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Справи, які стосуються права на життя
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У справі «Валерій Фуклєв проти України»,

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

п. М. Вілліґер, голова,
пані А. Нуссбергер,
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 10 грудня 2013 року, 

виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справа ґрунтується на заяві (№ 6318/03) проти України, по-
даній 6 лютого 2003 року до Суду відповідно до статті 34 Конвенції 
про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвен-
ція) громадянином України, паном Валерієм Андрійовичем Фуклє-
вим (далі — заявник).

2. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений, 
п. Н. Кульчицький.

3. Заявник скаржився відповідно до статті 2 Конвенції, що не 
було здійснено ефективного розслідування обставин смерті його 
дружини. Він також твердив відповідно до статті 3 Конвенції, що 
2 жовтня 2003 року він зазнав жорстокого поводження та що не було 
здійснено ефективного розслідування цього інциденту.

4. 26 вересня 2007 року про заяву було повідомлено Уряду.

ФАКтИ

I. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

5. Заявник народився в 1951 році і живе у Новій Каховці.
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А. Смерть дрУжини зАявникА

1. Госпіталізація дружини заявника

6. 4 липня 2001 року дружину заявника, пані Олену Фуклєву, 
було прийнято до гінекологічного відділення Херсонської обласної 
клінічної лікарні (далі — лікарня) з діагнозом метрофіброма. Опера-
цію було заплановано на 5 липня 2001 року. Згідно з медичною кар-
тою дружина заявника підписала письмову згоду на операцію. У цей 
день їй було здійснено невдалу інтубацію трахеї з метою введення 
анестезії. Тому операцію було відкладено до 9 липня 2001 року. Дру-
жину заявника було виписано до цієї дати.

7. 9 липня 2001 року в лікарні дружині заявника було проведено 
операцію по видаленню метрофіброми. Згідно з медичною картою 
вона підписала письмову згоду на цю операцію.

8. Після операції її стан почав швидко погіршуватися.
9. 15 липня 2001 року медична комісія лікарів виявила, що дру-

жина заявника страждала від післяопераційного перитоніту. Хоча 
після цього її почали лікувати від перитоніту, вона померла від пе-
ритоніту та сепсису 18 липня 2001 року.

10. Аутопсія, здійснена незабаром після її смерті, підтвердила, 
що пані Фуклєва померла від післяопераційного перитоніту, усклад-
неного сепсисом.

2. розслідування інциденту закладами охорони здоров’я

а) Висновки комісії місцевого управління охорони здоров’я

11. Після інциденту місцеве управління охорони здоров’я ство-
рило комісію у складі трьох членів для розслідування якості медич-
ної допомоги, наданої лікарнею дружині заявника. Розглянувши 
справу, комісія встановила, що медичний персонал не припустився 
жодних помилок, які могли би погіршити стан здоров’я пацієнтки 
або прискорити її смерть. Комісія дійшла висновку, що смерть па-
цієнтки не була спричинена медичним персоналом.

b) Висновок медичної комісії лікарні

12. 8 серпня 2001 року медична комісія лікарні розглянула спра-
ву і виявила, що хірургічне лікування було проведене правильно, 
післяопераційне лікування було надано пацієнтці в повному обсязі 
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та що попри відповідне лікування, летальний результат був неми-
нучим.

с) Висновки комісії Міністерства охорони здоров’я України

13. Після того, як заявник подав скаргу, 7 вересня 2001 року 
Міністерство охорони здоров’я України створило комісію для роз-
слідування відповідності лікування пані Фуклєвої у лікарні.

14. Комісія міністерства виявила, що (і) дружину заявника не 
було належно підготовлено до запланованої операції та що її було 
терміново прооперовано 9 липня 2001 року; (іі) антибактеріальна 
й інфузійна терапії перитоніту та сепсису були недостатніми; (ііі) пе-
ритоніт розвинувся через зниження імунітету пацієнтки; та (іv) що 
труднощі раннього діагностування перитоніту були спричинені не-
чіткою клінічною симптоматикою (а саме, піддіафрагмальним і під-
печінковим абсцесами), внаслідок чого повторну лапаротомію було 
зроблено лише на шостий день.

d) Подальші події

15. 24 вересня 2001 року Управління охорони здоров’я Херсонсь-
кої обласної державної адміністрації (далі — Управління охорони 
здоров’я) з урахуванням висновків комісії міністерства призначило 
(і) перевірку гінекологічного відділення лікарні; (іі) навчання аку-
шера-гінеколога С. з лікування сепсису в акушерстві та гінекології; 
та (ііі) обговорення справи дружини заявника на засіданні обласної 
асоціації акушерів-гінекологів.

16. У листі від 8 жовтня 2001 року Міністерство охорони здоров’я 
рекомендувало Управлінню охорони здоров’я розглянути мож-
ливість застосування заходів дисциплінарного стягнення щодо 
лікарів, які брали участь у лікуванні дружини заявника, а також 
кваліфікаційній комісії здійснити позачергову атестацію лікарів із 
метою встановлення їхньої відповідності присвоєним їм кваліфіка-
ційним категоріям. Міністерство зазначило, що його комісія вияви-
ла суттєві помилки в лікуванні дружини заявника. Міністерство за-
значило, що смерть дружини заявника була спричинена побічними 
ефектами операції, здійсненої 9 липня 2001 року в лікарні; з медич-
ної карти випливало, що 5 липня 2001 року пацієнтка не отримала 
всіх необхідних додаткових обстежень, а також їй не було призна-
чено лікування анемії; після невдалої спроби введення анестезії 
5 липня 2001 року пацієнтку було виписано з лікарні, що є протипо-



�

Валерій ФуклєВ проти україни

казаним заходом; 9 липня 2001 року пацієнтці було здійснено опе-
рацію без перевірки найважливіших показників гомеостазу та ко-
рекції анемічного стану; діагностику та лікування перитоніту було 
здійснено занадто пізно; і протягом післяопераційного періоду ан-
тибактеріальна й інфузійна терапії були недостатніми, а лікування 
анемії — незначним. Міністерство зробило висновок, що лікування 
дружини заявника було незадовільним.

17. 30 жовтня 2001 року Управління охорони здоров’я повідоми-
ло Міністерство охорони здоров’я України, що було здійснено ре-
тельну перевірку гінекологічного відділення лікарні та що жодних 
суттєвих недоліків у функціонуванні відділення не було виявлено. 
Проте завідувачу відділення було винесено догану. Щодо лікарів, які 
лікували дружину заявника, було зазначено, що їх буде направле-
но на позачергову атестацію кваліфікаційною комісією. Управління 
охорони здоров’я також зазначило, що лікар, який відповідав за лі-
кування дружини заявника, звільнився за власним бажанням.

18. 30 листопада 2001 року Управління охорони здоров’я повідо-
мило заявника, що закладами охорони здоров’я було розслідувано 
обставини смерті його дружини та що надання його дружині нена-
лежного лікування не було встановлено.

3. кримінальне розслідування обставин смерті дружини заявника

19. 27 липня 2001 року прокуратура Суворовського району м. Хер-
сона (далі — прокуратура району) відмовила в порушенні криміналь-
ної справи, встановивши, за результатами аутопсії та висновків ме-
дичних фахівців, що в діях медичного персоналу не було виявлено 
жодних ознак злочинної недбалості.

20. 1 серпня 2001 року за клопотанням заявника Херсонська об-
ласна прокуратура (далі — обласна прокуратура) скасувала цю по-
станову як необґрунтовану та призначила подальше розслідування.

21. 22 серпня 2001 року прокуратура району відмовила в пору-
шенні кримінальної справи, встановивши, що смерть дружини заяв-
ника не була наслідком дій медичного персоналу.

22. 18 вересня 2001 року обласна прокуратура за клопотанням 
заявника скасувала постанову від 22 серпня 2001 року на підставі 
того, що дослідчі заходи були недостатніми. Прокуратура зазна-
чила, зокрема, що матеріали справи не містять жодних остаточних 
висновків щодо причин смерті дружини заявника, причин розвит-
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ку перитоніту чи відповідності лікування. Обласна прокуратура 
також зазначила, що оскаржувану постанову ухвалено на підставі 
тверджень медичного персоналу, чиї дії оскаржувалися, тоді як ін-
ших фахівців, а також заявника та його родичів, не було опитано. 
У зв’язку із цим обласною прокуратурою було порушено криміналь-
ну справу за фактом злочинної недбалості лікарів і передано справу 
до прокуратури району для розслідування.

23. 24 вересня 2001 року слідчий призначив судово-медичну ек-
спертизу якості лікування, наданого дружині заявника. У відповідь 
Миколаївське обласне бюро судово-медичної експертизи надало ви-
сновок, у якому було зазначено, що дружині заявника в лікарні було 
надано відповідне лікування.

24. 1 жовтня 2001 року заявнику було надано статус потерпілого 
в кримінальній справі.

25. 3 січня 2002 року прокуратура району, отримавши нові до-
кази, закрила кримінальну справу щодо смерті дружини заявника 
на підставі відсутності складу злочину в діях медичного персоналу. 
Заявник оскаржив цю постанову до суду.

26. 31 січня 2002 року Суворовський районний суд м. Херсо-
на (далі — районний суд) скасував постанову від 3 січня 2002 року 
як необґрунтовану і повернув справу на додаткове розслідування. 
Районний суд зазначив, що необхідно було розслідувати тверджен-
ня про підробку медичних записів і, зокрема, підпису дружини за-
явника, який свідчив про її згоду на операцію 9 липня 2001 року. 
Районний суд також вважав за потрібне допитати свідків і вжити 
інших заходів.

27. 26 березня 2002 року Апеляційний суд Херсонської облас-
ті (далі — апеляційний суд) скасував рішення районного суду від 
31 січня 2002 року як необґрунтоване і повернув справу до районно-
го суду на новий розгляд.

28. 28 серпня 2002 року районний суд залишив чинною постано-
ву від 3 січня 2002 року про закриття кримінальної справи. Суд вва-
жав, що постанова прокуратури району була обґрунтованою та під-
тверджувалася наявними доказами. Заявник оскаржив це рішення.

29. 12 листопада 2002 року апеляційний суд залишив чинним 
рішення від 28 серпня 2002 року. Заявник подав касаційну скаргу до 
Верховного Суду України.

30. 19 грудня 2002 року Верховний Суд України відхилив скаргу 
заявника як неприйнятну.
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31. 11 березня 2003 року, розглянувши скаргу заявника, Гене-
ральна прокуратура України скасувала постанову прокуратури 
району від 3 січня 2002 року та призначила подальше розслідування, 
зазначивши, що необхідно вжити додаткових заходів для з’ясування 
всіх відповідних обставин справи. Зокрема, необхідно було визна-
чити справжність підпису дружини заявника в її медичній карті, до-
лучити певні докази до матеріалів справи та подолати суперечності 
в медичних висновках.

32. 29 жовтня 2003 року Головне бюро судово-медичної екс-
пертизи Міністерства охорони здоров’я України склало висновок, 
в якому твердилося, серед іншого, що дружину заявника було на-
лежно й у повному обсязі діагностовано в гінекологічному відді-
ленні лікарні; що дружину заявника необхідно було прооперувати; 
проте вона мала отримати додаткові обстеження, а також необхід-
но було вжити заходів для зупинки кровотечі; що було підібрано 
правильний хірургічний метод і операцію було здійснено правиль-
но. Згідно зі звітом смерть дружини заявника була спричинена де-
кількома факторами: (і) слабким імунітетом, який призвів до роз-
витку післяопераційного перитоніту; (іі) невикористанням гінеко-
логами всіх можливих засобів для зупинки кровотечі, не вдаючись 
до термінового хірургічного втручання, та (ііі) запізнілим лікуван-
ням перитоніту. Було зазначено, що якби перитоніт було діагнос-
товано та проліковано вчасно, можливо, життя пацієнтки було би 
врятовано.

33. 3 січня 2004 року слідчий призначив додаткову судово-ме-
дичну експертизу, встановивши, що висновок від 29 жовтня 2003 ро-
ку був неповним і суперечливим.

34. 31 березня 2005 року Головне бюро судово-медичної експер-
тизи Міністерства охорони здоров’я України підготувало ще один 
висновок, в якому твердилося, серед іншого, що смерть дружини 
заявника була спричинена декількома факторами, в тому числі важ-
кістю патології, надмірною повнотою пацієнтки, що призвела до 
зниження імунітету та сприяла розвитку післяопераційних усклад-
нень, і недоліками лікування пацієнтки. У висновку твердилося, що 
є «непрямий зв’язок» між недоліками лікування в гінекологічному 
відділенні лікарні та смертю пацієнтки.

35. 11 липня 2005 року старший слідчий обласної прокуратури 
закрив кримінальну справу за відсутністю складу злочину в діях 
медичного персоналу. Він встановив, що смерть дружини заявника 
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була спричинена кумулятивним ефектом кількох факторів, і що не 
можна твердити, що був прямий зв’язок між недоліками лікування 
та летальним результатом.

36. 5 серпня 2005 року заступник прокурора Херсонської області 
скасував постанову від 11 липня 2005 року як необґрунтовану та по-
вернув справу для додаткового розслідування. Він зазначив, що не-
обхідно було вжити додаткових заходів для встановлення причини 
смерті дружини заявника та стверджуваного підроблення її підпису 
в медичних документах.

37. Під час наступного провадження слідчий призначив до-
даткові експертизи різних аспектів лікування дружини заявника. 
Крім цього, експерти дійшли висновку, що підписи в медичній карті 
справді належали дружині заявника.

38. 11 жовтня 2007 року обласна прокуратура закрила кримі-
нальну справу щодо смерті дружини заявника на підставі відсут-
ності складу злочину в діях медичного персоналу. На підставі екс-
пертних висновків та інших доказів слідчий встановив, що смерть 
дружини заявника була спричинена кумулятивним ефектом кіль-
кох факторів, в тому числі недоліками лікування в гінекологічному 
відділенні лікарні; однак не було прямого причиново-наслідкового 
зв’язку між цими недоліками та смертю пацієнтки.

B. СтверджУвАне жорСтоке поводження із зАявником

1. інцидент 2 жовтня 2003 року

39. На час подій заявник був власником магазину в Новій Ка-
ховці.

40. 2 жовтня 2003 року кілька працівників податкової міліції 
відвідали магазин заявника з метою здійснення позапланової пере-
вірки у зв’язку зі стверджуваним неподанням заявником податко-
вих декларацій.

41. Перевірку не було здійснено, оскільки заявник, його родичі 
та працівники завадили доступу працівників податкової міліції до 
податкової документації магазину. Це призвело до скандалу.

42. Як пізніше було встановлено в процесі розслідування, у пев-
ний момент заявник вимкнув світло й одна з його працівниць закри-
чала, що працівник податкової міліції К. вдарив її в обличчя. Це за-
гострило сутичку і К. намагався залишити місце події в автомобілі. 
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Заявник намагався завадити К. залишити місце події і стрибнув на 
капот автомобіля, після чого розбив бічне скло і спробував витягну-
ти К. з автомобіля.

43. За словами заявника, під час інциденту йому було завдано 
тілесних ушкоджень працівниками податкової міліції.

2. офіційні розслідування тверджень заявника 
про жорстоке поводження

44. 3 жовтня 2003 року заявник подав до правоохоронних ор-
ганів скаргу, в якій твердив, що 2 жовтня 2003 року він зазнав жорс-
токого поводження з боку працівників податкової міліції.

45. Того ж дня заявника оглянув лікар, який задокументував 
тілесні ушкодження на передпліччі та губі заявника.

46. 15 жовтня 2003 року судово-медичний експерт, посилаю-
чись на результати медичного обстеження від 3 жовтня 2003 року, 
повідомив, що заявник отримав численні подряпини на правому 
передпліччі та синець на нижній губі. Експерт класифікував тілесні 
ушкодження як легкі і заявив, що заявникові їх могло бути завдано 
2 жовтня 2003 року.

47. 27 жовтня 2003 року слідчий прокуратури міста Нова Кахов-
ка (далі — прокуратура міста) відмовив в порушенні кримінальної 
справи щодо працівників податкової міліції, оскільки в їхніх діях 
не було виявлено жодних ознак злочину. Він встановив, що подря-
пини на передпліччі заявника були спричинені самим заявником, 
коли він намагався витягнути працівника податкової міліції з ав-
томобіля через розбите вікно. Подібним чином синець на губі міг 
бути спричинений самим заявником в будь-який момент під час 
інциденту, в тому числі тоді, коли він стрибнув на автомобіль або 
з автомобіля чи розбив вікно. Не було знайдено жодних доказів, які 
би вказували на те, що синець було спричинено працівниками по-
даткової міліції.

48. 11 лютого 2004 року за клопотанням заявника обласна про-
куратура скасувала постанову від 27 жовтня 2003 року, встановив-
ши, що необхідним було додаткове розслідування. Зокрема, обласна 
прокуратура доручила слідчому допитати заявника та працівника 
податкової міліції К.

49. Згодом, у процесі додаткового розслідування 4 березня, 
7 червня, 4 і 30 грудня 2004 року і 16 грудня 2005 року слідчий місь-
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кої прокуратури відмовляв в порушенні кримінальної справи з при-
чин, аналогічних викладеним в постанові від 27 жовтня 2003 року. 
Ці постанови було скасовано наглядовими органами й було призна-
чено вжиття додаткових заходів.

50. 2 лютого 2006 року заступник прокурора Нової Каховки від-
мовив у порушенні кримінальної справи проти працівників подат-
кової міліції, зазначивши, що в їхніх діях не виявлено жодних ознак 
злочину. На підставі отриманих додаткових доказів він обґрунтував 
таке рішення причинами, схожими з викладеними в постанові від 
27 жовтня 2003 року.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСтВО

А. кримінАльний кодекС УкрАїни від 28 ГрУдня 1960 рокУ 

(чинний СтАном нА чАС подій)

51. Стаття 113 Кодексу передбачає таке:

«Неподання без поважних причин допомоги хворому особою ме-
дичного персоналу, яка зобов’язана, згідно з встановленими пра-
вилами, подати таку допомогу, якщо це завідомо для медичного 
працівника могло спричинити тяжкі наслідки для хворого, — ка-
рається виправними роботами на строк до двох років або громад-
ською доганою.

Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, — карається 
позбавленням волі на строк до трьох років».

B. кримінАльно-процеСУАльний кодекС УкрАїни 

від 28 ГрУдня 1960 рокУ 

(чинний СтАном нА чАС подій)

52. У статті 4 Кодексу передбачено, що суд, прокурор, слідчий 
і орган дізнання зобов’язані в межах своєї компетенції порушити 
кримінальну справу в кожному випадку виявлення ознак злочину, 
вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події 
злочину, осіб, винних у вчиненні злочину, і їх покарання.

53. Відповідно до статті 28 Кодексу особа, яка зазнала ма-
теріальної шкоди від злочину, вправі пред’явити до обвинуваченого 



1�

Валерій ФуклєВ проти україни

цивільний позов на будь якій стадії кримінального провадження, 
але до початку судового слідства. Цивільний позивач у криміналь-
ній справі звільняється від сплати судового збору за подачу цивіль-
ного позову.

С. цивільне зАконодАвСтво

54. Цивільне законодавство не передбачає конкретних положень 
про компенсацію моральної шкоди, заподіяної внаслідок недбалості 
медичного персоналу.

Відповідно до загального принципу, викладеного в стат-
ті 440-1 Цивільного кодексу від 18 липня 1963 року (чинного до 
1 січня 2004 року), моральна (немайнова) шкода, заподіяна гро-
мадянину або організації, відшкодовується особою, яка заподіяла 
шкоду, якщо вона не доведе, що цивільне правопорушення було 
скоєне не з її вини.

55. Стаття 1167 Цивільного Кодексу від 16 січня 2003 року (чин-
ного з 1 січня 2004 року) передбачає, серед іншого, що моральна 
шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рі-
шеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її 
завдала, за наявності її вини в цивільному правопорушенні.

ПРАВО

І. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАтЕЙ 2 І 13 КОНВЕНЦІЇ

56. Заявник скаржився на те, що розслідування обставин смерті 
його дружини було неефективним. Він посилався на статті 2 і 13 Кон-
венції, які передбачають таке:

Стаття 2 
Право на життя

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

А. щодо прийнятноСті

1. Аргументи сторін

57. Уряд твердив, що заявник не подав цивільного позову про 
відшкодування шкоди у зв’язку зі смертю його дружини в лікарні. 
Оскільки цивільно-правовий засіб юридичного захисту не було ви-
користано, заявник не вичерпав усіх внутрішніх засобів юридичного 
захисту стосовно цієї частини заяви.

58. Заявник не погодився.

2. оцінка Суду

59. Суд вважає, що заперечення Уряду щільно пов’язано із сут-
тю скарг заявника. Тому він долучає заперечення до суті скарг за-
явника.

60. Суд також вважає, що ця частина заяви не є явно необґрунто-
ваною в сенсі підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Вона також 
не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути 
визнана прийнятною.

в. щодо СУті

1. Стаття 2 конвенції

а) Аргументи сторін

61. Уряд доводив, що заявник мав у своєму розпорядженні ефек-
тивні національні процедури, які передбачали належний розгляд ме-
дичного інциденту за участю його дружини. Він твердив, що справу 
було розглянуто закладами охорони здоров’я та слідчими органами. 
Крім того, заявник міг звернутися до цивільних судів для розгляду 
відповідних питань та, за необхідності, відшкодування шкоди.
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62. Уряд також твердив, що офіційне розслідування було всеохоп-
ним і ретельним. Заходи, вжиті відповідними органами, були від-
повідними та достатніми для дотримання вимог статті 2 Конвенції.

63. Заявник не погодився.

b) Оцінка Суду

і) Загальні принципи

64. Суд повторює, що перше речення статті 2 зобов’язує державу 
не лише утримуватися від «умисного» позбавлення життя, а й вжи-
вати належних заходів для захисту життя тих, хто перебуває в ме-
жах її юрисдикції (див. рішення від 9 червня 1998 р. у справі «L.C.B. 
проти Великобританії» (L.C.B. v. the United Kingdom), п. 36, Звіти про 
рішення та ухвали 1998-III).

65. Ці принципи також застосовуються у сфері охорони здоров’я. 
Зокрема, вони вимагають створення ефективної незалежної судової 
системи з метою забезпечення встановлення причини смерті пацієн-
тів, які перебували на лікуванні й у державному, й у приватному сек-
торі, та притягнення до відповідальності винних (див., серед інших 
джерел, «Калвеллі і Чільйо проти Італії» (Calvelli and Ciglio v. Italy) [GC], 
заява № 32967/96, п. 49, ЄСПЛ 2002-I).

66. Хоча право на обвинувачення або засудження третіх сторін 
за вчинення злочину не може обстоюватися незалежно, Суд зазна-
чав у низці справ, що ефективна судова система відповідно до вимог 
статті 2 може, а за певних обставин і повинна включати застосуван-
ня кримінального права. Однак якщо порушення права на життя 
чи тілесну недоторканність не здійснюється навмисно, позитивне 
зобов’язання щодо створення ефективної судової системи, передба-
чене статтею 2, не обов’язково вимагає надання кримінально-право-
вого 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 відшкодовування за допомогою 
виключно цивільно-правових засобів захисту або у поєднанні ос-
танніх із кримінально-правовими засобами захисту, що дасть змогу 
встановити відповідальність певних лікарів та отримати будь-яке 
відповідне цивільно-правове відшкодування, таке як компенсація 
за завдану шкоду та оприлюднення рішення. Також можуть бути 
передбачені дисциплінарні заходи (див. рішення у справі «Во проти 
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Франції» (Vo v. France) [GC], заява № 53924/00, п. 90, ЄСПЛ 2004-VIII 
з подальшими посиланнями).

67. Статті 2 Конвенції не буде дотримано, якщо захист, забез-
печений національним законодавством, існуватиме тільки в теорії: 
насамперед, він має також ефективно працювати на практиці (див. 
згадане рішення у справі «Калвеллі і Чільйо проти Італії» (Calvelli and 
Ciglio v. Italy), п. 53). Тому Суд має визначити, чи всі наявні засоби 
юридичного захисту в їхній сукупності можуть, і теоретично, і прак-
тично, вважатися юридичними засобами, що дають змогу встанов-
лювати факти, забезпечувати притягнення до відповідальності 
винних і надавати відповідне відшкодування потерпілому. Інакше 
кажучи, замість того, щоб оцінювати правовий режим абстракт-
но, Суд має розглянути, чи є правова система загалом відповідною 
стосовно справи, що розглядається (див. «Бижиковскі проти Поль-
щі» (Byrzykowski v. Poland) від 27 червня 2006 року, заява № 11562/05, 
п. 107, і «Додов проти Болгарії» «Dodov v. Bulgaria», від 17 січня 2008 ро-
ку, заява № 59548/00, пп. 83 і 86).

ii) Застосування принципів до цієї справи

(a) Розслідування, здійснені закладами охорони здоров’я

68. Суд зазначає, що результати розслідувань, проведених закла-
дами охорони здоров’я, були суперечливими: з перших двох звітів, 
підготовлених місцевими комісіями, випливало, що лікування було 
належним, а смерть дружини заявника неминучою (див. пункти 11 
і 12). З іншого боку, з висновків комісії міністерства випливало, що з 
боку лікарів лікарні мали місце певні недоліки (див. пункт 14).

69. Це головне питання надалі вирішувалося незрозуміло. Зок-
рема, в листуванні між Управлінням охорони здоров’я та Мініс-
терством охорони здоров’я України останнє посилалося на суттєві 
помилки, допущені медичним персоналом, і дійшло висновку, що 
лікування дружини заявника було незадовільним (див. пункт 16). 
Однак попри ці твердження Управління охорони здоров’я повідоми-
ло заявника, що його дружині було надано належне лікування (див. 
пункт 18).

70. Справді, в певний момент Управління охорони здоров’я пові-
домило Міністерство охорони здоров’я України, що стосовно медич-
ного персоналу було вжито відповідних заходів (див. пункт 17). Хоча 
не видається, що догана, винесена завідувачу гінекологічного від-
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ділення лікарні, була у якийсь спосіб пов’язана зі справою дружини 
заявника. Крім того, що стосується твердження про направлення 
лікарів, які лікували дружину заявника, на позачергову атестацію 
кваліфікаційною комісією, не було надано жодної додаткової інфор-
мації на підтвердження, що вони пройшли таку атестацію, або про 
результати цієї атестації.

71. Отже, не вбачається, що органи охорони здоров’я зробили на-
лежну спробу розглянути всі відповідні факти, які стосуються смер-
ті дружини заявника, встановити винних осіб і, за потреби, вжити 
подальших заходів відповідно до вимог статті 2 Конвенції.

(β) Кримінальне провадження

72. Суд повторює, що вимога ефективного розслідування вклю-
чає, серед іншого, вимогу «ретельності», яка означає, що органи 
влади завжди зобов’язані спробувати встановити, що сталося, і не 
повинні покладатися на поспішні або необґрунтовані висновки для 
припинення розслідування або як підстави для ухвалення рішень. 
Вони мають вжити всіх наявних у них необхідних заходів для за-
безпечення доказів, що стосуються інциденту (див., наприклад, 
«Фіногенов та інші проти Росії» (Finogenov and Others v. Russia), заяви 
№ 18299/03 і 27311/03, §271, ЄСПЛ 2011 (витяги)). Крім того, в цьо-
му контексті йдеться і про вимоги щодо своєчасності та належної 
швидкості (див. «Шіліх проти Словенії» (Šilih v. Slovenia) [GC], заява 
№ 71463/01, рішення від 9 квітня 2009 р., п. 195).

73. У зв’язку з цим Суд зазначає, що розслідування справи спо-
чатку здійснювалося за допомогою дослідчої перевірки, що завер-
шилася ухваленням двох рішень про відмову в порушенні кримі-
нальної справи. Результати цієї дослідчої перевірки було відхилено 
прокурором, який здійснює нагляд. Зокрема, скасовуючи постанову 
від 22 серпня 2001 року і починаючи повномасштабне розслідуван-
ня, прокурор вказав на низку причин, чому розслідування не було 
ретельним і всеохопним (див. пункт 22).

74. Згодом кримінальну справу було закрито за відсутністю 
в діях медичного персоналу складу злочину (див. пункт 25). Ця пос-
танова неодноразово оскаржувалася заявником, в результаті чого 
більш ніж через рік її було скасовано як необґрунтовану прокуро-
ром, який здійснює нагляд і який встановив, що у справі не було 
здійснено належного розслідування (див. пункт 31).
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75. Подібно ж другу постанову про закриття кримінальної спра-
ви від 11 липня 2005 року також було визнано необґрунтованою 
й у справі було призначено додаткові слідчі дії (див. пункт 36). Оста-
точне рішення про припинення провадження було ухвалено 11 жов-
тня 2007 року. Звідси випливає, що кримінальне провадження було 
зрештою припинено більш ніж через шість років і два місяці після 
інциденту. Проте з матеріалів справи не випливає, що таке тривале 
провадження було зумовлено обставинами справи.

76. Беручи до уваги те, у який спосіб відбувалося розслідування 
у справі, а також загальну тривалість кримінального розслідування, 
Суд вважає, що органи влади не продемонстрували необхідної для 
розслідування кримінальної справи ретельності відповідно до ви-
мог статті 2 Конвенції.

(γ) Цивільне провадження

77. Заявник не подавав до судів цивільного позову з метою отри-
мання відшкодування за стверджувану злочинну недбалість медич-
ного персоналу. Тим часом, як уже зазначалося (див. пункт 66), стат-
тя 2 Конвенції не вимагає обов’язкового надання кримінально-пра-
вового засобу юридичного захисту в кожному випадку недбалості 
медичного персоналу. Тому питання полягає в тому, чи повинен був 
заявник у цій справі порушити це питання в цивільних судах, як 
твердить Уряд у своїх запереченнях щодо прийнятності.

78. Суд враховує аргумент Уряду про те, що заявник міг розпочати 
цивільне провадження, вимагаючи відшкодування шкоди за стверд-
жувану злочинну недбалість медичного персоналу. Замість цього за-
явник вирішив звернутися до прокуратури з метою притягнення до 
кримінальної відповідальності медичного персоналу. У світлі фактів 
справи та положень національного кримінального законодавства 
(див. пункт 51), його звернення до кримінально-правового засобу 
юридичного захисту не видається необґрунтованим. Не вважалося 
воно таким і національними органами влади, які протягом тривало-
го періоду часу вважали, що були підстави для кримінального роз-
слідування злочинної недбалості медичного персоналу.

79. Суд повторює, що від заявника, який вичерпав засіб юри-
дичного захисту, що є очевидно ефективним і достатнім, не можна 
також вимагати спробувати інші засоби, які існують, проте, ймовір-
но, не є успішнішими (див. «Т.В. проти Мальти» (T.W. v. Malta) [GC], 
заява № 25644/94, рішення від 29 квітня 1999 року, п. 34). Цього при-
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нципу було дотримано у справі «Сергієнко проти України» (Sergiyenko 
v. Ukraine) (заява № 47690/07, рішення від 19 квітня 2012 року), яка 
стосувалася тверджень про неефективність кримінального розслі-
дування дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинув 
син заявника. Відхиляючи аргумент Уряду про те, що заявник не 
подав окремого цивільного позову, Суд зазначив, що заявник вичер-
пав цивільно-правовий засіб юридичного захисту в процесі кримі-
нального провадження, і навіть якби заявник використав окремий 
цивільно-правовий засіб юридичного захисту, який би не залежав 
від результату будь-якого кримінального розслідування в цій кон-
кретній справі, будь-які відповідні висновки у кримінальному про-
вадженні вплинули б на результат цивільного провадження та суму 
відшкодування (там же, п. 42 і 43).

80. У цій справі Суд, аналізуючи вибір засобу юридичного за-
хисту заявника, наголошує, що кримінальне провадження, якого 
домагався заявник, давало змогу одночасно розглянути питання 
кримінальної та цивільно-правової відповідальності, що виплива-
ють із тієї ж злочинної поведінки, сприяючи тим самим загальному 
процесуальному захисту прав, які розглядаються (див. пункт 53). 
Подання цивільного позову в кримінальній справі, можливо, було 
би кращим для заявника з погляду судового збору та інших судо-
вих витрат. Крім того, слідчі органи були зобов’язані збирати докази 
в цьому провадженні. У зв’язку з цим слід зазначити, що висновки 
експертиз, призначених слідчими органами, та інші докази, зібрані 
ними в кримінальній справі, були б необхідними для вирішення пи-
тання щодо цивільного позову заявника. Відповідно, Суд не вважає, 
що заявник діяв неналежно, обравши засоби юридичного захисту 
згідно із Кримінально-процесуальним кодексом України.

81. Отже, Суд не має потреби визначати, чи ефективно би вирі-
шили цивільні суди питання щодо окремого цивільного позову заяв-
ника протягом періоду часу, коли органи влади здійснювали кримі-
нальне розслідування тих самих фактів. З наведених міркувань, 
принаймні, не випливає, що заявнику слід дорікнути за те, що він 
послідовно домагався кримінального провадження. Висновки Суду 
про неефективність цього провадження не можна використовувати 
проти заявника. Загалом заявника слід розглядати як такого, що за-
конно вимагав кримінального провадження, обґрунтовано очікую-
чи, що він зможе подати цивільний позов у кримінальній справі.
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82. Насамкінець Суд вважає, що після того, як заявник домагав-
ся кримінального розслідування протягом більш ніж шести років, 
було б надмірним очікувати від нього подання цивільного позову.

83. У світлі викладених міркувань Суд вважає, що за обставин 
цієї справи заявник не був зобов’язаний подавати окремого цивіль-
ного позову. Тому заперечення Уряду щодо цього мають бути від-
хилені.

(δ) Висновок

84. У світлі викладеного Суд вважає, що заявник не був забез-
печений ефективними правовими процедурами, які б відповідали 
процесуальним вимогам статті 2 Конвенції.

85. Отже, відбулося порушення процесуального аспекту статті 2 
Конвенції.

2. Стаття 13 конвенції

86. Суд зазначає, що ця скарга щільно пов’язана з уже розгляну-
тою і тому також має бути визнана прийнятною. Однак, враховуючи 
висновки Суду, відповідно до статті 2 Конвенції ця скарга не пору-
шує будь-яких окремих питань. Отже, Суд вважає, що необов’язково 
розглядати скаргу окремо відповідно до статті 13 Конвенції.

II. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАтЕЙ 3 І 13 КОНВЕНЦІЇ

87. Заявник скаржився на те, що 2 жовтня 2003 року він зазнав 
жорстокого поводження та що не було здійснено ефективного роз-
слідування щодо цього. Він посилався на статті 3 і 13 Конвенції, 
в яких зазначено таке:

Стаття 3 
Заборона катування

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

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 
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органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійс-
нювали свої офіційні повноваження».

А. АрГУменти Сторін

88. У своїх запереченнях щодо прийнятності зазначених скарг 
Уряд твердив, що заявник не вичерпав національних засобів юри-
дичного захисту. Зокрема, заявник не оскаржив рішення від 2 лю-
того 2006 року до вищого прокурора та до національних судів. Крім 
того, заявник не висунув приватного обвинувачення проти праців-
ників податкової міліції, які, за його твердженнями, жорстоко з ним 
поводилися.

89. Також Уряд твердив, що тілесні ушкодження, яких було за-
вдано заявникові, не вказували на те, що стверджуване жорстоке 
поводження досягнуло мінімального рівня жорстокості відповідно 
до статті 3 Конвенції. Уряд наголосив, що слідчі органи не встано-
вили, що ушкоджень було завдано працівниками податкової міліції. 
Таким чином, Уряд вважав, що стаття 3 Конвенції є незастосовною 
у цій справі.

90. Заявник твердив, що він не був зобов’язаний вичерпати за-
значені Урядом засоби юридичного захисту. Він також твердив, що 
стаття 3 Конвенції є застосовною у цій справі.

в. оцінкА СУдУ

91. Суду не потрібно розглядати, чи дотримався заявник пра-
вила про вичерпання національних засобів юридичного захисту, 
оскільки ця частина заяви є в будь-якому разі неприйнятною з при-
чин, викладених далі.

92. Суд нагадує, що стаття 3 Конвенції абсолютно забороняє 
катування або нелюдське чи таке, що принижує гідність, повод-
ження. Жорстоке поводження має досягти мінімального рівня жор-
стокості, щоб підпадати під дію статті 3. Оцінка цього мінімуму 
є відносною: вона залежить від усіх обставин справи, таких як три-
валість поводження, його фізичні та психічні наслідки і, в деяких 
випадках, від статі, віку та стану здоров’я потерпілого (див. «Лабі-
та проти Італії» (Labita v. Italy) [GC], заява № 26772/95, п. 119–120, 
ЄСПЛ 2000-IV).
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93. Оцінюючи докази, Суд, як правило, застосовує стандарт 
доведення «поза розумним сумнівом». Проте такий доказ може 
випливати зі співіснування досить сильних, чітких і погоджених 
припущень чи подібних неспростованих презумпцій щодо фак-
тів (див. «Єрохіна проти України» (Yerokhina v. Ukraine), рішення від 
15 листопада 2012 року, заява № 12167/04, п. 52, з подальшими по-
силаннями).

94. У цій справі Суд зауважив, що наявні матеріали не демонс-
трують жодної агресивної поведінки з боку працівників податко-
вої міліції. З іншого боку, національні органи влади надали прав-
доподібний опис фактів, підтверджений відповідними доказами, 
згідно з яким працівники міліції насправді не завдавали тілесних 
ушкоджень на передпліччі та губі заявника, а сам заявник, можливо, 
був відповідальним за ці тілесні ушкодження. За відсутності будь-
яких детальних доводів з боку заявника щодо стверджуваного жор-
стокого поводження з ним Суд вважає, що версія органів державної 
влади є задовільною.

95. Відповідно, навіть якщо припустити, що самі по собі тілесні 
ушкодження були достатньо серйозними, щоб увесь інцидент зага-
лом підпадав під дію статті 3 Конвенції, Суд вважає, що твердження 
заявника про те, що він зазнав жорстокого поводження з боку пра-
цівників податкової міліції, є необґрунтованим і було спростоване 
наданими Суду матеріалами. Відповідно, скарга заявника про жорс-
токе поводження є явно необґрунтованою.

96. Крім того, Суд вважає, що за відсутності небезпідставної 
скарги щодо порушення матеріального аспекту статті 3 Конвенції 
немає потреби розглядати дотримання державою процесуальних 
гарантій відповідно до положення Конвенції.

97. Звідси випливає, що скарги заявника відповідно до стат-
ті 3 Конвенції мають бути визнані неприйнятними відповідно до 
підпункту «а» пункту 3 і пункту 4 статті 35 Конвенції як явно не-
обґрунтовані.

98. Оголосивши відповідні питання неприйнятними відповід-
но до статті 3 Конвенції, Суд доходить висновку, що скарга заяв-
ника не була небезпідставною для цілей статті 13 Конвенції (див. 
ухвалу у справі «Терещенко проти України» (Tereshchenko v. Ukraine), 
від 18 жовтня 2011 року, заява № 39213/05). Звідси випливає, що 
скаргу заявника відповідно до статті 13 Конвенції слід відхилити 
як несумісну з огляду на обставини, пов’язані з предметом розгля-
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ду, з положеннями Конвенції, відповідно до підпункту «а» пункту 3 
і 4 статті 35 Конвенції.

III. ІНШІ СтВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННя КОНВЕНЦІЇ

99. Заявник скаржився на інші порушення органами державної 
влади його прав.

100. Суд розглянув ці скарги і вважає, що у світлі всіх наявних 
у нього матеріалів і настільки, наскільки оскаржувані питання пе-
ребувають у межах його компетенції, вони не містять ознак пору-
шення прав і свобод, викладених у Конвенції або Протоколах до неї. 
Відповідно, Суд відхиляє їх як явно необґрунтовані відповідно до 
підпункту «а» пункту 3 і 4 статті 35 Конвенції.

IV. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

101. Стаття 41 Конвенції передбачає:

«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або Протоколів до неї 

і якщо національне законодавство відповідної Високої Договірної 

Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необ-

хідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».

А. ШкодА

102. Заявник вимагав відшкодування моральної шкоди в роз-
мірі 120 000 євро.

103. Уряд вважав ці вимоги необґрунтованими.
104. Суд вважає, що заявник зазнав страждань і тривоги через 

факти, які призвели до встановленого порушення у цій справі, що 
не можуть бути виправлені самою лише констатацією порушення. 
Ухвалюючи рішення на завадах справедливості, Суд присуджує за-
явнику 6000 євро відшкодування моральної шкоди.
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в. СУдові витрАти

105. Заявник також вимагав 5267 євро загалом як компенсацію 
судових та інших витрат, понесених у зв’язку з розглядом справи на 
національному рівні та Судом.

106. Уряд заперечив цю скаргу, твердячи, що лише витрати, 
які були неминуче понесені заявником протягом розгляду справи 
Судом, мають бути відшкодовані.

107. Відповідно до практики Суду заявник має право на відш-
кодування судових та інших витрат лише настільки, наскільки було 
доведено, що ці витрати були фактичними та неминучими, а їхній 
розмір — обґрунтованим. У цій справі, беручи до уваги наявні в ньо-
го документи та вказані критерії, Суд вважає розумним присудити 
суму 240 євро як відшкодування судових та інших витрат за провад-
ження у Суді.

C. пеня

108. Суд вважає за належне призначити пеню, виходячи з гра-
ничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до 
якої мають бути додані три відсоткові пункти.

на цих підставах Суд одностайно

1. Долучає зауваження Уряду стосовно вичерпання національ-
них засобів юридичного захисту щодо скарг заявника відповідно до 
статей 2 і 13 Конвенції до суті справи і відхиляє їх після розгляду 
справи по суті.

2. Оголошує скарги відповідно до статей 2 і 13 Конвенції щодо 
смерті дружини заявника прийнятними, а решту скарг у заяві — не-
прийнятними.

3. Ухвалює, що відбулося порушення процесуального аспекту 
статті 2 Конвенції.

4. Ухвалює, що немає необхідності розглядати скаргу окремо за 
статтею 13 Конвенції.

5. Ухвалює, що:
а) що держава-відповідач має сплатити заявнику протягом 

трьох місяців від дня, коли це рішення набуде статусу оста-
точного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, такі су-
ми, які мають бути конвертовані у валюту держави-відпові-
дача за курсом на день здійснення платежу:
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і) 6000 євро (шість тисяч) євро відшкодування моральної 
шкоди, а також додатково суми будь-яких податків, що 
можуть нараховуватися;

іі) 240 євро (двісті сорок) євро відшкодування судових та ін-
ших витрат, а також додатково суми будь-яких податків, 
що можуть нараховуватись заявникові;

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

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

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 16 січня 
2014 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.

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

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ятА СЕКЦІя

СПРАВА «РЕУС ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ»

(Заява № 40587/07)

Рішення

Страсбург 
16 жовтня 2014 року

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

У справі «Реус та інші проти України»,

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

пані А. Нуссбергер, голова,
п. Б. М. Зупанчіч,
п. В. А. Де Ґаетано,
та п. С. Філліпс, заступник секретаря секції,
після обговорення за зачиненими дверима 23 вересня 2014 року, 

виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:
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ПРОЦЕДУРА

1. Справа ґрунтується на заяві (№ 40587/07) проти України, по-
даній 08 вересня 2007 року до Суду на підставі статті 34 Конвенції 
про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвен-
ція) чотирма громадянами України та одним громадянином Молдо-
ви, зазначеними в додатку (далі — заявники).

2. Заявників представляв п. Б. Фокій, адвокат, що практикує 
у м. Чернівці. Уряд України (далі — Уряд) представляв в. о. Урядово-
го уповноваженого, п. М. Бем із Міністерства юстиції України.

3. Заявники скаржилися, що розслідування на національному 
рівні смерті їх родича було неефективним.

4. 22 листопада 2012 року про заяву було повідомлено Уряд.
5. Уряд Молдови не використав своє право вступити у справу, 

передбачене пунктом 1 статті 36 Конвенції та Правилом 44 Регла-
менту Суду.

6. П’ятий заявник (п. Георгій Леонтійович Чебан) помер 12 чер-
вня 2008 року. Його син, п. Олександр Георгійович Чебан, другий за-
явник у цій справі, висловив бажання підтримувати заяву від імені 
свого батька.

ФАКтИ

І. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

7. Усі зазначені в додатку заявники є родичами п. Чебана І. Г.
8. 23 грудня 2000 року п. Чебана І. Г. збив автомобіль, коли він 

переходив вулицю у м. Чернівці. Внаслідок дорожньо-транспортної 
пригоди він помер у лікарні.

9. 30 грудня 2000 року слідчим слідчого відділу Чернівецького 
міського відділу (далі — СВ ЧМВ) УМВС України в Чернівецькій об-
ласті було винесено постанову про відмову в порушенні криміналь-
ної справи за фактом дорожньо-транспортної пригоди з огляду на 
відсутність в діях п. Т., водія автомобіля, складу злочину.

10. 16 січня 2001 року прокуратурою м. Чернівці було скасовано 
постанову від 30 грудня 2000 року як необґрунтовану, та порушено 
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кримінальну справу за порушення правил безпеки руху та експлуа-
тації транспорту, що спричинило смерть потерпілого.

11. 16 березня, 23 серпня, 17 вересня 2001 року, 15 травня 
2002 року, 11 липня та 27 грудня 2003 року слідчими СВ ЧМВ УМВС 
України в Чернівецькій області кримінальна справа закривалася 
у зв’язку з відсутністю в діях п. Т. складу злочину.

12. За скаргами заявників ці постанови скасувалися наглядови-
ми органами як необґрунтовані, а розслідування поновлювалося. 
Скасовуючи постанови про закриття кримінальної справи, наглядові 
органи вказували на неповноту зібраних доказів та недоліки розслі-
дування. Зокрема, 10 лютого 2004 року постановою Шевченківського 
районного суду м. Чернівці було скасовано постанову про закриття 
кримінальної справи від 27 грудня 2003 року у зв’язку з її необґрун-
тованістю та зазначено про наявність у справі низки суперечностей, 
не усунутих всупереч численним вказівкам слідчим у цій справі. 
Суд вказав на необхідність організації додаткових слідчих дій, у то-
му числі експертиз.

3. 06 квітня 2005 року слідчим СВ УМВС України в Чернівецькій 
області було винесено постанову про закриття кримінальної справи 
у зв’язку з відсутністю в діях п. Т. складу злочину. Слідчий посилав-
ся на висновок експерта, у якому стверджувалося про відсутність 
у Т. технічної можливості уникнути зіткнення; водночас у матеріа-
лах справи зазначалося, що п. Чебан І. Г. порушив Правила дорож-
нього руху.

4. 06 січня 2006 року Шевченківський районний суд м. Чернівці 
визнав цю постанову про закриття кримінальної справи законною 
та обґрунтованою й відмовив в її скасуванні.

5. 14 березня 2006 року та 10 квітня 2007 року апеляційний суд 
Чернівецької області та Верховний Суд України відповідно залиши-
ли рішення суду першої інстанції без змін.

ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСтВО

16. Відповідні положення національного законодавства зазначе-
но у справі «Каверзін проти України» (Kaverzin v. Ukraine) № 23893/03, 
рішення від 15 травня 2012 року.
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ПРАВО

17. П’ятий заявник помер під час розгляду справи Судом (див. 
пункт 6). Не заперечувалося, що його син, п. Олександр Георгійович 
Чебан, має право підтримувати заяву від його імені, і Суд не вбачає 
підстав постановити інакше (див., із необхідними змінами, рішення 
у справі «Калло проти Угорщини» (Kallo v. Hungary), заява № 30081/02, 
п. 25, від 11 квітня 2006 року).

ІІ. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 2 КОНВЕНЦІЇ

18. Заявники скаржилися на неефективність розслідування смерті 
Чебана І. Г.

19. Статтею 2 Конвенції, яка стосується цієї скарги, передбаче-
но таке:

«1. Право кожного на життя охороняється законом. Нікого не може 
бути умисно позбавлено життя інакше ніж на виконання смертного 
вироку суду, винесеного після визнання його винним у вчиненні зло-
чину, за який закон передбачає таке покарання (...)».

A. щодо прийнятноСті

20. Уряд твердив, що заявники не вичерпали національних за-
собів юридичного захисту. Зокрема, заявники мали звернутися до 
національних судів із цивільними позовами про відшкодування 
шкоди, завданої стверджуваним неефективним розслідуванням 
у кримінальній справі.

21. Заявники заперечували ефективність засобу, запропонова-
ного Урядом.

22. Суд зазначає, що Уряд посилався лише на теоретичну мож-
ливість подання позову про відшкодування шкоди, завданої нее-
фективним розслідуванням, але не довів, що цей засіб юридичного 
захисту був доступним на практиці. Зокрема, Уряд не навів жодної 
справи, у якій суди задовольнили таку вимогу. Хоча до функцій Суду 
не належить ухвалення рішень щодо неврегульованих питань націо-
нального законодавства, відсутність відповідної судової практики 
вказує на сумнівність цього засобу юридичного захисту на практи-
ці. Тому, лишаючи осторонь питання про те, чи міг запропонований 
Урядом засіб юридичного захисту надати адекватне відшкодування 
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у зв’язку зі скаргою заявників, Суд вважає, що від заявника не вима-
галося вичерпання цього засобу юридичного захисту (див. рішення 
у справі «Олександр Ніконенко проти України» (Aleksandr Nikonenko v. 
Ukraine), заява № 54775/08, п. 36, від 14 листопада 2013 року). Отже, 
відповідні заперечення Уряду мають бути відхилені.

23. Суд зазначає, що ці скарги не є явно необґрунтованими 
в сенсі підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Вони не є неприй-
нятними з будь-яких інших підстав. Отже, вони мають бути визнані 
прийнятними.

B. щодо СУті

24. Заявники твердили, що провадження на національному 
рівні було надміру тривалим, протягом розслідувань ігнорувалися 
вказівки наглядових органів і що розслідуванням бракувало комп-
лексності та ретельності.

25. Уряд вважає, що органи державної влади вжили адекватних 
і своєчасних заходів для з’ясування обставин дорожньо-транспорт-
ної пригоди. На його думку, держава належно виконала свої проце-
суальні зобов’язання відповідно до статті 2 Конвенції.

26. Суд зазначає, що Уряд не твердив, що заявники мали змо-
гу ефективно захистити свої права, порушені внаслідок дорожньо-
транспортної пригоди, інакше, ніж у рамках кримінального провад-
ження (порівняйте з рішенням у справі «Сергієнко проти України», 
(Sergiyenko v. Ukraine), заява № 47690/07, пп. 40 та 42, від 19 квітня 
2012 року). Окрім того, враховуючи, що Кримінально-процесуаль-
ним кодексом було передбачено можливість одночасного розгляду 
питання щодо кримінальної та цивільної відповідальності за ті самі 
дії, в заявників були розумні сподівання на провадження згідно з Ко-
дексом. Таким чином, Суд обмежиться розглядом питання про те, 
чи відповідало розслідування кримінальної справи за фактом смер-
ті сина заявника критерію ефективності, передбаченого статтею 2 
Конвенції (див. рішення у справах «Антонов проти України» (Antonov 
v. Ukraine), заява № 28096/04, пп. 47–49, від 03 листопада 2011 року; 
«Принда проти України» (Prynda v. Ukraine), заява № 10904/05, п. 54, 
від 31 липня 2012 року; та «Зубкова проти України» (Zubkova v. Ukraine), 
заява № 36660/08, п. 38, від 17 жовтня 2013 року).

27. Суд зазначає, що за період від 2001 до 2003 років органами 
слідства було винесено шість постанов про закриття кримінальної 
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справи. Однак ці постанови скасовувалися вищими органами, які 
не вважали розслідування ретельним та вказували на необхідність 
вжиття додаткових слідчих дій. Неодноразовість повернення спра-
ви на додаткове розслідування демонструє серйозні недоліки кримі-
нального провадження (див. «Олейнікова проти України» (Oleynikova 
v. Ukraine), заява № 38765/05, п. 81, від 15 грудня 2011 року). Прина-
гідно слід зазначити, що скасовуючи шосту постанову про закриття 
кримінальної справи, національний суд вказав на наявність серйоз-
них суперечностей у справі, які не було усунуто всупереч численним 
вказівкам слідчим у справі. Ці факти свідчать, що протягом трива-
лого часу слідчі органи не здійснили щирих спроб щодо ретельного 
розслідування дорожньо-транспортної пригоди.

28. До того ж не вбачається виправданою загальна тривалість 
кримінального провадження. Суд зазначає, зокрема, що хоча до-
рожньо-транспортна пригода сталася 23 грудня 2000 року, останню 
постанову про закриття кримінальної справи не було винесено до 
10 квітня 2007 року, тобто більш ніж через 6 років та 3 місяці. Суд 
повторює, що ефективність розслідування включає в себе вимоги 
щодо його швидкості та своєчасності. Навіть якщо можуть існувати 
перепони або складнощі, що перешкоджають успіхові розслідуван-
ня за певних обставин, своєчасні дії органів державної влади є абсо-
лютно необхідними для збереження впевненості суспільства у їхній 
відданості принципу верховенства права та запобіганню будь-яким 
проявам терпимості до протиправних дій (див. рішення у справі 
«Шіліх проти Словенії» (Silih v. Slovenia), заява № 71463/01, п. 195, від 
9 квітня 2009 року). Крім того, зі спливанням часу вірогідність про-
ведення ефективного розслідування суттєво зменшується.

29. З огляду на свою практику Суд доходить висновку, що націо-
нальне розслідування обставин смерті родича заявників не відпові-
дало процесуальним вимогам статті 2 Конвенції.

30. Таким чином, відбулося порушення статті 2 Конвенції в її 
процесуальному аспекті.

III. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

31. 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, на-
дає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».

A. ШкодА

32. Перший, другий та четвертий заявники вимагали 100 000 єв-
ро, а третій заявник вимагав 70 000 євро як відшкодування мораль-
ної шкоди.

33. Уряд не погодився з такими вимогами, вважаючи їх необґрун-
тованими.

34. Суд вважає, що заявники зазнали страждань та тривоги 
у зв’язку зі встановленим порушенням. Керуючись принципом спра-
ведливості, Суд присуджує заявникам спільно 10 000 євро відшко-
дування моральної шкоди.

B. СУдові витрАти

35. Заявники також вимагали 3458,25 грн судових витрат за роз-
гляд справи Судом.

36. Уряд залишив це питання на розсуд Суду, зазначивши, що 
заявники надали докази на підтвердження цих вимог.

37. У цій справі, беручи до уваги документи, що є в Суду, а та-
кож власну практику, Суд вважає за доцільне присудити заявникам 
спільно суму в розмірі 305 євро судових витрат, а також додатково 
суму будь-якого податку, що може нараховуватися на цю суму.

C. пеня

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

на цих підставах Суд одностайно

1. Оголошує заяву прийнятною.
2. Ухвалює, що відбулося порушення статті 2 Конвенції в її про-

цесуальному аспекті.
3. Ухвалює, що:
a) протягом трьох місяців держава-відповідач повинна випла-

тити заявникам спільно наступні суми, конвертовані у ва-
люту держави-відповідача за курсом на день платежу:
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i) 10 000 євро (десять тисяч євро) як відшкодування мораль-
ної шкоди;

ii) 305 євро (триста п’ять євро) як відшкодування судових та 
інших витрат;

а також додатково суми будь-яких податків, що можуть нарахо-
вуватися на зазначені суми;

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

7. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 16 жовтня 
2014 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.

С. Філліпс А. Нуссбергер
заступник секретаря секції голова

ДОДАтОК

1. Катерина Іллівна Реус (далі — перший заявник), є громадян-
кою України, народилася 1955 року та живе у м. Чернівці. Вдова Че-
бана І. Г. ( далі — заявник).

2. Олександр Георгійович Чебан (далі — другий заявник), є гро-
мадянином України, народився 1953 року та живе у м. Чернівці. Брат 
заявника.

3. Ніна Георгіївна Чебан (далі — третій заявник), є громадян-
кою України, народилася 1955 року та живе у м. Чернівці. Сестра 
заявника.

4. Людмила Іванівна Чебан (далі — четвертий заявник), є грома-
дянкою України, народилася 1985 року та живе у м. Чернівці. Дочка 
заявника.

5. Георгій Леонтійович Чебан (далі — п’ятий заявник) був гро-
мадянином Молдови, народився 1927 року та жив у с. Ярівка, Черні-
вецька обл. Батько заявника.
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C O U R E U R O P E E N N E D E S D R O I T S D E L ’ H O M M E 

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

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ятА СЕКЦІя

СПРАВА «ПАДУРА ПРОТИ УКРАЇНИ»

(Заява № 48229/10)

Рішення

Страсбург 
11 грудня 2014 року

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

У справі «Падура проти України»,

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

п. Б. М. Зупанчіч, голова,
пані Х. Єдерблом,
п. А. Пейхал,
та п. С. Філліпс, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 18 листопада 2014 року, 

виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:
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ПРОЦЕДУРА

1. Справа ґрунтується на заяві (№ 48229/10) проти України, по-
даній 2 серпня 2010 року до Суду на підставі статті 34 Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) 
громадянкою України, пані Марією Іванівною Падурою (далі — за-
явниця).

2. Інтереси заявниці представляв п. В. М. Осовський, юрист, 
який практикує у м. Новояворівськ. Уряд України (далі — Уряд) 
представляв його Уповноважений, на той час — п. Н. Кульчицький.

3. 8 жовтня 2012 року про заяву було повідомлено Уряд.

ФАКтИ

I. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

4. Заявниця народилася у 1961 році та живе у м. Новояворівськ 
Львівської області.

5. Пізно ввечері 1 квітня 2006 року на вулиці м. Новояворівська 
група молодих людей напала на чоловіка заявниці та його товари-
ша (П.). Чоловік заявниці зазнав тяжких черепно-мозкових травм, 
включаючи переломи кісток черепа. Його товариш отримав синці 
та садна на обличчі, переломи кісток носа, струс головного мозку та 
інші менш тяжкі ушкодження. Після цієї події чоловіка заявниці бу-
ло госпіталізовано й він залишався у лікарні у вегетативному стані.

6. 2 та 3 квітня 2006 року працівники міліції відібрали пояснен-
ня у К., Дз. та Ш., які зізналися, що побили двох чоловіків.

7. 11 квітня 2006 року слідчим Яворівського районного відділку 
Управління Міністерства внутрішніх справ України у Львівській об-
ласті (далі — районний відділок) було порушено кримінальну справу 
за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 296 Кримі-
нального кодексу України, хуліганства, вчиненого групою осіб. Під 
час подальших допитів та очних ставок Дз., Ш. та К повідомили де-
талі їхньої сутички з двома чоловіками.

8. 28 квітня 2006 року слідчий перекваліфікував злочин на хулі-
ганство, вчинене однією особою (частина 1 статті 296 Кримінального 
кодексу України), оскільки тільки К. поводився з чоловіком заявни-
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ці в хуліганський спосіб. Того ж дня К. було пред’явлено обвинува-
чення у хуліганстві за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу 
України.

9. 29 травня 2006 року слідчий пред’явив K. додаткові обви-
нувачення у завданні чоловіку заявниці умисного тяжкого тілес-
ного ушкодження (частина 1 статті 121 Кримінального кодексу 
України).

10. 30 травня 2006 року слідчий відмовив у порушенні кримі-
нальної справи за статтею 121 Кримінального кодексу України щодо 
Дз. та Ш., зазначивши, що вони не завдавали жодних ушкоджень чо-
ловікові заявниці і лише перебували поруч, коли K. бив його.

11. 5 червня 2006 року заявниця подала цивільний позов до K. 
про відшкодування шкоди, завданої злочином. Цивільний позов бу-
ло долучено до кримінальної справи.

12. 12 червня 2006 року Яворівський районний суд Львівської 
області (далі — районний суд) здійснив попередній розгляд кримі-
нальної справи за обвинуваченням K.

13. 25 липня 2006 року органами влади було порушено ще одну 
кримінальну справу за частиною 1 статті 296 Кримінального кодек-
су України щодо Дз. за фактом хуліганства 1 квітня 2006 року, що 
призвело до завдання тілесних ушкоджень П. (товаришу чоловіка 
заявниці).

14. 27 липня 2006 року слідчий відмовив у порушенні кримі-
нальної справи щодо Ш. за фактом хуліганства, оскільки у його діях 
1 квітня 2006 року не було виявлено складу злочину.

15. 31 липня 2006 року у результаті черепно-мозкової травми, 
отриманої 1 квітня 2006 року, чоловік заявниці помер.

16. 10 серпня 2006 року районний суд здійснив попередній судо-
вий розгляд у кримінальній справі за обвинуваченням Дз. у вчинен-
ні хуліганства.

17. 3 жовтня 2006 року районний суд об’єднав кримінальні спра-
ви щодо K. та Дз. в одне провадження, зазначивши, що пред’явлені 
двом підсудним обвинувачення були нерозривно пов’язані між собою 
та об’єднання справ було необхідним для всебічного та об’єктивного 
розгляду обвинувачень.

18. 16 березня 2007 року районний суд повернув справу на до-
даткове розслідування, встановивши, що відповідно до фактів спра-
ви підсудним слід було пред’явити обвинувачення у вчиненні більш 
тяжких злочинів.
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19. 26 квітня 2007 року судово-медичний експерт надав свій ви-
сновок, у якому зазначалося, що смерть чоловіка заявниці настала 
внаслідок відкритої травми голови, що супроводжувалася перело-
мами кісток черепа.

20. 7 травня 2007 року слідчий перекваліфікував дії обвинуваче-
них у справі. Він пред’явив К. обвинувачення за частиною 2 статті 121 
та частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України — завдання 
тілесних ушкоджень та хуліганство, вчинене групою осіб. Дз. було 
пред’явлено обвинувачення за частиною 2 статті 296 Кримінального 
кодексу України.

21. 1 червня 2007 року справу за обвинуваченнями K. та Дз. було 
передано до районного суду для розгляду.

22. 23 червня 2008 року районний суд призначив застосування 
до К. примусового приводу в судове засідання, зазначивши, що рані-
ше він без поважних причин не з’явився на судове засідання.

23. 3 липня 2008 року районний суд постановив, що К. без по-
важних причин не з’являється у судове засідання і місце його пе-
ребування невідоме. Тому суд постановив оголосити К. у розшук 
та виніс постанову про його затримання та взяття під варту.

24. 31 липня 2008 року K. було затримано та поміщено під 
варту.

25. 23 грудня 2008 року районний суд повернув справу на додат-
кове розслідування, зробивши висновок, що слідчий не встановив 
індивідуальну роль кожного з підсудних у події. Окрім того, відмо-
ва у порушенні кримінальної справи щодо Ш. була безпідставною. 
Районний суд також звільнив К. під підписку про невиїзд.

26. 3 квітня 2009 року апеляційний суд Львівської області скасу-
вав постанову від 23 грудня 2008 року та скерував справу до район-
ного суду на новий розгляд.

27. 16 червня 2009 року районний суд відновив провадження.
28. З жовтня 2009 року до липня 2011 року районний суд призна-

чав низку судових засідань, але вони переносилися у зв’язку з тим, 
що К., захисники, свідки або потерпілі не з’являлися до суду або че-
рез те, що суддя хворів чи було необхідно забезпечити аудіозапис 
судового засідання.

29. 15 серпня 2011 року районний суд зобов’язав слідчі органи 
провести відтворення обставин та обстановки вчинення злочину 
та інші слідчі дії для перевірки і з’ясування обставин події.
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30. 25 жовтня 2011 року після завершення слідчих дій районний 
суд відновив провадження.

31. 26 грудня 2011 року районний суд встановив, що К. не з’явився 
на судове засідання без поважної причини. Суд постановив оголоси-
ти К. у розшук та виніс постанову про його затримання.

32. 26 березня 2012 року K. було затримано.
33. 27 березня 2012 року районний суд постановив помістити K. 

під варту до суду.
34. 29 березня 2012 року районний суд закрив кримінальну 

справу щодо Дз., який обвинувачувався у хуліганстві за частиною 2 
статті 296 Кримінального кодексу України, у зв’язку із закінченням 
строку давності.

35. 23 травня 2012 року районний суд виніс вирок у криміналь-
ній справі щодо K. Суд встановив, що K. завдав чоловікові заявниці 
тяжких тілесних ушкоджень, які призвели до смерті останнього. Суд 
визнав K. винним у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 
статті 121 Кримінального кодексу України та обрав йому покарання 
у вигляді позбавлення волі строком на сім років. Суд також поста-
новив стягнути з K. на користь потерпілих від злочину відшкоду-
вання матеріальної та моральної шкоди. Обвинувачення у хуліган-
стві щодо K. було знято через закінчення строку давності.

36. Того ж дня районний суд постановив окрему ухвалу, у якій 
зазначив, що під час досудового слідства було допущено низку 
недоліків, і доручив прокурору Яворівського району та началь-
нику районного відділку міліції вжити відповідних заходів. Суд 
вважав, що в перші дні після вчинення злочину розслідування 
було неналежним: зокрема, працівники міліції вилучили куртку 
Ш. з плямами крові на ній, а потім повернули її, не дослідивши 
плями крові, і, таким чином, не встановивши, чи брав Ш. участь 
у вчинені злочину.

37. 21 вересня 2012 року апеляційний суд залишив вирок район-
ного суду від 23 травня 2012 року без змін.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСтВО

A. кримінАльний кодекС УкрАїни від 5 квітня 2001 рокУ

38. Статтею 121 Кодексу передбачено таке:
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Стаття 121 
Умисне тяжке тілесне ушкодження

«1. Умисне тяжке тілесне ушкодження, тобто умисне тілесне ушкод-
ження, небезпечне для життя ...,

— карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

2. Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене ... групою осіб, ... або 
спричинило смерть потерпілого,

— карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років».

39. Статтею 296 Кодексу передбачено таке:

Стаття 296 
Хуліганство

«1. Хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів 
явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зух-
валістю чи винятковим цинізмом, карається штрафом від п’ятисот до 
тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на 
строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п’яти років.

2. Ті самі дії, вчинені групою осіб,

— караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавлен-
ням волі на строк до чотирьох років. ...»

B. кримінАльно-процеСУАльний кодекС УкрАїни 

від 28 ГрУдня 1960 рокУ 

(У редАкції, чинній СтАном нА чАС подій)

40. Відповідні положення Кодексу наведено в рішенні від 13 лис-
топада 2008 року у справі «Муравська проти України» ((Muravskaya v. 
Ukraine), заява № 249/03, п. 36).

ПРАВО

I. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 2 КОНВЕНЦІЇ

41. Заявниця скаржилася, що кримінальне розслідування смер-
ті її чоловіка було неефективним. Посилаючись на статтю 6 Конвен-
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ції, вона також скаржилася на надмірну тривалість провадження на 
національному рівні.

42. Суд вирішив розглядати ці скарги лише відповідно до стат-
ті 2 Конвенції, у відповідних частинах якої зазначено таке:

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

A. щодо прийнятноСті

43. Суд зазначає, що 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. Тому вона має 
бути визнана прийнятною.

B. щодо СУті

1. Аргументи сторін

44. Уряд твердив, що кримінальне розслідування було здійс-
нено всебічно та оперативно. Національні органи влади вжили не-
обхідних заходів з метою збору доказів та встановлення обставин 
смерті чоловіка заявниці. Держава не несе відповідальність за пев-
ні затримки протягом провадження. Процесуальних вимог статті 2 
Конвенції було дотримано.

45. Заявниця наполягала на своїх скаргах, твердячи, що провад-
ження на національному рівні було неефективним.

2. оцінка Суду

46. Суд повторює, що якщо смерть сталася за підозрілих обста-
вини, залишаючи вірогідним припущення про умисне позбавлення 
життя, держава має забезпечити певну форму ефективного офіцій-
ного розслідування (див., серед багатьох інших джерел, рішення від 
17 жовтня 2013 року у справі «Поживотько проти України» (Pozhyvotko 
v. Ukraine), заява № 42752/08, п. 38). Це є зобов’язанням не результату, 
а зобов’язанням засобів. Органи державної влади мали вжити всіх 
необхідних заходів для отримання доказів, які стосуються спра-
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ви. Будь-який недолік розслідування, який підриває його здатність 
встановити причину смерті або винних осіб, є загрозою недотриман-
ня цього стандарту (див. згадане рішення у справі «Муравська проти 
України» (Muravskaya v. Ukraine), п. 41).

47. Ефективність розслідування передбачає вимогу щодо опера-
тивності й розумної швидкості. Навіть якщо в певній ситуації мо-
жуть трапитися складнощі та перепони, які перешкоджають про-
гресу в розслідуванні, негайна реакція органів влади є необхідною 
для підтримки громадської впевненості у їхній відданості принципу 
верховенства права та попередженню будь-яких ознак незаконних 
дій або їх безкарності (див. рішення від 9 квітня 2009 року у справі 
«Шиліх проти Словенії» (Šilih v. Slovenia) [ВП], заява № 71463/01, п. 195). 
До того ж, із плином часу перспектива проведення будь-якого ефек-
тивного розслідування істотно зменшуватиметься.

48. Суд зазначає, що 21 вересня 2012 року апеляційний суд за-
лишив без змін вирок К., яким його визнано винним у завданні 
чоловіку заявниці тілесних ушкоджень, що призвели до його смер-
ті, та стягнув відшкодування моральної та матеріальної шкоди, 
завданої злочином. Суд зауважує, що національним органам вла-
ди знадобилося понад шість років та п’ять місяців з часу вчинен-
ня злочину, щоб дійти таких висновків. Проте загальна тривалість 
розслідування кримінальної справи та подальшого судового роз-
гляду не видається виправданою. Після тривалого періоду розслі-
дування та судового розгляду районний суд вирішив відправити 
справу на додаткове розслідування, вважаючи, що підсудним слід 
було пред’явити обвинувачення у вчиненні більш тяжких злочинів 
(див. пункт 18). У період від 2009 до 2011 року під час нового судо-
вого розгляду відбулася низка затримок через незабезпечення ор-
ганами влади явки учасників до суду. Багато разів судові засідання 
переносилися, спричиняючи численні затримки, що призвели до 
збільшення загальної тривалості провадження. У 2011 році судовий 
розгляд також було призупинено, оскільки районний суд вважав за 
необхідне здійснення додаткових слідчих дій. У підсумку затримки 
в розслідуванні та судовому розгляді призвели до того, що деякі об-
винувачення щодо двох підсудних було знято у зв’язку із закінчен-
ням строку давності (див. пункти 34 та 35).

49. Окрім того, що стосується всебічності розслідування, Суд 
звертає увагу на постановлену районним судом 23 травня 2012 року 
окрему ухвалу, в якій висловлено занепокоєння щодо непроведен-
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ня працівниками міліції належного розслідування на початковому 
етапі та незабезпечення збору доказів щодо всіх можливих учасни-
ків злочину.

50. Зважаючи на свою усталену практику та факти цієї справи, 
Суд констатує, що провадження на національному рівні щодо вста-
новлення обставин смерті чоловіка заявниці не відповідало проце-
суальним вимогам статті 2 Конвенції.

51. Тому відбулося порушення процесуального аспекту цього 
положення.

II. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

52. 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

53. Заявниця вимагала 70 087,92 грн відшкодування матеріаль-
ної шкоди та 500 000 грн відшкодування моральної шкоди.

54. Уряд твердив, що ці вимоги є безпідставними.
55. Суд не вбачає жодного причиново-наслідкового зв’язку між 

встановленими порушеннями та заявленою матеріальною шкодою; 
тому він відхиляє цю вимогу. Що стосується відшкодування мораль-
ної шкоди, заявниця зазнала страждань і неспокою у зв’язку зі вста-
новленим порушенням. Ухвалюючи рішення на засадах справедли-
вості, як цього вимагає стаття 41 Конвенції, Суд присуджує заявниці 
6000 євро відшкодування моральної шкоди.

B. СУдові витрАти

56. Заявниця також вимагала 180 грн. компенсації витрат на пе-
реклад, понесених у зв’язку з провадженням в Суді.

57. Уряд залишив вирішення цього питання на розсуд Суду.
58. З огляду на надані докази Суд присуджує 17 євро компенсації 

за цією вимогою.
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C. пеня

59. Суд вважає за належне призначити пеню на підставі гранич-
ної 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 процесуального аспекту 

статті 2 Конвенції;
3. Ухвалює, що:
a) упродовж трьох місяців держава-відповідач має сплатити 

заявниці наведені далі суми, які мають бути конвертовані 
у валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення 
платежу:
i) 6000 (шість тисяч) євро та додатково суму будь-яких по-

датків, що можуть нараховуватися, як відшкодування 
моральної шкоди;

ii) 17 (сімнадцять) євро та додатково суму будь-яких подат-
ків, що можуть нараховуватися, як відшкодування вит-
рат на переклад;

b) зі спливом зазначеного тримісячного строку до остаточного 
розрахунку на зазначені суми нараховуватиметься простий 
відсоток у розмірі граничної позичкової ставки Європейсь-
кого центрального банку, яка діятиме в період несплати, до 
якої має бути додано три відсоткові пункти;

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

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 11 грудня 
2014 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.

С. Філліпс Б. М. Зупанчіч
секретаря секції голова
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C O N S E I L 

D E L ’ E U R O P E 
C O U N C I L 

O F E U R O P E 

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

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

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ятА СЕКЦІя

СПРАВА «ДАНІЛОВ ПРОТИ УКРАЇНИ»

(Заява № 2585/06)

Рішення

Страсбург 
13 березня 2014 року

ОСТАТОЧНЕ 
13 червня 2014 року

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

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

п. М. Вілліґер, голова, пані А. Нуссбергер,
п. Б. М. Зупанчіч,  пані Г. Юдківська,
п. В. А. Де Ґаетано,  п. А. Потоцький,
п. А. Пейхал,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 18 лютого 2014 року, 

виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справа ґрунтується на заяві (№ 2585/06) проти України, по-
даній 30 грудня 2005 року до Суду на підставі статті 34 Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) 
громадянином Росії, паном Ігорем Володимировичем Даніловим.

2. Заявника представляли п. В. Черніков та п. В. Комаров, юрис-
ти, що практикують у м. Москва. Уряд України (далі — Уряд) пред-
ставляв його Уповноважений, п. Н. Кульчицький.

3. Заявник твердив, зокрема, що він зазнав жорстокого повод-
ження з боку правоохоронних органів та що не було здійснено ефек-
тивного розслідування відповідних скарг.

4. 6 лютого 2012 року про заяву було повідомлено Уряд.
5. Урядові Росії було запропоновано надати письмові зауважен-

ня відповідно до пункту 1 статті 36 Конвенції, але він відмовився це 
зробити.

ФАКтИ

I. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

6. Заявник народився у 1967 році в Російській Федерації та на-
разі відбуває покарання у вигляді позбавлення волі в Україні.

7. У грудні 2002 року група працівників Служби безпеки Украї-
ни (далі — СБУ) та спецпідрозділ «Беркут» отримали наказ затри-
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мати кількох осіб, серед яких був заявник, причетних до вчинення 
у складі злочинної групи, пов’язаної з одеською комсомольською 
організацією (Комуністичний союз молоді), низки злочинів, включ-
но з незаконним обігом зброї, тероризмом, збройними нападами та 
грабунком, з метою підготовки комуністичної революції.

8. Приблизно о 17 год. 13 грудня 2002 року шість озброєних пра-
цівників СБУ та два бійці підрозділу «Беркут» увійшли до квартири 
у м. Миколаїв, яку на той час займали заявник та троє його знайомих, 
та наказали їм лягти на підлогу. Двоє зі знайомих заявника виконали 
наказ, проте заявник та інший його спільник почали стріляти у пра-
воохоронців з вогнепальної зброї. Внаслідок стрілянини кільком 
правоохоронцям було завдано тілесних ушкоджень та ушкоджень 
захисних обладунків. Коли закінчилися набої, заявник спробував 
підірвати вибухівку, але правоохоронці збили його з ніг, знерухоми-
ли його та вдягнули на нього наручники.

9. Приблизно о 23 год. того ж дня слідчий прокуратури Ми-
колаївської області склав протокол затримання, зазначивши, що 
заявник підозрювався, зокрема, в замаху на вбивство працівників 
правоохоронних органів, що йому було роз’яснено його процесу-
альні права, включно із правом не свідчити проти себе та пра-
вом на юридичну допомогу, а також що він попросив надати йому 
захисника.

10. У невизначений час того ж дня заявника було доправлено до 
судово-медичного експерта для встановлення тяжкості його тілес-
них ушкоджень. Згідно із твердженнями заявника огляд експертом 
відбувся 13 грудня 2002 року. Згідно з відомостями Уряду такий ог-
ляд було здійснено наступного дня (14 грудня 2002 року). Під час 
огляду було виявлено численні синці та садна на обличчі, кінців-
ках, грудях і колінах, набряклість губ і рану на лобі. Експерт класи-
фікував тілесні ушкодження як «легкі» та зробив запис, що заявник 
скаржився на головний біль, болі в кінцівках і ребрах та пояснював, 
що зазнав тілесних ушкоджень, коли чинив опір під час затриман-
ня. Зокрема, він упав і був побитий бійцями «Беркуту», до нього та-
кож були застосовані прийоми рукопашного бою.

11. У невизначений час 13 грудня 2002 року заявника та інших 
затриманих було поміщено під варту до Ленінського районного від-
ділку Миколаївського міського управління УМВС України в Мико-
лаївській області (далі — Ленінський райвідділок міліції).
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12. Згідно із твердженнями заявника ввечері 13 та вранці 
14 грудня 2002 року його били працівники міліції — можливо за те, 
що раніше цього року він поранив двох працівників їхнього підроз-
ділу (22 листопада 2002 року). Після цього працівники міліції до-
питали його щодо злочинів, у яких він підозрювався, та вимагали 
викривальних показань щодо кількох інших осіб, причетних до 
революційної комуністичної діяльності. Оскільки заявник відмо-
вився від співпраці, працівники міліції вдалися до різних способів 
катування. Зокрема, вони підвісили його на залізній перекладині 
головою донизу так, щоб його руки в наручниках були під коліна-
ми; били його гумовими кийками; встромляли йому голки під нігті; 
вдягали протигаз на нього та перекривали доступ повітря; били йо-
го об стіну головою та стрибали на його грудній клітці.

13. Згідно з твердженнями Уряду перший допит заявника про-
водився у другій половині дня 14 грудня 2002 року. Допит було про-
ведено у присутності пана Ч., якого було допущено до провадження 
як призначеного державою захисника заявника. Уряд надав прото-
кол допиту, складений у ту дату. Згідно із зазначеним протоколом, 
який був підписаний заявником та паном Ч., під час допиту заявник 
повідомив слідчі органи про те, що він приїхав до України восени 
2002 року, щоб активізувати революційну боротьбу робітничого 
класу проти капіталістичної експлуатації, зокрема через розпов-
сюдження газети та організацією профспілок і страйкових комі-
тетів. Заявник також визнав, що володіє без відповідного дозволу 
різною зброєю та що 22 листопада 2002 року поранив двох праців-
ників Ленінського райвідділку міліції, коли вони зупинили його на 
вулиці та наказали показати вміст його кишень. На запитання про 
походження ушкоджень на його обличчі заявник відповів, що їх було 
завдано під час його затримання.

14. 20 грудня 2002 року пан Ч. поскаржився слідчому СБУ на те, 
що стан здоров’я заявника погіршується, та вимагав проведення ме-
дичного огляду.

15. Того ж дня заявника доправили до лікаря-терапевта та не-
вропатолога у поліклініці СБУ. Лікарі виявили, зокрема, що під час 
торкання до ребер заявник відчував біль, що його зап’ястки були 
набряклими. Заявникові було діагностовано забиття грудної клітки, 
обличчя та колін та призначено проходження рентгенографії. Було 
також рекомендовано обмеження застосування наручників та при-
значено різні ліки.
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16. 26 грудня 2002 року заявника знову оглянув невропатолог із 
поліклініки СБУ, який підтвердив зазначені висновки і призначив 
додаткові ліки.

17. 29 грудня 2002 року пані С., яка замінила п. Ч. як захисника 
заявника, подала до прокуратури скаргу, в якій твердила, що пра-
цівники Ленінського райвідділу міліції били та катували заявника, 
і вимагала порушення кримінальної справи за фактом завдання за-
явникові тілесних ушкоджень.

18. У січні 2003 року Ленінським райвідділком міліції в рамках 
службового розслідування тверджень заявника про жорстоке по-
водження було відібрано письмові пояснення восьми працівників 
міліції, які 13 грудня 2002 року виконували свої службові обов’язки. 
На підставі цих пояснень, у яких працівники міліції заперечували, 
що були свідками або учасниками будь-якого жорстокого повод-
ження, було зроблено висновок, що жорстокого поводження не було. 
Згідно з твердженнями заявника ані його, ані його адвоката не пові-
домили про зазначене розслідування та про його висновки.

19. 3 січня 2003 року заявника оглянули лікарі медичної частини 
Миколаївського слідчого ізолятору (далі — СІЗО) та призначили йо-
му курс стаціонарного лікування від запалення легень.

20. 13 січня 2003 року прокуратурою було винесено постанову 
про відмову в порушенні кримінальної справи за скаргами заявни-
ка про жорстоке поводження. У постанові зазначалося, що заявник 
чинив активний спротив затриманню, зокрема застосовуючи вогне-
пальну зброю, здійснивши спробу підірвати вибухівку та завдавши 
поранень кільком працівникам правоохоронних органів. Оскільки 
працівники правоохоронних органів були змушені подолати опір 
заявника, не було підстав підозрювати, що легких тілесних ушкод-
жень, зафіксованих судово-медичними експертами, було завдано 
внаслідок непропорційного застосування працівниками міліції 
фізичної сили або жорстокого поводження із заявником. Згідно із 
твердженнями заявника ані його, ані його захисника не було пові-
домлено про зазначену постанову.

21. 14 січня 2003 року заявник пройшов судово-медичну експер-
тизу, метою якої було визначити, чи мав він досі тілесні ушкоджен-
ня, а якщо так — то встановити їхнє походження та час, коли їх було 
завдано. Експерт дійшла висновку, що кілька ран та низка саден на 
різних частинах тіла заявника утворилися внаслідок ударів тупими 
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предметами. Проте вона не могла встановити точний час завдання 
зазначених тілесних ушкоджень.

22. 15 січня 2003 року заявника оглянув лікар, який діагносту-
вав йому підозру на накопичення крові у плевральній порожнині 
(гематоракс), дистрофію та посттравматичну невропатію зап’ястків 
і призначив лікування.

23. 24 січня 2003 року рентгенографія підтвердила діагноз — ге-
моторакс, заявник пройшов біопсію, після якої стан його здоров’я по-
чав поволі покращуватися. Згодом заявника неодноразово — у січні 
та у лютому 2003 року — оглядали лікарі, йому призначили лікуван-
ня зап’ястка, дистрофії та проблем із легенями.

24. У лютому 2003 року заявника було етаповано до Одеського 
СІЗО № 21 та згодом поміщено до медичної частини для стаціонар-
ного лікування запалення легень. Згідно із твердженнями заявника 
його лікування буле неналежним. Зокрема, в медичній частині були 
відсутні необхідні антибіотики, йому відмовили в проведенні хірур-
гічної операції з видалення фрагмента ребра, який, як стверджува-
лося, відколовся і протшрикнув легеню.

25. У квітні 2003 року у зв’язку з покращенням стану здоров’я за-
явника виписали з медчастини та помістили до звичайної камери 
СІЗО. Згідно з його твердженнями СІЗО був переповнений, а санітар-
ні умови — поганими.

26. У квітні 2003 року захисника заявника, пані С., було заміне-
но на пана Т., який подав до прокуратури нову скаргу з вимогами 
розслідування стверджуваного жорстокого поводження із заявни-
ком у грудні 2002 року. Він твердив, що заявник не зазнав будь-яких 
серйозних тілесних ушкоджень під час затримання, оскільки одразу 
після того, як в нього закінчилися набої, треновані правоохорон-
ці, які чисельно переважали двох підозрюваних, що чинили опір, 
швидко знерухомили його. З іншого боку, заявник, перебуваючи під 
вартою, зазнав жорстокого побиття та катувань з боку працівників 
міліції. Внаслідок цього він зазнав серйозних тілесних ушкоджень, 
зокрема тривалого погіршення функції зап’ястного нерву та перело-
му семи ребер.

27. 24 квітня 2003 року заявник пройшов додаткове комісійне 
судово-медичне обстеження, за результатами якого комісія експер-
тів мала встановити, чи страждав на той час заявник на будь-які за-
хворювання та чи міг він перебувати під вартою. Експертна комісія 
встановила, що у заявника були консолідовані переломи семи ребер 
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та залишкові сліди лівосторонньої пневмонії. Комісія також встано-
вила, що стан здоров’я заявника на той час загалом був стабільний 
і він не потребував будь-якого медичного втручання.

28. 7 травня 2003 року прокуратура знову винесла постанову про 
відмову в порушенні кримінальної справи за скаргами заявника про 
жорстоке поводження, дійшовши висновку, що немає підстав вважа-
ти його тілесні ушкодження свідченням жорстокого поводження або 
застосування непропорційної фізичної сили з боку правоохоронців, 
які здійснювали затримання. У постанові містилися посилання на 
результати службового розслідування, проведеного у січні 2003 ро-
ку у Ленінському райвідділку міліції; на висновки судово-медичних 
експертів, які класифікували тілесні ушкодження заявника як легкі; 
а також на пояснення правоохоронців, які здійснювали затримання, 
щодо характеру спротиву, який чинив заявник під час затримання. 
У постанові також зазначалося, що заявник поскаржився на стверд-
жуване жорстоке поводження тільки через два тижні.

29. 27 травня 2003 року заявник разом з іншими десятьма осо-
бами, підозрюваними в злочинній діяльності — членами комсо-
мольської організації, постав перед апеляційним судом Одеської 
області (далі — обласний суд), який розглядав справу як суд першої 
інстанції.

30. Згідно із твердженнями заявника у дні судових засідань йо-
го часто рано вранці викликали до переповненого приміщення для 
очікування, в якому він іноді повинен був чекати по кілька годин, 
поки його перевезуть до суду. Аналогічні, затримки були під час 
переведенні його із приміщення для очікування до камери після 
повернення. У дні судових засідань позбавлених свободи осіб рідко 
забезпечували їжею. Внаслідок цього у дні судових засідань заявник 
завжди був виснаженим, що негативно впливало на його здатність 
зосереджуватися під час розгляду справи судом.

31. Згідно із твердженнями Уряду, відповідно до діючих нор-
мативних актів, у дні судових засідань особи, що тримаються під 
вартою, або забезпечуються сухим пайком, або гарячі обіди для 
них доставляються до суду. Затримок у перевезенні та інших не-
зручностей, які б могли вплинути на зосередженість заявника 
у спосіб, несумісний із його ефективною участю у судовому роз-
гляді, не було.

32. Під час судового розгляду заявник визнав, що він дотриму-
вався революційних комуністичних поглядів і брав участь у кількох 
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акціях, які помилково було кваліфіковано як розбій, оскільки вони 
фактично були «експропріаціями» майна, отриманого капіталіста-
ми внаслідок експлуатації робітничого класу, і яке мало бути вико-
ристано у цілях революції. Він також визнав, що без відповідного 
дозволу зберігав вогнепальну зброю та вибухівку, що 22 листопада 
2002 року завдав вогнепальних поранень двом працівникам міліції 
та чинив опір під час затримання. Заявник відмовився свідчити 
щодо подробиць розбійних нападів та інших злочинів, у яких його 
обвинувачували, оскільки вони були вчинені разом з іншими під-
судними. Він також заявив, що у грудні 2002 року зазнав побиття та 
катувань з боку працівників міліції, але це жорстоке поводження не 
вплинуло на його свідчення або стратегію захисту.

33. У листопаді 2003 року Б., один із підсудних, помер у СІЗО. 
Після його смерті деякі з підсудних заявили, що Б. було закатовано 
до смерті, та вимагали від слідчих органів розслідування стверджу-
ваного жорстокого поводження з ним та іншими особами.

34. Суд доручив прокуратурі здійснити розслідування цих 
тверджень. Після завершення розслідування прокуратура повідо-
мила, що немає підстав для порушення кримінальної справи. Зокре-
ма, Б. помер від раку, а заявникові було завдано тілесних ушкоджень 
внаслідок застосування розумно обґрунтованої фізичної сили під 
час його затримання.

35. 19 липня 2004 року обласний суд визнав заявника винним 
у розповсюдженні матеріалів із закликами до насильницького пова-
лення конституційного ладу, участі в озброєній банді, кількох епізо-
дах розбійних нападів, замаху на вбивство двох працівників міліції, 
контрабанді, а також у незаконному поводженні зі зброєю та вибу-
ховими речовинами. Суд призначив заявникові покарання у вигляді 
позбавлення волі строком на чотирнадцять років. Суд відхилив його 
твердження про жорстоке поводження як необґрунтовані, погодив-
шись із висновками прокуратури, що тілесних ушкоджень заявни-
кові було завдано під час його затримання.

36. Заявник, інтереси якого захищав пан T., оскаржив цей вирок. 
Згідно з незавіреною та непідписаною копією зазначеної скарги, на-
даною Судові заявником, у цій скарзі до Верховного Суду України він 
доводив, що його необґрунтовано визнали винним у вчиненні роз-
бійних нападів на підставі суперечливих свідчень інших підсудних. 
Він також стверджував, що в нього не було наміру вбивати правоохо-
ронців, яких він поранив, та що мотиви його участі в революційному 



справи, які стосуються свободи від катувань та поганого поводження

�2

комуністичному русі були добрими й мали на меті звільнення людей 
від деспотичного політичного режиму. Він повторно скаржився на 
жорстоке поводження з боку працівників міліції та вимагав пору-
шення кримінальної справи.

37. 29 вересня 2004 року заявник підписав письмову заяву про 
відсутність скарг проти адміністрації Одеського СІЗО та жодного зі 
своїх співкамерників.

38. 26 липня 2005 року Верховний Суд України загалом залишив 
вирок заявнику та призначене йому покарання без змін, змінивши 
лише певною мірою текст. Суд зазначив, зокрема, що засудження за-
явника ґрунтувалося на достатніх доказах, зокрема свідченнях де-
яких з інших підсудних і потерпілих від його злочинів, а також що 
немає підстав для порушення кримінальної справи у зв’язку з його 
твердженнями про жорстоке поводження. Визнання заявника вин-
ним у розповсюдженні пропагандистських матеріалів не оскаржу-
валося та не розглядалося.

39. У листопаді 2005 року заявника етапували для відбування 
покарання з Одеського СІЗО до виправної колонії № 56 у с. Пере-
хрестівка Сумської області.

40. У жовтні 2006 року заявника знову етапували до Криворізь-
кої виправної колонії № 80 у Дніпропетровській області з менш су-
ворим режимом.

41. 30 жовтня 2006 року адміністрація Дніпропетровського СІЗО, 
до якого етапом прибув заявник на шляху до місця призначення, за-
реєструвала намір заявника оголосити голодування.

42. Після акту, наданого медичною комісією Дніпропетровсько-
го СІЗО, згідно з висновками якої стан здоров’я заявника погіршу-
вався, його примусово годували 8, 11, 12 та 14 листопада 2006 року.

43. 16 листопада 2006 року заявник прибув до Криворізької вип-
равної колонії.

44. 17 листопада 2006 року заявник пройшов медичний огляд, 
і було встановлено, що заявник страждав від дистрофії. Йому також 
було діагностовано панкреатит і серцеву та печінкову недостатність, 
призначено стаціонарне лікування. Того ж дня заявник припинив 
голодування та продовжував стаціонарне лікування панкреатиту 
протягом більшої частини грудня 2006 року.

45. У грудні 2006 року та у січні 2007 року органи влади України 
одержали кілька заяв від російських груп захисту громадських ін-
тересів щодо стверджуваного жорстокого поводження із заявником 
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з боку адміністрації колонії в день його прибуття до Криворізької 
виправної колонії. У них зазначалося, зокрема, що, згідно з їхніми 
даними, адміністрація установ Державної пенітенціарної служби 
України свавільно відмовлялися відправляти листування заявника 
під час його етапування. Також зазначалося, що на знак протесту 
проти цієї відмови 24 жовтня 2006 року заявник розпочав голоду-
вання, яке не було зареєстровано та за яким не наглядали лікарі до 
30 жовтня 2006 року, що призвело до погіршення стану його здоров’я. 
Згодом заявника почали годувати примусово, і ця процедура була 
принизливою. Крім того, після прибуття заявника до Криворізької 
виправної колонії наглядачі наказали йому витирати шваброю під-
логу на знак його підлеглості та покори, попри його надзвичайно 
виснажений стан. Оскільки заявник відмовився виконати цей на-
каз, наглядачі побили його, а належної медичної допомоги він не 
отримав.

46. 20 лютого та 6 квітня 2007 року заявник під час допитів пра-
цівником прокуратури у зв’язку зі згаданими заявами письмово за-
свідчив, що в нього немає скарг на адміністрацію колонії та що він 
задоволений якістю медичного нагляду та допомоги, якими його 
забезпечували.

47. 18 квітня 2007 року прокуратура повідомила консульство 
Російської Федерації про те, що заявник не має скарг на умови три-
мання під вартою та надану йому медичну допомогу. Зокрема, він 
пройшов курси лікування від різних хвороб, зокрема дистрофії, йо-
го вага збільшилася з 44 до 53 кг.

48. У серпні 2007 року кілька російських груп захисту громад-
ських інтересів поскаржилися до органів влади України на те, що 
адміністрація колонії несправедливо поводилася із заявником. 
Зокрема листування, що зберігалася в його тумбочці, було свавіль-
но вилучено.

49. 8 листопада 2007 року прокуратура заперечила будь-які по-
рушення адміністрацією колонії прав заявника. Прокуратура виз-
нала, що твердження про те, що кілька листів зі справи заявника 
зникли, були правдою. Проте вони не були вилучені адміністра-
цією, а помилково використані іншим засудженим, який прибирав 
у приміщені. Сам заявник відмовився від будь-яких претензій до 
адміністрації.

50. Від жовтня 2007 року до вересня 2008 року заявник лікувався 
від туберкульозу, який згодом, як вважалося, було вилікувано.
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51. 22 вересня 2008 року Управління державного департаменту 
України з питань виконання покарань у Дніпропетровській облас-
ті повідомило захисника заявника про те, що заявник отримав все 
необхідне лікування та на зазначений час стан його здоров’я є за-
довільним.

52. 13 травня 2009 року обласний суд відмовився надіслати за-
хисникові заявника в Росії копії різних документів із матеріалів його 
справи, посилаючись на відсутність необхідних ресурсів для копію-
вання та поштових відправлень. Суд також повідомив захисника, що 
він за бажанням може ознайомитися з матеріалами справи в суді та 
робити будь-які витяги, які вважатиме за потрібне.

53. У серпні 2010 року заявника етапували до Петрівської ви-
правної колонії № 24.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСтВО

54. Відповідні положення національного законодавства та між-
народні документи наведені у тексті рішення від 15 травня 2012 року 
у справі «Каверзін проти України» (Kaverzin v. Ukraine, заява № 3893/03, 
пп. 44-45, 49–50, 55–64, 67 та 69–79).

ПРАВО

I. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 3 КОНВЕНЦІЇ 
У ЗВ’яЗКУ З ЖОРСтОКИМ ПОВОДЖЕННяМ ІЗ ЗАяВНИКОМ 

У ГРУДНІ 2002 РОКУ тА РОЗСЛІДУВАННяМ 
ВІДПОВІДНИХ тВЕРДЖЕНЬ

55. Заявник скаржився відповідно до статті 3 Конвенції на те, що 
13 та 14 грудня 2002 року його били та катували працівники міліції. 
Він також скаржився відповідно до статей 3, 6 і 13 Конвенції на те, що 
його відповідні скарги не було належно розслідувано.

56. Суд, який практикує надання юридичної кваліфікації фак-
там справи (див., наприклад, рішення від 30 липня 2009 року у справі 
«Дрозд проти України» (Drozd v. Ukraine), заява № 12174/03, п. 49), до-
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ходить висновку, що ці скарги мають бути розглянуті відповідно до 
статті 3 Конвенції. У ній зазначається таке:

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

A. щодо прийнятноСті

57. Уряд не надав жодних заперечень щодо прийнятності цього 
аспекту справи.

58. 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

59. Заявник твердив, що внаслідок жорсткого поводження з бо-
ку працівників Ленінського райвідділу міліції йому було завдано 
серйозних тілесних ушкоджень. Після побиття численними праців-
никами міліції, які також стрибали на його грудній клітці, він зазнав 
переломів кількох ребер і травми легені, яка загрожувала його жит-
тю та зумовила його тривалу госпіталізацію. Внаслідок того, що його 
протягом тривалого часу тримали підвішеним за руки на залізній 
перекладині так, що його руки в наручниках були під його колінами, 
йому було завдано тривалого ушкодження нерву, що значною мірою 
погіршило його здатність користуватись руками, наприклад, для 
писання. Заявник твердив, що ці травми не могли бути наслідком 
його затримання. Під час затримання, тільки-но в нього закінчили-
ся набої, треновані правоохоронці вмить звалили його на підлогу 
та вдягнули на нього наручники, аби запобігти підриву ним виб-
ухівки. Від цього моменту він був цілковито знерухомлений, і пра-
воохоронці вже не застосовували до нього фізичну силу.

60. Заявник також твердив, що він не міг негайно скаржитися 
про жорстоке поводження з ним, оскільки на той час він був надзви-
чайно вразливим, а призначений йому захисник був позаштатним 
працівником міліції. Скаргу заявника про жорстоке поводження бу-
ло подано того самого дня, коли було змінено захисника, що відбу-
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лося не пізніше, ніж через два тижні після жорстокого поводження, 
що було предметом спору. Після цього органи влади не доклали жод-
них цілеспрямованих зусиль для збирання доказів і залучення за-
явника та його захисників до розслідування. Вони обґрунтовували 
свої висновки суперечливими та поверховими висновками лікарів, 
які не були незалежними, поясненнями правоохоронців, які здійс-
нювали затримання заявника. Крім того, органи прокуратури у на-
лежний час не повідомляли заявника про свої висновки, що не дало 
йому змоги своєчасно оскаржити їх. Суди так само не доклали цілес-
прямованих зусиль для встановлення відповідних фактів попри те, 
що заявник неодноразово під час судового розгляду та в касаційній 
скарзі заявляв свої скарги.

61. Уряд заперечив твердження заявника. Посилаючись на вис-
новки національних органів прокуратури, Уряд доводив, що біль-
шість тілесних ушкоджень, про які йшлося, було завдано заявникові 
внаслідок пропорційного застосування фізичної сили з метою його 
приборкання під час затримання. Що стосується травм ребер, про 
які вперше було згадано в акті судово-медичної експертизи як про 
консолідовані переломи через чотири місяці після затримання за-
явника, час їхнього завдання не було встановлено, можливо, їх було 
завдано ще до затримання заявника. Уряд також доводив, що твер-
дження про жорстоке поводження були частиною стратегії захисту 
заявника. Зокрема, він не висував їх, поки від часу затримання не 
минуло кілька тижнів. Уряд також твердив, що попри затримку в по-
данні заявником відповідної скарги, органи прокуратури здійснили 
ефективне розслідування, яке привело до встановлення походжен-
ня тілесних ушкоджень заявника. Заявник не оскаржив ці постано-
ви. Відтак відповідні матеріали перевірки було передано до архіву, 
а згодом знищено. Оскільки заявник повторно поскаржився під час 
розгляду справи в судах, суди двох інстанцій ретельно розглянули їх 
та відхилили їх як необґрунтовані.

2. оцінка Суду

a) Стверджуване жорстоке поводження

62. Суд при оцінці доказів керується критерієм доведеності 
«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 ви-
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пливати із сукупності ознак чи неспростовних презумпцій, достат-
ньо вагомих, чітких і узгоджених між собою. Коли вся чи значна 
частина інформації про події, про які йдеться, відома лише орга-
нам влади — як це є у справі щодо ув’язнених осіб, які перебувають 
під контролем органів влади, — і коли у таких осіб під час їхнього 
ув’язнення з’являються тілесні ушкодження, це породжує відповід-
ні обґрунтовані презумпції факту. При цьому тягар доведення мож-
на 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, ЄСПЛ 2000-VII).

63. У разі, якщо національні органи влади не здійснили ретель-
ного та незалежного медичного огляду заявника до взяття його під 
варту, Уряд не може посилатися на це у своєму захисті та твердити, 
що ушкоджень, про які йдеться, було завдано до взяття заявника 
міліцією під варту (див. серед інших джерел рішення від 21 липня 
2011 року у справі «Коробов проти України» (Korobov v. Ukraine), за-
ява № 39598/03, п. 68). Медичний огляд разом із правом доступу 
до адвоката та правом повідомити третю сторону про затримання 
є основоположними запобіжними механізмами проти жорстокого 
поводження із затриманими особами і мають застосовуватися від 
самого початку позбавлення волі. Такі заходи не лише гарантува-
тимуть права заявника, а й дадуть змогу Урядові держави-відпові-
дача зняти із себе тягар надання правдоподібного пояснення цих 
тілесних ушкоджень (там само, п. 70). Суд також зазначає, що стаття 
3 Конвенції не забороняє застосування фізичної сили з метою затри-
мання. Проте така сила може застосовуватися тільки за необхідності 
й не повинна бути надмірною (див. серед інших джерел рішення від 
9 жовтня 2012 року у справі «Мікіашвілі проти Грузії» (Mikiashvili v. 
Georgia), заява № 18996/06, п. 70). Застосування до особи, позбавле-
ної волі, заходів фізичного впливу, які не були зумовлені її власною 
поведінкою, є приниженням її гідності та є в принципі порушенням 
права, гарантованого статтею 3 Конвенції (див. рішення від 4 груд-
ня 1995 року у справі «Рібіч проти Австрії» (Ribitsch v. Austria), п. 38, 
Серія А, № 336).

64. Звертаючись до фактів цієї справи, Суд зазначає, що деякі 
з тверджень заявника щодо тілесних ушкоджень, завданих праців-
никами міліції (такі, як введення голок під нігті та перекриття кис-
ню), не підтверджуються документальними доказами. Водночас із 
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матеріалів справи чітко випливає, що заявникові було завдано чис-
ленних тілесних ушкоджень в результаті його сутички з правоохо-
ронцями у грудні 2002 року. Зокрема, згідно з лікарськими виснов-
ками за результатами оглядів заявника в нього була щонайменше 
одна рана та низка саден та синців на різних частинах тіла. Йому 
також було завдано ушкодження зап’ястків, наслідком чого ста-
ло тривале неврологічне порушення функцій рук, а також травми 
грудної клітки, зокрема сім зламаних ребер. Суд не може прийняти 
як переконливе твердження Уряду про те, що ребра заявника було 
зламано ще до його затримання. Суд у зв’язку з цим зазначає, що на 
підтвердження цієї версії не було надано жодних матеріалів і сама 
версія ніколи не розглядалася національними слідчими органами 
(див. рішення від 2 липня 2013 року у справі «Холоденко проти Латвії» 
(Holodenko v. Latvia), заява № 17215/07, п. 67, та, як протилежний при-
клад, ухвалу щодо прийнятності від 28 вересня 2010 року у справі 
«Лобановс проти Латвії» (Lobanovs v. Latvia), заява 16987/02). Ці тілесні 
ушкодження є достатньо серйозними для розгляду скарги заявника 
відповідно до статті 3 Конвенції.

65. Під час визначення того, чи несуть державні органи влади 
відповідальність за тілесні ушкодження заявника відповідно до 
статті 3 Конвенції, Суд погоджується, що заявник міг зазнати низки 
ушкоджень — таких, як садна та синці — внаслідок застосування 
фізичної сили для подолання його запеклого спротиву затриман-
ню. Водночас з огляду на характер, ступінь тяжкості та різне розта-
шування цих ушкоджень, а також матеріали справи стосовно про-
ведення операції із затримання, Суд не переконаний, що всі вони 
могли бути спричинені застосуванням пропорційної фізичної сили, 
необхідної для приборкання заявника. Суд зазначає, зокрема, що 
виклад операції із затримання, наданий Урядом, який ґрунтувався 
на висновках розслідування на національному рівні, є дуже загаль-
ним. У ньому не визначено послідовність подій, спосіб, у який було 
завдано тілесних ушкоджень, та характер особистої участі конк-
ретних правоохоронців у приборканні заявника. Також у ньому не 
пояснюється, які саме методи було застосовано та як вони співвід-
носилися з конкретними діями заявника (див., наприклад, рішен-
ня у справах «Василь Іващенко проти України» (Vasiliy Ivashchenko v. 
Ukraine), заява № 760/03, пп. 80–82, від 26 липня 2012 року, «Клаас 
проти Німеччини» (Klaas v. Germany), від 22 вересня 1993 року, пп. 13, 
17 та 30–31, Серія A, № 269). Згідно із твердженнями заявника, після 
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того, як в нього закінчилися набої, правоохоронці швидко повалили 
його на підлогу та знерухомили його практично без будь-якої бо-
ротьби. З огляду на цей виклад подій та на той факт, що у прибор-
канні двох підозрюваних, які чинили опір, брало участь вісім тре-
нованих і добре озброєних правоохоронців, Суд не переконаний, що 
такі серйозні тілесні ушкодження, як сім зламаних ребер, які приз-
вели до накопичення крові у плевральній порожнині заявника, бу-
ли наслідком застосування пропорційної фізичної сили під час йо-
го затримання. Отже, не можна відкидати версію заявника, згідно 
з якою йому зламали ребра внаслідок побиття після застосування 
наручників.

66. Проте головним є те, що застосування пропорційної фізич-
ної сили не може пояснити тяжкі ушкодження зап’ястків заявника, 
наслідком яких, як вбачається, стало тривале неврологічне пору-
шення функцій його рук. Розслідування на національному рівні не 
досліджувало питання їхнього походження. Згідно з твердженнями 
заявника, після доправлення його до райвідділку міліції праців-
ники міліції підвісили його на металевій перекладині так, що йо-
го руки в наручниках були під колінами. За відсутності будь-якої 
правдоподібної альтернативної версії щодо тілесних ушкоджень 
зап’ястків заявника та з огляду на той факт, що його колінні суглоби 
також були травмовані, Суд вважає, що версія заявника може бути 
прийнятною.

67. Загалом, хоча Суд не має можливості встановити точний 
час, місце або спосіб завдання заявникові тілесних ушкоджень 
з огляду на їхній характер, ступінь тяжкості та розсіяне розташу-
вання, а також на ненадання Урядом ретельного та докладного по-
яснення їхнього походження, Суд вважає, що держава несе відпові-
дальність за нелюдське та таке, що принижує гідність, поводження 
із заявником.

68. Отже, відбулося порушення статті 3 Конвенції.

b) Стверджувана неефективність розслідування

69. Суд наголошує, що коли особа висуває небезпідставну скар-
гу на жорстоке поводження з нею з боку державних органів, яке 
було таким, що порушує статтю 3 Конвенції, це положення, взяте 
у поєднанні із загальним обов’язком держави відповідно до стат-
ті 1 Конвенції, за своїм змістом вимагає проведення ефективного 
офіційного розслідування. Для того, щоб розслідування могло вва-



справи, які стосуються свободи від катувань та поганого поводження

�0

жатися «ефективним», воно має в принципі вести до встановлення 
фактів у справі та встановлення й покарання винних осіб. Органи 
державної влади повинні вживати всіх заходів для збереження всіх 
наявних доказів, які стосуються цієї події, зокрема, свідчень оче-
видців, експертних висновків тощо. Будь-які недоліки розсліду-
вання, які підривають можливість встановлення причин заподіян-
ня ушкоджень або винних осіб, ставлять під сумнів дотримання 
цього стандарту та вимог оперативності й розумної швидкості, які 
також передбачаються у цьому контексті (див. серед інших дже-
рел рішення у справах «Ассенов та інші проти Болгарії» (Assenov and 
Others v. Bulgaria), від 28 жовтня 1998 року, Reports 1998-VIII, пп. 102 
та наступні, та «Савицький проти України» (Savitskyy v. Ukraine), заява 
№ 38773/05, п. 99, від 26 липня 2012 року). Для того, щоб розсліду-
вання було ефективним, особи, відповідальні за проведення слідс-
тва, мають бути незалежними і за законом, і на практиці. Ідеться 
не лише про відсутність ієрархічного або інституційного зв’язку 
з особами, щодо дій яких було подано скаргу, а й про незалежність 
на практиці (див. рішення від 5 листопада 2009 року у справі «Коле-
ви проти Болгарії» (Kolevi v. Bulgaria), заява №1108/02, п. 193). Окрім 
того, поняття ефективного засобу юридичного захисту щодо тверд-
жень про жорстоке поводження також включає ефективний доступ 
заявника до процесу розслідування (див. наведене рішення у справі 
«Ассенов та інші проти Болгарії» (Assenov and Others v. Bulgaria), п. 117).

70. Уважно дослідивши матеріали справи з урахуванням заува-
жень, наданих сторонами, Суд доходить висновку, що розслідування 
тверджень заявника про жорстоке поводження не відповідає міні-
мальним стандартам ефективності. По-перше, органи прокуратури 
обґрунтовували свої висновки здебільшого на поясненнях право-
охоронців, на дії яких заявник скаржився, не ставлячи їх під жодний 
сумнів. Із матеріалів справ випливає, що органи прокуратури зі сво-
го боку не доклали жодних цілеспрямованих зусиль для того, щоб 
підтвердити або спростувати версію подій заявника, зокрема через 
ретельний допит заявника, здійснення очних ставок або конкрет-
них запитань судово-медичним експертам. По-друге, розслідуван-
ня не було незалежним, оскільки, відхиляючи твердження заявни-
ка про те, що він зазнав жорстокого поводження з боку працівників 
Ленінського райвідділку міліції, прокуратура здебільшого ґрун-
тувалася на висновках внутрішнього розслідування, проведеного 
самим Ленінським райвідділком міліції. По-третє, розслідування 
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було позначене численними затримками у повідомленні заявника 
та його захисників про ухвалені постанови, що значною мірою пере-
шкоджало їм брати участь у розслідуванні, про яке йдеться, та вчас-
но оскаржувати ухвалені постанови. Так само затримки відбувалися 
й під час збирання доказів. Наприклад, той факт, що в заявника зла-
мано сім ребер, було встановлено лише через чотири місяці після йо-
го затримання, хоча він скаржився на болі в області ребер уже під час 
першого медичного обстеження, яке відбулося протягом двадцяти 
чотирьох годин після затримання. На думку Суду, незабезпечення 
державними органами влади всебічного та ретельного обстеження 
тілесних ушкоджень заявника негайно після його затримання, а зго-
дом — негайно після його скарг на жорстоке поводження з боку пра-
цівників міліції, а також непроведення вчасно допитів усіх учасни-
ків провадження, завдало невиправної шкоди їхній здатності вста-
новити відповідні факти.

71. Загалом видається, що підхід, застосований органами влади 
до розслідування скарг заявника, мав на меті виправдання підоз-
рюваних правоохоронців, а не встановлення справжніх обставин, 
за яких йому було завдано тілесних ушкоджень.

72. У низці інших справ щодо України Суд уже засудив мо-
делі проведення розслідування, подібні до тієї, що розглядаєть-
ся у цій справі (див. серед іншого, рішення у справах «Дрозд проти 
України» (Drozd v. Ukraine), заява № 12174/03, пп. 68–71, від 30 лип-
ня 2009 року; «Савицький проти України» (Savitskyy v. Ukraine), заява 
№ 38773/05, пп. 121–122, від 26 липня 2012 року та «Гриненко проти 
України» (Grinenko v. Ukraine), заява № 33627/06, п. 62, від 15 листопа-
да 2012 року). У справі «Каверзін проти України» (Kaverzin v. Ukraine) 
(заява № 23893/03, пп. 173–180, від 15 травня 2012 року) Суд нещо-
давно констатував, що небажання органів влади забезпечити здій-
снення швидкого та ретельного розслідування скарг про жорстоке 
поводження, які подаються особами, підозрюваними у вчиненні 
кримінальних злочинів, становить проблему системного характеру 
в сенсі статті 46 Конвенції. З огляду на обставини цієї справи та по-
передню практику Суд доходить висновку, що в цій справі також не 
було докладено серйозних зусиль для розслідування тверджень про 
жорстоке поводження, висунутих заявником.

73. Отже, відбулося порушення статті 3 Конвенції у зв’язку зі 
скаргами заявника стосовно стверджуваного жорстокого поводжен-
ня з ним у грудні 2002 року.
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II. СтВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННя СтАтЕЙ 3 тА 13 КОНВЕНЦІЇ 
У ЗВ’яЗКУ З УМОВАМИ тРИМАННя ПІД ВАРтОЮ 

тА ВІДСУтНІСтЮ ЕФЕКтИВНИХ ЗАСОБІВ ЮРИДИЧНОГО ЗАХИСтУ 
ЩОДО ВІДПОВІДНИХ СКАРГ

74. Заявник також посилався на статтю 3 Конвенції у зв’язку 
з умовами його тримання під вартою, зокрема брак особистого про-
стору, погані санітарні умови та медичну допомогу, а також на різ-
ні дії державних органів влади під час тримання його в Одеському 
СІЗО, етапування його до Криворізької виправної колонії та після 
прибуття його до цієї колонії. Він також скаржився відповідно до 
статті 13 Конвенції на те, що не мав ефективних засобів юридично-
го захисту щодо зазначених скарг. Положення статті 13 Конвенції 
передбачають:

«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 здійс-
нювали свої офіційні повноваження».

75. Уряд твердив, що заявник не подав небезпідставної скарги 
щодо невідповідності умов його тримання під вартою положен-
ням статті 3 Конвенції. Отже, його скарги за статтею 13 Конвенції 
так само були необґрунтовані. Уряд зазначив, зокрема, що скарга 
заявника стосовно умов тримання під вартою в Одеському СІЗО 
була дуже загальною. Він докладно не описав ані умов, у яких він 
тримався, ані характеру та міри страждань, яких зазнав. Він так 
само не конкретизував умови тримання під час етапування його 
до Криворізької виправної колонії. Уряд також заперечив тверд-
ження заявника щодо того, що адміністрація колонії відмовила у 
відправленні його листів, та твердив, що заявник уперше оголосив 
голодування 30 жовтня 2006 року. Від цієї дати він перебував під 
медичним наглядом. Після медичного висновку щодо погіршення 
стану здоров’я заявника його примусово годували від 8 до 15 лис-
топада 2006 року. Він не скаржився на спосіб примусового годуван-
ня. Насамкінець, що стосується умов його тримання у Криворізькій 
виправній колонії, заявник не звертався з жодними відповідними 
скаргами ані до національних органів влади, ані до Суду. Отже, ця 
частина заяви була несумісна через суб’єктивні обставини з поло-
женнями Конвенції.
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76. Заявник не погодився з цим. Він твердив, що поводження, 
якого він зазнав в Одеському СІЗО, під час його етапування до Кри-
ворізької виправної колонії та після прибуття до неї, було несуміс-
ним із положеннями статті 3 Конвенції та що він не мав ефектив-
них засобів юридичного захисту щодо своїх скарг у сенсі статті 13 
Конвенції. Він посилався на численні джерела в Інтернеті та інші 
загальнодоступні джерела, які описували умови тримання та ета-
пування в Україні осіб, що перебувають під вартою, та засуджених 
і доводив, що цієї інформації достатньо для висновку, що зазначені 
умови не відповідають вимогам статті 3 Конвенції і свідчать про на-
явність проблем системного характеру. Він також зазначив, що хоча 
сам він уже не може пригадати всі деталі свого перебування в Одесь-
кому СІЗО, проте камери були переповнені, а санітарні умови та ме-
дична допомога були поганими. Відповідні описи мали бути надані 
ким-небудь із інших підсудних у тій самій кримінальній справі, які 
також скаржилися до Суду на умови їхнього тримання у зазначеній 
установі.

77. Суд зазначає, по-перше, що скарги заявника про стверджу-
ване жорстоке поводження у Криворізькій виправній колонії були 
чітко сформульовані у його листах до Суду. Тому вони не можуть бу-
ти відхилені як такі, що не відповідають персональній юрисдикції.

78. Суд також нагадує, що для того, щоб підпадати під дію стат-
ті 3 Конвенції, жорстоке поводження має досягти мінімального 
рівня жорстокості. Оцінка такого мінімуму є відносною: вона за-
лежить від усіх обставин справи, таких як тривалість поводження, 
його фізичні та психічні наслідки, а в деяких випадках також стать, 
вік і стан здоров’я потерпілого (див. рішення у справі «Валашінас 
проти Литви» (Valaљinas v. Lithuania), заява № 44558/98, пп. 100–101, 
ECHR 2001-VIII). Справи щодо скарг на неадекватні умови триман-
ня під вартою не зводяться до неухильного застосування принципу 
«affirmanti incumbit probatio» (той, хто стверджує щось, повинен довес-
ти це твердження), оскільки у таких випадках лише Уряд-відпові-
дач має доступ до інформації, яка може підтвердити або спросту-
вати відповідні твердження (див., наприклад, рішення від 23 липня 
2013 року у справі «Аден Ахмед проти Мальти» (Aden Ahmed v. Malta), 
заява № 55352/12, п. 89). Отже, Суд бере до уваги, що заявник може 
мати певні труднощі в отриманні доказів на підтвердження своїх 
скарг із цього приводу. Однак у таких справах розумно очікувати 
від заявників подання принаймні детального викладу оскаржува-
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них фактів і надання — максимально можливою мірою — певних 
доказів на підтвердження своїх скарг (див. рішення у справах: «Віс-
логузов проти України» (Visloguzov v. Ukraine), заява № 32362/02, п. 45, 
від 20 травня 2010 року та «Ухань проти України» (Ukhan v. Ukraine), 
заява № 30628/02, п. 64, від 18 грудня 2008 року).

79. На думку Суду, цієї вимоги у цій справі не було дотримано, 
оскільки скарги заявника обмежувалися нечіткими та загальни-
ми твердженнями, що не дає Судові змоги дійти висновку, що його 
страждання досягли межі жорстокості, що вимагається статтею 3 
Конвенції.

80. Зокрема, що стосується перебування заявника в Одеському 
СІЗО, хоча він скаржився на переповнення та погані санітарні умови, 
проте не уточнив, у яких камерах він тримався, скільки співкамер-
ників перебувало разом із ним у конкретні періоди часу. Він також 
не описав санітарних умов у зазначених камерах та як вони вплива-
ли на нього особисто. Крім того, з матеріалів справи випливає, що 
заявник проходив у СІЗО лікування захворювань легень, внаслідок 
чого стан його здоров’я покращився. У його історії хвороби не за-
значається про жодні тривалі наслідки гемотораксу та запалення 
легень, які лікувалися в Одеському СІЗО. Що стосується інших за-
хворювань, то заявник не надав жодних конкретних відомостей сто-
совно наданої медичної допомоги або відмови в її наданні. З огляду 
на загальне покращення стану здоров’я заявника протягом його пе-
ребування в Одеському СІЗО та на відсутність деталей в його описі 
курсів лікування залишається незрозумілим, у який спосіб медична 
допомога, надана заявникові в Одеському СІЗО, не відповідала ви-
могам статті 3 Конвенції.

81. Що стосується стверджуваного жорстокого поводження 
під час етапування заявника до Криворізької виправної колонії, 
скарга в цій частині здебільшого обмежується твердженням, що 
адміністрація колонії відмовилася відправити його листи та із 
запізненням зареєструвала його голодування. Ці твердження за-
перечуються Урядом та не підтверджені жодним доказом. До того 
ж, коли групи захисту інтересів громадськості від імені заявни-
ка подали скаргу до національних органів прокуратури, він від-
мовився підтримати їх (див. пункт 46). Заявник також зазначив, 
що до нього було застосовано процедуру примусового годування, 
але не надав опису цієї процедури або своїх особистих страждань 
у зв’язку зі способом, у який його примусово годували (див. для 
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порівняння протилежний приклад у справі «Невмержицький проти 
України» (Nevmerzhitsky v. Ukraine), заява № 54825/00, п. 78, ЄСПЛ 
2005-II (витяги)).

82. Що стосується стверджуваного жорстокого поводження 
у Криворізькій виправній колонії, виклад заявником фактів обме-
жується твердженням щодо принизливого примусу витерти шваб-
рою підлогу в день його прибуття, стверджуваним побиттям його 
охоронцями після відмови, одноденної затримки у здійсненні його 
медичного огляду після прибуття до колонії та один випадок зник-
нення його листів, які згідно з висновками органів влади були по-
милково використані іншим засудженим (див. пункт 49). Слід за-
значити, що з матеріалів справи вбачається, що заявник не подавав 
цих скарг до компетентних національних органів влади. Хоча від 
його імені громадськими активістами було подано низку скарг, сам 
заявник на допиті, проведеному працівниками прокуратури, від-
мовився підтримати їх від свого імені.

83. З огляду на відсутність деталей у викладі заявником фактів, 
надані докази та поведінку заявника у провадженнях на національ-
ному рівні, Суд не може дійти висновку, що оскаржуване повод-
ження завдало йому страждань такого рівня жорстокості, щоб таке 
поводження підпадало під сферу застосування статті 3 Конвенції 
(див., наприклад, рішення від 25 липня 2013 року у справі «Коберник 
проти України» (Kobernik v. Ukraine), заява № 45947/06, п. 37, та вище-
зазначене рішення у справі «Ухань проти України» (Ukhan v. Ukraine), 
пп. 65–66).

84. Отже, Суд констатує, що заявник не висунув небезпідставної 
скарги щодо стверджуваного жорстокого поводження з ним в Одесь-
кому СІЗО, під час його етапування до Криворізької виправної ко-
лонії та після прибуття до неї.

85. Отже, ця частина заяви має бути відхилена як неприйнят-
на відповідно до підпункту «а» пункту 3 і пункту 4 статті 35 Кон-
венції.

86. З огляду на зазначені висновки скарга заявника відповідно 
до статті 13 Конвенції на відсутність національних засобів юри-
дичного захисту щодо зазначених тверджень має так само бути 
відхилена як неприйнятна відповідно до підпункту «а» пункту 3 
і пункту 4 статті 35 Конвенції (див. рішення від 14 жовтня 2010 ро-
ку у справі «Логвиненко проти України» (Logvinenko v. Ukraine), заява 
№ 13448/07, п. 82).
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III. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 6 КОНВЕНЦІЇ

87. Заявник скаржився на те, що його право на захист було по-
рушено через те, що негайно після його затримання він не мав до-
ступу до адвоката за власним вибором. Крім того, його здатність 
брати участь у розгляді справи судом ускладнювалася умовами 
тримання його під вартою, організацією його перевезення та хар-
чування у дні судових засідань, а також тим фактом, що він не мав 
достатньо часу для ознайомлення з матеріалами справи та кон-
сультацій із захисником. Він посилався на пункт 1 та підпункти 
«b» і «c» пункту 3 статті 6 Конвенції, відповідні положення яких 
передбачають таке:

«1. Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи 
упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, вста-
новленим законом, який... встановить обґрунтованість будь-якого ви-
сунутого проти нього кримінального обвинувачення.

3. Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушен-
ня 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 право-
суддя; ...».

88. Уряд заперечив ці твердження. Уряд зазначив, зокрема, що 
заявник не порушував зазначених питань у своїй касаційній скарзі 
до Верховного Суду України, а тому не вичерпав національних за-
собів захисту. Уряд також зазначив, що скарга у будь-якому разі бу-
ла явно необґрунтованою, оскільки від моменту першого допиту за-
явника його інтереси представляв захисник і заявник мав усі мож-
ливості консультуватися з ним та ознайомлюватися з матеріалами 
справи протягом провадження. Уряд також доводив, що скарги за-
явника стосовно впливу умов тримання під вартою та перевезення 
на його здатність брати ефективну участь у суді були нечіткими, 
загальними та не підтверджувалися жодними доказами. Насправді, 
як це випливає з протоколів судових засідань, протягом розгляду 
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справи судом заявник дуже активно допитував свідків і заявляв 
процесуальні клопотання. Також протягом судового розгляду його 
справи він не заявив жодних скарг.

89. Заявник не погодився із цим. Він доводив, що він та інші під-
судні активно скаржилися на порушення їхніх процесуальних прав 
як протягом слухання справи судом першої інстанції, так і у своїх 
скаргах до Верховного Суду України. Проте їхні зусилля були марни-
ми, оскільки їхні процесуальні скарги ігнорували.

90. Суд не вважає за потрібне розглядати заперечення Уряду що-
до вичерпання національних засобів юридичного захисту, оскільки 
він вважає, що ця частина заяви є у будь-якому разі неприйнятною 
за таких причин. Як випливає з матеріалів справи, заявника не до-
питували одразу після його затримання підвечір 13 грудня 2002 ро-
ку, та немає жодних свідчень того, що будь-який допит відбувся до 
другої половини дня 14 грудня 2002 року. Зазначений допит, згідно 
з твердженнями Уряду, відбувався за присутності призначеного за-
хисника, а після цього захисник брав участь у всіх процесуальних 
діях, які здійснювалися із заявником. Отже, заявник не надав до-
статнього обґрунтування своїх скарг за цим пунктом.

91. З огляду на ненадання заявником деталей і документаль-
них доказів на підтвердження своїх тверджень ця частина заяви 
є необґрунтованою та має бути визнана неприйнятною відповід-
но до пункту 1, підпункту «а» пункту 3 і пункту 4 статті 35 Кон-
венції.

IV. ІНШІ СтВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННя КОНВЕНЦІЇ

92. Суд зазначає, що у різні дати заявник подав низку інших 
скарг відповідно до статей 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14 і 34 Конвенції 
у зв’язку з фактами цієї справи.

93. Розглянувши ці скарги з урахуванням усіх наявних у нього 
матеріалів, Суд констатує, що тією мірою, якою оскаржувані пи-
тання охоплюються його компетенцією, вони не виявляють жод-
них ознак порушення прав і свобод, гарантованих Конвенцією.

94. Отже, ця частина заяви має бути відхилена як явно не-
обґрунтована відповідно до підпункту «а» пункту 3 і пункту 4 стат-
ті 35 Конвенції.
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V. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

95. Стаття 41 Конвенції передбачає:

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

A. ШкодА

96. Заявник вимагав 25 000 євро відшкодування моральної 
шкоди.

97. Уряд твердив, що ця вимога є надмірною та необґрунто-
ваною.

98. Суд вважає, що заявник зазнав значних страждань і тривоги 
у зв’язку з фактами, які призвели до встановлення порушень статті 
3 Конвенції у цій справі. Ухвалюючи рішення на засадах справед-
ливості, Суд присуджує заявникові 12 000 євро відшкодування мо-
ральної шкоди разом із будь-якими податками, що можуть нарахо-
вуватися.

B. СУдові витрАти

99. Заявник також вимагав від свого імені та від імені інших трь-
ох підсудних у тій же кримінальній справі (п.п. A. Яковенка, I. Рома-
нова та Б. Зінченка) 4045,60 російських рублів в якості компенсації 
поштових витрат та 33 000 російських рублів за представництво 
їхніх інтересів п. В. Черніковим, а згодом — п. В. Комаровим, юрис-
тами, що практикують у м. Москва. На підтвердження поштових 
витрат заявник надав поштові квитанції. В одній із квитанцій за-
значалось, що сплату було здійснено п. Г. Журавльовим, в кількох ін-
ших зазначалося, що сплата здійснювалась п. В. Комаровим, в решті 
квітанцій імені платника не зазначалося.

100. На підтвердження суми адвокатського гонорару заявник 
надав копію першої сторінки договору про надання юридичних по-
слуг від 20 січня 2009 року, укладеного між адвокатом В. Комаро-
вим та фізичною особою пані Г., з метою представництва інтересів 
заявника та інших зазначених підсудних, за винагороду у розмірі 



данілоВ проти україни

��

30 000 рублів без урахування витрат, що також мали бути сплачені 
пані Г. Одночасно заявник стверджував, що 3 000 рублів було сплаче-
но адвокату, пану Журавльову, за збирання доказів щодо стану його 
здоров’я.

101. Уряд зауважив, що він залишає питання компенсації пош-
тових витрат на розсуд Суду. Що стосується адвокатських гонорарів, 
то Уряд оскаржив дійсність договору, укладеного пані Г. від імені за-
явника та інших підсудних. Зокрема, Уряд зазначив, що було надано 
лише першу сторінку договору, на якій не було підписів. Крім того, 
не було надано ані довіреності, ані жодного іншого документу, який 
надавав би пані Г. право укладати договори про надання юридич-
них послуг заявникові та іншим підсудним. Уряд також зазначив, 
що відповідні документи не були достатньою мірою конкретизовані 
та, що стосується оплати послуг пана Журавльова, то не було надано 
ані квитанції, ані будь-якого договору.

102. Суд зауважує, що з огляду на надані документи не видаєть-
ся, що заявник поніс якісь витрати, пов’язані з адвокатським гоно-
раром, поштовими витратами або будь-якими іншими витратами 
у зв’язку із цією заявою, або що він має непогашені зобов’язання 
у зв’язку із цим перед п. Комаровим, пані Г. або будь-якою іншою фі-
зичною чи юридичною особою. Суд також зазначає, що згідно з йо-
го практикою 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 не в змозі виз-
начити розмір судових та інших витрат, сплачених або непогашених 
заявником, а тому не присуджує нічого.

C. пеня

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

на цих підставах Суд одностайно

1. Оголошує скарги щодо жорстокого поводження із заявником 
у грудні 2002 року та неефективного розслідування відповідних 
скарг прийнятними, а решту скарг у заяві — неприйнятною.
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2. Ухвалює, що відбулося порушення матеріального аспекту 
статті 3 Конвенції.

3. Ухвалює, що відбулося порушення процесуального аспекту 
статті 3 Конвенції.

4. Ухвалює, що:
a) упродовж трьох місяців від дня, коли це рішення набуде ста-

тусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, 
держава-відповідач має виплатити заявнику 12 000 (дванад-
цять тисяч) євро відшкодування моральної шкоди, разом із 
будь-якими податками, що можуть нараховуватися; ця сума 
має бути конвертована в національну валюту держави-від-
повідача за курсом на день здійснення платежу;

b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточно-
го розрахунку на цю суму нараховуватиметься простий від-
соток 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 стосовно справедливої сатис-
факції.

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 13 березня 
2014 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.

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

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ятА СЕКЦІя

СПРАВА «АНДРІЙ ЯКОВЕНКО ПРОТИ УКРАЇНИ»

(Заява № 63727/11)

Рішення

Страсбург 
13 березня 2014 року

ОСТАТОЧНЕ 
13 червня 2014 року

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

У справі «Андрій Яковенко проти України»,

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

п. М. Вілліґер, голова,
пані А. Нуссбергер,
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п. Б. М. Зупанчіч,
пані Г. Юдківська,
п. В. А. Де Ґаетано,
п. А. Потоцький,
п. А. Пейхал,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 18 лютого 2014 року, 

виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справа ґрунтується на заяві (№ 2585/06, у подальшому — 
№ 63727/11) проти України, поданій 15 грудня 2005 року до Суду на 
підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини і основополож-
них свобод (далі — Конвенція) громадянином України, паном Анд-
рієм Олеговичем Яковенком (далі — заявник).

2. Інтереси заявника спочатку представляв п. В. Черніков, 
а потім п. В. Комаров, обидва юристи практикують у м. Москва. Ін-
тереси Уряду України (далі — Уряд) представляв його Уповноваже-
ний, п. Н. Кульчицький.

3. Заявник, зокрема, твердив, що матеріальні умови його три-
мання в Одеському та Київському СІЗО та під час його перевезення 
із Сокирянської до Торезької виправних колоній були нестерпними 
й у нього не було ефективних національних засобів юридичного за-
хисту у зв’язку із цими скаргами.

4. 9 лютого 2012 року про заяву було повідомлено Уряд.

ФАКтИ

I. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

5. Заявник народився у 1969 році та жив у м. Одеса. Наразі він 
відбуває в Україні покарання у вигляді позбавлення волі.
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A. кримінАльне провАдження щодо зАявникА

6. Улітку 2002 року заявник, який станом на час подій був голо-
вою Одеської комсомольської організації (Союз комуністичної мо-
лоді), безуспішно висував свою кандидатуру на виборах до Одеської 
обласної ради. Як він твердив, після виборчої кампанії Служба без-
пеки України (далі — СБУ) таємно встановила за ним стеження.

7. 15 грудня 2002 року СБУ затримала заявника у м. Одеса за 
підозрою в організації терористичної групи, створеної з числа 
членів Ленінської комуністичної спілки молоді України, та плану-
ванні й організації кількох насильницьких злочинів, вчинених її 
членами.

8. 16 грудня 2002 року для проведення допиту заявника перевез-
ли до м. Миколаїв, де за деякий час до того було затримано та взято 
під варту інших осіб, які належали до тієї ж групи.

9. У другій половині дня 16 грудня 2002 року заявник підписав 
документ, у якому йому були роз’яснені його права як підозрювано-
го, та висловив бажання скористатися послугами адвоката. Того ж 
дня заявнику в рамках надання правової допомоги призначили за-
хисника А.С. За його присутності заявник відмовився від призначе-
ного захисника та заявив, що згоден на допит без участі захисника, 
поки його дружина не найме захисника у приватному порядку.

10. Того самого дня заявника допитали й він визнав свій зв’язок 
із комуністичною партією та комсомольською організацією, багать-
ох із активістів яких, названих слідчим, він знав особисто. Водночас 
заявник заперечував свою участь у будь-якій злочинній діяльності 
цих осіб або обізнаність щодо неї. Протокол допиту заявника містив 
його підпис, розміщений під переліком його прав як підозрювано-
го, в якому також зазначалося, що він погодився на допит без участі 
захисника.

11. Того самого дня заявника помістили до ITT м. Миколаєва, 
у якому, як твердив заявник, були погані побутові умови. У подаль-
шому заявнику продовжили строк тримання під вартою та перевели 
до Миколаївського СІЗО.

12. 17 грудня 2002 року було проведено очну ставку заявника 
з А., однією з осіб, причетних до членства у злочинній групі заявни-
ка. У протоколі очної ставки зазначається, що перед допитом слід-
чий повідомив сторони про їхні процесуальні права та запитав за-
явника, чи згоден він, з огляду на те, що він не має захисника, брати 
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участь в очній ставці. Заявник висловив своє бажання взяти участь 
в очній ставці, зазначивши, що на цьому етапі він здатен представ-
ляти свої інтереси самостійно. Після цього А., інтереси якого пред-
ставляв захисник, свідчив, що заявник спланував й організував 
кілька розбійних нападів, до яких були причетні А. та деякі інші 
особи з комсомольської організації. Почувши свідчення А., заявник 
відмовився від подальшої участі в очній ставці без захисника, й очну 
ставку було закінчено.

13. 21 грудня 2002 року адвоката А.А., найнятого дружиною за-
явника, було допущено до участі у справі як захисника заявника.

14. 25 грудня 2002 року заявнику було пред’явлено низку обви-
нувачень, включно з організацією та керуванням терористичною 
групою з метою відновлення комуністичного ладу в насильниць-
кий спосіб й очолення кількох розбійних нападах («експропріа-
ціях»), вчинених з метою заволодіння коштами для групи. Після 
пред’явлення обвинувачень заявника допитали за присутності А. А. 
Під час допиту заявник повторив свої попередні свідчення та запе-
речив участь у будь-якій злочинній діяльності. На запитання, чи 
піддавали його якому-небудь психологічному або фізичному жорс-
токому поводженню з боку органів слідства, заявник сказав, що його 
не піддавали жодному жорстокому поводженню.

15. 21 лютого 2003 року заявник відмовився від послуг А. А., 
оскільки подальше розслідування його справи було передано 
до Управління СБУ в Одеській області, а А. А. практикував у м. Ми-
колаїв.

16. 3 березня 2003 року заявника перевезли до Одеського слід-
чого ізолятора № 21 (надалі — Одеське СІЗО), де його тримали під 
вартою до листопада 2005 року.

17. 19 березня 2003 року заявника знову допитували як обви-
нуваченого у кримінальній справі. Перед початком допиту він під-
писав відмову від свого права на захист, зазначивши, що він може 
самостійно захищати власні інтереси. Під час допиту заявник від-
мовився відповідати на будь-які запитання, посилаючись на своє 
конституційне право не свідчити проти себе. Під час кількох до-
питів навесні 2003 року заявник вирішив не свідчити проти себе та 
підписав подальші відмови від свого права на захист.

18. 18 квітня 2003 року, посилаючись на свою змогу представ-
ляти власні інтереси, заявник відмовився від призначених йому 
в рамках надання правової допомоги захисників Д. та Р., обраних 
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органами слідства, та вимагав, щоб на стадії слідства йому надалі не 
призначали захисників у рамках надання правової допомоги.

19. 21 травня 2003 року захисника пані А. К., залучену дружи-
ною заявника, було допущено до участі у справі як нового захисника 
заявника. Заявник, якого допитували за її присутності, відмовився 
давати свідчення та вирішив не свідчити проти себе.

20. 27 травня 2003 року слідство було завершено і заявник ра-
зом із десятьма іншими особами, підозрюваними в участі у тій са-
мій злочинній групі, постав перед апеляційним судом Одеської об-
ласті (далі — обласний суд), який розглядав справу як суд першої 
інстанції.

21. 24 липня 2003 року заявник та його захисник пані А. К. під-
писали протокол про те, що вони ознайомилися з сорока чотирма 
томами матеріалів справи.

22. На початку вересня 2003 року обласний суд провів попереднє 
засідання у справі заявника та задовольнив клопотання інших під-
судних Р., С. та Д. щодо надання їм додаткового часу для ознайом-
лення з матеріалами справи.

23. 3 вересня 2003 року дружина заявника відмовилася від по-
слуг пані А. К., посилаючись на фінансові труднощі, і заявник звер-
нувся до суду з проханням призначити йому захисника для пред-
ставництва його інтересів.

24. На наступному засіданні (24 вересня 2003 року) обласний 
суд призначив пані О. К. новим захисником заявника та надав їй 
час для ознайомлення з матеріалами справи. Того ж дня суд відхи-
лив клопотання заявника щодо надання йому додаткового часу для 
ознайомлення з матеріалами справи, зокрема, посилаючись на про-
токол, підписаний заявником, про те, що він ознайомився з усіма 
матеріалами справи та що він не подав такого клопотання до почат-
ку судового розгляду, а також на той факт, що заявник міг вимагати 
повного або часткового зачитування судом документів із матеріалів 
справи, що розглядатимуться на конкретному засіданні, перед їх-
нім розглядом.

25. У невизначену дату обласний суд відмовив у задоволен-
ні клопотання заявника про призначення його батька, який не був 
юристом, його захисником, посилаючись на конфлікт інтересів, що 
міг виникнути в разі задоволення цього клопотання. Зокрема, бать-
ка заявника було викликано для допиту як свідка у справі. За слова-
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ми заявника, його батька зрештою ніколи не допитували і він навіть 
ніколи не отримував офіційної повістки.

26. 17 листопада 2003 року захисник заявника пані О. К. не 
з’явилася в судове засідання.

27. 24, 25 та 26 листопада 2003 року заявник звертався з клопо-
танням про відсторонення пані О. К. від участі у провадженні, твер-
дячи, що, представляючи його інтереси, вона поводилася пасивно, 
не підтримувала обрану ним стратегію захисту, і він волів би, щоб 
його інтереси представляв захисник, діяльність якого фінансується 
у приватному порядку. 26 листопада 2003 року клопотання заявника 
задовольнили і йому надали час до 1 грудня 2003 року для укладен-
ня договору із захисником у приватному порядку.

28. 1 грудня 2003 року суд у рамках надання правової допомоги 
призначив заявнику, який ще не зміг укласти договір з адвокатом 
у приватному порядку, нового захисника А. Б.

29. 26 січня 2004 року заявник подав клопотання про заміну 
призначеного йому судом у рамках надання правової допомоги за-
хисника А. Б. на пані О. К., яка перед тим представляла його інтере-
си як захисник, призначений судом, але з якою тепер дружина за-
явника уклала договір у приватному порядку. Це клопотання було 
задоволено, і пані О. К. представляла інтереси заявника до кінця 
судового розгляду.

30. Під час судового розгляду заявник визнав, що він підтримує 
комуністичні ідеї та що він брав участь у публікації та розповсюд-
женні пропаганди. Проте він заперечував участь у будь-яких на-
сильницьких злочинах. Заявник також скаржився на те, що органи 
слідства піддавали його та інших підсудних жорстокому поводжен-
ню з метою подолання їхнього психологічного опору. Зокрема, після 
затримання заявника у грудні 2002 року працівники правоохорон-
них органів погрожували йому фізичним жорстоким поводженням 
та робили некоректні зауваження щодо його дружини та сімейного 
життя. Також його перевозили до м. Миколаїв вдягненим у наруч-
ники, лежачи на підлозі автозаку з чорною в’язаною шапкою на го-
лові та обличчі, що утруднювало дихання і спричинило серцевий 
напад.

31. Після смерті під час судового провадження Б., одного з інших 
підсудних, заявник та інші підсудні вимагали розслідування обста-
вин його смерті, твердячи, що вона настала через катування і що 
вони на стадії слідства теж зазнали жорстокого поводження. Після 
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проведеного розслідування прокуратура повідомила обласний суд 
про те, що Б. помер від раку і не було жодних доказів жорстокого по-
водження з іншими підсудними.

32. Як твердив заявник, йому було дуже важко зосередитися 
під час судового розгляду. Зокрема, на стан його здоров’я негативно 
вплинули умови його тримання під вартою та ненадання йому ме-
дичної допомоги у Одеському СІЗО за його скаргами щодо хвороби 
серця.

33. Він зазначав, зокрема, що від березня до листопада 2003 ро-
ку його тримали під вартою у камері № 187 другого корпусу Одесь-
кого СІЗО площею приблизно вісім квадратних метрів, з чотирма 
ліжками, і в ній на час його прибуття трималися п’ять осіб. Санвуз-
ли не були відокремлені перегородкою від житлового приміщення. 
Наглядачі заважали будь-яким спробам затриманих усамітнити-
ся, відділяючи себе запоною. Співкамерники заявника були реци-
дивістами. Деякі з них страждали на інфекційні хвороби, такі як 
ВІЛ та туберкульоз. Адміністрація ігнорувала вимоги заявника як 
здорової особи, яка не має судимостей, про його переведення до 
іншої камери. У листопаді 2003 року заявника перевели до іншої 
камери, яка за матеріально-побутовими та санітарними умовами 
була дуже схожою. Крім того, доступ до банних приміщень був 
нерегулярним. Окрім того, затриманих неодноразово свавільно 
та брутально обшукували й били представники загонів спеціаль-
ного призначення.

34. Заявник також зазначив, що страждав на гіпертензивний 
синдром, нейроциркуляторну дистонію, ішемічну хворобу серця 
та аритмію й у Одеському СІЗО не отримував жодної належної допо-
моги. Родина заявника надсилала йому ліки, які у деяких випадках 
безпідставно вилучали.

35. Заявник також твердив, що у дні судових засідань його та ін-
ших підсудних зазвичай виводили з камер приблизно о 6 год. ранку 
та розміщували разом з 20–30 іншими засудженими, яких мали пе-
ревозити у цей день, у спеціальній кімнаті для очікування площею 
15–20 квадратних метрів, без вікон та опалення. У таких умовах 
заявник та інші підсудні мали очікувати на прибуття автозаку по 
кілька годин. Після їхнього повернення з суду вони також зазвичай 
мали чекати по кілька годин у тій же кімнаті для очікування перед 
тим, як їх супроводжували до їхніх звичайних камер. У результаті 
вони пропускали час прийому їжі і часто залишалися голодними. 
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«Сухі пайки», які їм видавалися, складалися із самого хліба. Інколи 
гарячі обіди надавалися в суді, але забезпечення ними було нерегу-
лярним.

36. Заявник також твердив, що скаржився щодо цих питань до 
суду, але безуспішно. Заявник надав неофіційні копії протоколів 
судових засідань, згідно з якими 22 грудня 2003 року заявник звер-
нувся з клопотанням про відкладення судового засідання, оскіль-
ки він погано почувався. 9 січня 2004 року заявник клопотав про 
направлення на прийом до лікаря кардіологічної лікарні. 10 січня 
2004 року він поскаржився в суді на те, що того дня працівники кон-
войної служби примусили підсудних бігти, зігнувшись, із руками, 
стягненими за спиною наручниками, до розташованої на шостому 
поверсі зали судових засідань та били іншого підсудного П., який 
перечепився й упав. 3 лютого 2004 року заявник поскаржився на 
те, що йому дозволяли лише годинну щоденну прогулянку, тоді як 
стан його серця вимагав, щоб він гуляв по дві години на добу. 12 лю-
того 2004 року заявник попросив суд перевірити умови тримання 
в Одеському СІЗО, твердячи, що стан його здоров’я та здоров’я ін-
ших підсудних погіршувався. 15 квітня 2004 року заявник скаржив-
ся до обласного суду на те, що 14 квітня 2004 року його та інших 
підсудних вивели з їхніх камер о 8 год. ранку і тримали до 14 год. 
без обіду в кімнаті для очікування, де було холодно. Насамкінець, 
16 квітня 2004 року заявник підтримав скаргу, подану іншим під-
судним, С., згідно з твердженнями якого у день перед тим він та 
інші підсудні були змушені провести п’ять годин у холодній кімнаті 
для очікування. Як можна побачити в тому ж протоколі судового за-
сідання, головуючий суддя порадив заявнику та С. направити свої 
скарги начальнику СІЗО, проте вони цією порадою не скористалися, 
вважаючи її безуспішною.

37. Як твердить Уряд, умови тримання заявника під вартою бу-
ли достатніми для задоволення основних потреб заявника та від-
повідали станові його здоров’я. Хоча записи, які б дали змогу іден-
тифікувати особи співкамерників заявника та відомості про стан 
їхнього здоров’я, не збереглися, але співкамерників, які страждали 
на інфекційні хвороби, було ізольовано від інших затриманих від-
повідно до чинного законодавства. Уряд надав номери різних ка-
мер, у яких заявника тримали протягом усього часу його перебу-
вання в Одеському СІЗО, та вказав, що ці камери мали площу від 
7,6 до 8,5 квадратних метрів та були обладнані для розміщення 
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в кожній з них чотирьох затриманих і не були переповненими. У ка-
мерах були вікна, що забезпечували достатній доступ природного 
світла, робочі санвузли, водогін, опалення, електричне освітлення 
та вентиляція. Затримані щоденно забезпечувалися триразовим 
харчуванням, годинною щоденною прогулянкою та щотижневим 
доступом до банних приміщень.

38. Уряд також твердив, що за станом здоров’я заявника регу-
лярно наглядав медичний персонал СІЗО у зв’язку з його хронічни-
ми захворюваннями (гіпертензійний синдром, нейроциркуляторна 
дистонія, ішемічна хвороба серця та аритмія). У грудні 2003 року 
заявник пройшов у медичній частині СІЗО стаціонарне лікування 
синдрому передчасного збудження шлуночків (аритмії). Крім того, 
заявник також неодноразово консультувався з цивільними лікаря-
ми-спеціалістами. Зокрема, 15 січня 2004 року за клопотанням заяв-
ника про консультацію з цивільним кардіологом його оглянув кар-
діолог Одеської міської станції швидкої медичної допомоги, який 
підтвердив його попередні діагнози та надав рекомендації щодо 
подальшого амбулаторного лікування в СІЗО. У березні 2004 року 
заявник пройшов медичний огляд комісією цивільних лікарів, яка 
підтвердила задовільний стан його здоров’я та придатність для три-
мання під вартою й участі в суді. Уряд надав копію медичної довід-
ки, згідно з якою 12 березня 2004 року заявника оглянули офтальмо-
лог, уролог, терапевт, пульмонолог, кардіолог та невролог Одеської 
обласної клінічної лікарні.

39. Уряд також твердив, що заявника та інших підсудних завж-
ди швидко перевозили до суду та назад і в СІЗО вони отримували 
сніданки та обіди. Їх також забезпечували або сухим пайком, або га-
рячим обідом, що доставлявся до суду у дні судових засідань. Харчу-
вання було організовано працівником К., і хоча копії доступних на 
той час меню не збереглися, не було жодних записів про які-небудь 
порушення організації харчування, що регулюється законом.

40. Уряд також твердив, що не було жодних записів про будь-
які скарги заявника або інших підсудних до адміністрації СІЗО, чи 
то до прокуратури м. Одеси на умови їхнього тримання під вартою, 
харчування або лікування. Уряд надав із цього приводу довідки від 
начальника Одеського СІЗО та прокуратури м. Одеси.

41. 19 липня 2004 року обласний суд засудив заявника за про-
паганду насильницького повалення наявного конституційного ла-
ду та посягання на територіальну цілісність України; організацію 
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озброєної банди та керівництво її діяльністю; участь у терористич-
ному акті (підриві вибухівки у смітнику біля будинку СБУ у м. Київ); 
контрабанду товарів через російський кордон; незаконне повод-
ження з вогнепальною зброєю та вибухівкою; неодноразові розбійні 
напади та втягнення неповнолітньої у злочинну діяльність. Заявни-
ку обрали покарання у вигляді позбавлення волі строком на чотир-
надцять років. Суд також відхилив висунуті твердження про жор-
стоке поводження з заявником та деякими іншими підсудними як 
необґрунтовані. Насамкінець Уряд зазначив щодо скарг на неадек-
ватну медичну допомогу в Одеському СІЗО, що у березні 2004 року 
заявника оглянули цивільні лікарі та визнали стан його здоров’я за-
довільним, а заявника — таким, що може брати участь у судовому 
провадженні.

42. 18 серпня 2004 року заявник подав касаційну скаргу на цей 
вирок. У своїй скарзі, як і під час судового розгляду, заявник пов-
торно твердив про свою невинуватість та скаржився на жорстоке 
поводження. Він також повторив, що в Одеському СІЗО його не було 
забезпечено необхідною у зв’язку з його хронічними захворюван-
нями медичною допомогою та що умови перевезення його та інших 
підсудних до приміщень суду були нелюдськими. У зв’язку з цим він 
зазначав, що 10 січня 2004 року працівники конвойної служби при-
мусили його та інших підсудних бігти до зали суду на шостий поверх 
із руками, стягненими за спиною наручниками, та що 10 березня 
2004 року на зворотному шляху до СІЗО затриманих свавільно три-
мали в автозаку додаткові дві години. У своїй касаційній скарзі за-
явник також скаржився на порушення його права на захист. У зв’язку 
з цим він зазначав, що після його затримання йому не надали за-
хисника; його клопотання про призначення захисником його бать-
ка, який не є юристом, було відхилено; і його захисник пані О. К. не 
з’явилася у судове засідання 17 листопада 2003 року. Насамкінець 
заявник скаржився, що було порушено його право на достатній час 
і можливості для підготовки свого захисту, оскільки обласний суд 
відхилив його клопотання про надання додаткового часу для оз-
найомлення з матеріалами справи для підготовки до суду. Заявник 
також твердив, що він мав намір доповнити свою касаційну скаргу. 
Суду не надали копій таких доповнень.

43. 26 липня 2005 року Верховний Суд України перекваліфіку-
вав дії заявника з контрабанди на сприяння контрабанді, а в іншій 
частині залишив вирок суду першої інстанції без змін. Обвинува-
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чення за розповсюдження пропаганди та посягання на територіаль-
ну цілісність України не переглядалося, оскільки заявник їх не ос-
каржував. У своїй ухвалі Верховний Суд України, зокрема, зазначив, 
що докази вини заявника включали в себе свідчення інших підсуд-
них і потерпілих від його злочинів, надані під час судового розгля-
ду, та що не було доказів того, що якісь свідчення, отримані під час 
досудового слідства, було відібрано із застосуванням жорстокого 
поводження на порушення прав заявника та інших підсудних на 
захист. Насамкінець Верховний Суд України зазначив, що обласний 
суд обґрунтовано відхилив клопотання заявника про надання до-
даткового часу для ознайомлення з матеріалами справи, оскільки 
воно було необґрунтованим.

44. У листопаді 2005 року заявника для відбування покарання 
перевели до Сокирянської виправної колонії № 67 (далі — Соки-
рянська колонія).

45. У лютому 2009 року захисник заявника, який перебуває 
у м. Москва, звернувся до обласного суду з клопотанням надіслати 
йому поштою низку документів із матеріалів справи заявника.

46. 25 червня 2009 року суд відмовив у задоволенні цього клопо-
тання, зазначивши, зокрема, що в нього немає можливостей вигото-
вити та надіслати копії і що захисник може ознайомитися з матеріа-
лами у приміщенні суду.

B. Ув’язнення зАявникА піСля зАСУдження

1. тримання у київському Сізо

47. Від 17 червня до 2 серпня 2005 року заявник перебував у слід-
чому ізоляторі м. Києва (далі — Київський СІЗО), очікуючи на пере-
гляд його вироку в порядку касаційного провадження.

48. Як твердив заявник, умови його тримання під вартою були 
згубними для його здоров’я та такими, що принижують гідність. 
Зокрема, приміщення було надзвичайно переповненим. У камері, 
в якій було одинадцять спальних місць, було розміщено двадцять 
дві особи. Вікно було закрите металевими віконницями, що ледве 
пропускали повітря та світло. Електричне освітлення, що вмикалося 
ввечері, було настільки тьмяним, що читання чи писання при ньо-
му могло завдати шкоди очам. Санвузли не були відокремлені пе-
регородкою від житлового приміщення. Камера не провітрювалася, 
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металеві віконниці перегрівалися і температура часто сягала сорока 
градусів. Повітря, матраци та подушки були дуже вогкими. Видача 
та зміна постільної білизни була нерегулярною. Протягом півтора 
місяця перебування в СІЗО заявник лише один раз отримав доступ 
до банних приміщень. Він також не отримав медичної допомоги 
у зв’язку з проблемами серця, що турбували його через невідповідні 
умови його тримання під вартою.

49. Як твердив Уряд, умови тримання заявника під вартою були 
належною мірою пристосовані до його потреб. Заявника було по-
міщено до камер №№ 101, 103 та 110 площею 60,9 квадратних мет-
рів, 31,4 квадратних метрів та 9,7 квадратних метрів відповідно. 
На час подій у камері № 101, призначеній для розміщення тридцяти 
восьми засуджених, перебувало тридцять чотири засуджених; у ка-
мері № 103, призначеній для розміщення двадцяти засуджених, пе-
ребувало чотирнадцять; камера № 110, призначена для розміщення 
чотирьох засуджених, була заповнена за її місткістю. У всіх камерах 
були вікна, що пропускали природне світло та свіже повітря, сан-
вузли, раковини, штучна вентиляція, холодильники та телевізори. 
Середня температура у камерах становила 20–23 градусів за Цель-
сієм. Засуджених забезпечували милом та постільною білизною, 
яка регулярно змінювалася, і вони, якщо хотіли, також могли при-
дбати туалетне приладдя в магазині СІЗО. Їх також щоденно забез-
печували триразовим харчуванням та дозволяли щоденні одного-
динні прогулянки, і щотижня вони отримували допуск до банних 
приміщень.

2. тримання у Сокирянській колонії

50. 7 листопада 2005 року заявника перевели до Сокирянської 
колонії, де він відбував покарання до липня 2006 року.

51. Як твердив заявник, після його прибуття 7 листопада 2005 ро-
ку та до 15 листопада 2005 року його тримали в карантинній камері, 
яка була дуже вогкою та не опалювалася. Його теплий цивільний 
одяг було вилучено і йому надали в’язничну форму надто малого 
розміру. Це не було виправлено до грудня 2005 року, коли його мати 
привезла теплий одяг, який йому дозволили залишити собі. Під час 
побачення зі своєю матір’ю заявнику дозволили залишитися з нею 
у приміщенні колонії для тривалих побачень, що також погано опа-
лювалося. Адміністрація неодноразово перешкоджала або затри-
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мувала пошту заявника, а також доставку комуністичних газет, які 
він передплатив. Заявника не забезпечували належним медичним 
наглядом та лікуванням. Крім того, адміністрація колонії свавіль-
но чинила психологічний тиск на нього, піддаючи його спеціально-
му нагляду (наприклад, адміністрація розмістила його ліжко біля 
вхідних дверей камери для того, щоб мати можливість ефективніше 
спостерігати за ним).

52. Як твердив заявник, він та його мати (від його імені) дово-
дили зазначене до відома адміністрації колонії та прокуратури. 
Проте їхні скарги або не відправляли, або ігнорували, або погано 
перевіряли.

53. Як випливає з матеріалів справи, у 2006 році мати заявника 
подала до різних державних органів кілька скарг, у яких вона твер-
дила про допущені поштовим відділенням колонії порушення щодо 
листування заявника та його передплати періодичних видань, про 
заборону засудженим зберігати в камерах цукор, погане опалення 
приміщень колонії для тривалих побачень і зникнення 200 гривень, 
перерахованих нею на рахунок заявника.

54. 31 березня та 25 травня 2006 року прокуратура Чернівець-
кої області у своїх відповідях матері заявника визнала певні пору-
шення в роботі поштового відділення та повідомила їй, що стосовно 
відповідального працівника було порушено дисциплінарне провад-
ження, а начальнику колонії було надано припис щодо вдоскона-
лення нагляду за роботою поштового відділення. Прокуратурою 
було також зазначено, що засудженим забороняли зберігати цу-
кор у камерах з метою запобігання самогоноварінню та що взимку 
2006 року приміщення для побачень було облаштовано електрич-
ними обігрівачами. Насамкінець прокуратура запевнила матір за-
явника в тому, що загублені, як твердилося, гроші було в належний 
спосіб зараховано на рахунок заявника.

55. 6 червня 2006 року мати заявника написала листа до проку-
ратури Чернівецької області, в якому визнала покращення в достав-
ці кореспонденції заявника та дякувала за втручання.

56. У червні 2006 року мати заявника скаржилася від імені заяв-
ника на погіршення стану його здоров’я.

57. 11 липня 2006 року заявник подав заяву начальнику колонії, 
в якій зазначав, що навесні 2006 року в нього загострилися захво-
рювання шкіри та печінки, але твердив, що тепер він задоволений 
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наданим йому лікуванням і не має інших вимог із цього приводу або 
скарг на медичний персонал колонії.

3. етапування із Сокирянської до торезької колонії

58. Улітку 2006 року заявника для продовження відбування по-
карання перевезли до Торезької виправної колонії № 28 у Донецькій 
області (далі — Торезька колонія) із нижчим рівнем безпеки.

59. Залишивши Сокирянську колонію 18 липня, заявник прибув 
до Торезької колонії у вересні 2006 року.

60. Як твердив заявник, умови його етапування були несумісни-
ми зі станом його здоров’я та людською гідністю. На довгі відстані 
заявника перевозили в тюремних потягах, а на коротші — в автоза-
ках. Етапування тривало кілька місяців, тому що його приєднували 
до різних груп засуджених, яких перевозили на коротші відстані. 
Вагони тюремного потягу мали відділення, призначені для чоти-
рьох-шести пасажирів, у яких перебувало по одинадцять і більше 
засуджених та їхні речі. Переповнені відділення не провітрювалися, 
а в літню спеку (понад 30 градусів за Цельсієм) металеві вагони пе-
регрівалися, через що було важко дихати. Поїздка до місця призна-
чення забирала дуже багато часу, оскільки на проміжних зупинках 
вагони часто чекали годинами, щоб на станцію привели інших за-
суджених або щоб до потягу під’єднали новий локомотив. Відстань, 
що долалася звичайним потягом за чотири години, могла забрати 
двадцять чотири години або більше. Охорона супроводжувала за-
суджених до туалету лише один раз що чотири години і потрапити 
туди в інший спосіб не було жодної можливості. Умови перевезення 
в автозаках також були дуже незручними. Автозаки не мали вікон 
і в більшості з них не було вентиляції. Вони також неодноразово 
робили тривалі зупинки та перегрівалися на літньому сонці, заго-
стрюючи симптоми судинного та серцевого захворювань заявника 
та завдаючи йому нестерпних страждань.

61. Заявник також твердив, що матеріальні умови тримання 
в установах позбавлення волі, до яких його поміщали як засуджено-
го під час етапування між численними переїздами потягом та авто-
заком, були також неналежними. Наприклад, в камері Львівського 
СІЗО не було доступу до природного світла, оскільки вікно камери 
виходило у внутрішній коридор. Камера № 1607 у Донецькому СІЗО 
була розташована в підвалі. Вона була вогка, з її стелі крапала вода, 
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а стіни були вкриті пліснявою. Обидва приміщення були сильно пе-
реповненими, засуджені спали в них по черзі, в камерах були погані 
освітлення, вентиляція, й вони були повні комах. Санвузли в них не 
були відокремлені від житлових приміщень.

62. Додатково до поганих матеріальних умов тримання під вар-
тою та перевезення засуджених під час етапування також піддавали 
жорстокому та свавільному поводженню з боку працівників конвой-
ної служби та охорони в’язниць. Зокрема, після прибуття та перед 
відбуттям вони часто повинні були проводити близько години у пе-
реповнених кімнатах для очікування, сидячи навприсядки. Охорон-
ці також часто примушували засуджених сідати навприсідки або 
приймати інші неприродні позиції під час їх переміщення кудись, 
кричали, ображали, штовхали та били засуджених, а також прово-
дили непотрібні та принизливі обшуки. Статус засудженого під час 
етапування не було належно врегульовано законом і підзаконними 
актами, на практиці їм не видавали постіль, не відокремлювали за-
суджених, хворих на інфекційні захворювання, та відмовляли в на-
лежній медичній допомозі або будь-якому зв’язку із зовнішнім сві-
том, зокрема листуванні та побаченнях.

63. Як твердив Уряд, дорожні журнали, що містять дані про 
умови транспортування заявника, було знищено. Проте Уряд запев-
нив, що умови етапування заявника та тримання його під вартою 
під час етапування були достатньою мірою пристосованими для 
задоволення його потреб. Вагони тюремного потягу були призна-
чені для розміщення до вісімдесяти осіб. У них були великі камери 
площею три з половиною квадратних метри, призначені для роз-
міщення дванадцяти осіб, та менші камери площею два з полови-
ною квадратних метри, призначені для розміщення п’яти осіб. Під 
час поїздок тривалістю не більше чотирьох годин допускалося роз-
міщення шістнадцяти та шести осіб у великих та менших камерах 
відповідно. Усі вагони потяга були обладнані примусовою вентиля-
цією, а також можна було відчиняти вікно. Автозаки мають внут-
рішню площу кузова вісім квадратних метрів та призначені для 
розміщення двадцяти двох осіб у трьох відділеннях (двох великих, 
призначених для десяти пасажирів у кожній, та одній малій — для 
двох пасажирів). У автозаках не було вікон, але вони були обладнані 
вентиляційними отворами та лавками для сидіння.

64. Після прибуття заявника до Торезької колонії у вересні 
2006 року його медична картка зникла.
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65. 29 вересня 2006 року мати заявника поскаржилася до проку-
ратури Сокирянського району на рішення адміністрації Сокирянсь-
кої колонії про надання дозволу на переведення заявника під час 
літньої спеки та невключення його медичної картки до дорожніх 
документів.

66. 1 листопада 2006 року прокуратура повідомила матір заяв-
ника про те, що відповідно до записів Сокирянської колонії медична 
картка заявника була в належний спосіб передана працівникам кон-
войної служби, що супроводжували його з колонії.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСтВО

67. Відповідні положення статей 59 та 63 Конституції України 
1996 року щодо права на правову допомогу та права не свідчити про-
ти себе наведено в рішенні від 19 лютого 2009 року у справі «Шабель-
ник проти України» (Shabelnik v. Ukraine) (заява № 16404/03, п. 25).

68. Відповідні положення Закону України «Про попереднє ув’яз-
нення» 1993 року щодо умов тримання осіб під вартою наведено 
в рішенні Суду від 30 квітня 2013 року у справі «Тимошенко проти 
України» (Tymoshenko v. Ukraine) (заява № 49872/11, пп. 179–180).

69. У відповідних положеннях наказу Державного департамен-
ту України з питань виконання покарань від 20 вересня 2000 року 
№ 192 «Про затвердження нормативно-правових актів з питань три-
мання і поведінки осіб, узятих під варту, і засуджених у слідчих ізо-
ляторах Державного департаменту України з питань виконання по-
карань» (скасовано 18 березня 2013 року) у редакції, чинній станом 
на час подій, зазначено таке:

1.3. Наповнення слідчих ізоляторів

«...

1.3.2. Фактична чисельність узятих під варту і засуджених осіб не може 
перевищувати наявну кількість індивідуальних спальних місць згідно 
з установленими чинним законодавством санітарними нормами».

8.2. Харчування осіб, взятих під варту, і засуджених

«...особи, узяті під варту, і засуджені щоденно забезпечуються три-
разовим харчуванням за встановленими нормами і приймають їжу, 
як правило, в камерах. ...
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Харчування ув’язнених під час перебування в судах забезпечується 
адміністрацією слідчого ізолятора в такому порядку:

8.2.1. При тривалості судового процесу до трьох днів замість обіду ви-
дається сухий пайок.

8.2.2. При тривалості процесу більше трьох днів без перерви надаєть-
ся триразове харчування з доставкою обіду в суд. Якщо судовий про-
цес переривався більше ніж на 1 добу, то відлік тривалості судового 
процесу поновлюється».

III. ВІДПОВІДНІ МІЖНАРОДНІ ДОКУМЕНтИ

A. Умови тримАння під вАртою

70. У відповідних витягах з Доповіді Уряду України за наслідка-
ми візиту до України Європейського комітету з питань запобігання 
катуванню чи нелюдському або такому, що принижує гідність, по-
водженню чи покаранню (КЗК) від 9 до 21 жовтня 2005 року зазна-
чається таке:

«110. ...КЗК повторює коментарі... а саме:

...

— усі санвузли у камерах мають бути повністю відокремленими пере-
городкою;

...»

«Рекомендації:

Норми, закріплені у законодавстві щодо житлової площі на одного 
засудженого, мають бути якнайшвидше переглянуті для забезпечен-
ня того, щоб вона в усіх підпорядкованих Державному департаменту 
України з питань виконання покарань установах (включаючи СІЗО) 
було принаймні 4 мІ (пункт 94); ...».

B. Умови перевезення зАСУджених

71. У відповідних витягах з Доповіді Уряду України за наслідка-
ми візиту до України КЗК від 8 до 24 лютого 1998 року зазначено таке 
(витяги з оригіналу):
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«189. Під час візиту до Київського СІЗО Служби безпеки України 
делегація також мала можливість побачити вагон для перевезення 
в`язнів та затриманих. Цей транспортний засіб мав 3 відділення 
з лавками. Електричне освітлення було дуже слабим та вентиляція бу-
ла відсутня. Крім цього, одне з відділень було занадто мале (0,50 м2). 
Відповідно до інформації, наданої персоналом, який відповідав за 
транспортний засіб, цей транспортний засіб використовувався лише 
для перевезення по місту. Однак делегація чула заяви від в`язнів, що 
ці транспортні засоби використовували для перевезення на більш 
довгі дистанції.

Комітет хотів би отримати копії будь-яких інструкцій щодо 
характеристики транспортних засобів, які використовуються 
для перевезення в`язнів. Крім того, Комітет рекомендує, щоб 
українські органи змінили освітлення та вентиляцію у вагонах 
для перевезення ув`язнених та припинили розміщувати в`язнів 
в приміщеннях, площа яких менше 0,5 мІ».

72. Доповідь 2000 року також містить висновки КЗК щодо умов, 
у яких засуджених перевозили на короткі та довгі відстані (витяги 
з оригіналу):

«129. Стосовно автодорожнього транспортування ув’язнених деле-
гація перевірила два вагони Міністерства внутрішніх справ у Сім-
феропольському СІЗО. Кожний транспортний засіб має колективні 
та індивідуальні відділення. Індивідуальне відділення було площею 
0,5 м2; у параграфі 189 доповіді 1998 року КЗК вже рекомендував 
припинити практику поміщення ув’язнених у відділення такого роз-
міру. Умови цих транспортних засобів схожі на ті, що були описані 
у згаданому параграфі доповіді 1998 року (погане штучне освітлен-
ня, недостатня вентиляція).

130. Стосовно залізничного транспортування делегація перевірила 
умови одного зі спеціальних вагонів для перевезення ув’язнених. 
У вагоні були відділення площею 2 і 3,5 м2 з відкидними лавками. 
Кількість людей у менших відділеннях — шість осіб при тривалості 
перевезення не більше чотирьох годин, і чотири особи для три-
валіших перевезень. У більших (3,5 м2) відділеннях — до 16 осіб 
у разі короткотривалих перевезень та 12 осіб — на далекі відстані. 
Відділення мали деякий доступ денного світла; проте вентиляція 
була недостатньою. Туалети були в огидному стані, заповнені ек-
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скрементами, незважаючи на те, що засуджені мали від’їздити за 
декілька хвилин.

Під час перевезення, навіть на далекі відстані, ув’язнені не забезпе-
чувались їжею, питної води було також недостатньо.

131. Спосіб перевезення ув’язнених, зокрема, залізницею є непри-
йнятним, беручи до уваги зокрема матеріальні умови та можливу 
тривалість подорожі.

КЗК рекомендує переглянути умови транспортування засудже-
них по Україні у світлі таких зауважень. Комітет рекомендує ук-
раїнській владі негайно вжити заходів для:

— значного зменшення максимальної кількості засуджених 
у відділеннях спеціального вагону: у відділенні 3,5 м2 може 
знаходитись не більше шести осіб, а у відділенні 2 м2 — не біль-
ше трьох осіб;

— забезпечення засуджених під час перевезення питною водою 
та у разі довготривалого перевезення — їжею;

— невикористання відділень площею 0,5 м2 у вагонах для пере-
везення засуджених».

73. У своїй доповіді Уряду України за наслідками візиту до Ук-
раїни з 24 листопада до 6 грудня 2002 року КЗК зазначав таке (витяги 
з оригіналу):

«142. У доповіді за результатами візиту 2000 року (пункт 131), 
КЗК виклав низку рекомендацій щодо автомобільного та заліз-
ничного перевезення ув’язнених. Питання було знову порушено 
у 2002 році державними органами України, які стверджували, 
що була створена робоча група для передачі відповідальності за 
супровід ув’язнених Міністерством внутрішніх справ України Дер-
жавному департаменту України з питань виконання покарань. 
З огляду на повторні критичні висновки делегації, яка проводила 
візит 2002 року, щодо автозаків КЗК рекомендує, щоб органи 
влади України надали високої пріоритетності вирішенню 
питання щодо умов перевезення ув’язнених, врахувавши на-
лежним чином рекомендації пункту 131 доповіді за резуль-
татами візиту 2000 року».
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ПРАВО

I. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 3 КОНВЕНЦІЇ

74. Заявник скаржився на те, що умови його тримання у Одеському 
та Київському СІЗО, Сокирянській колонії та умови етапування з неї до 
Торезької колонії, включаючи матеріальні, санітарні умови та заходи 
з охорони здоров’я, не відповідали людській гідності та що органи пе-
нітенціарної служби та конвойні служби поводилися із засудженими 
у нелюдський та такий, що принижує гідність, спосіб. У зв’язку з цим 
він посилався на статтю 3 Конвенції, у якій зазначено таке:

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

A. щодо прийнятноСті

1. Скарги, пов’язані з медичною допомогою 
в одеському та київському Сізо

75. Уряд твердив, що скарга на якість медичної допомоги, до-
ступної для заявника у Київському СІЗО, не відповідала ratione 
personae Конвенції, оскільки заявник раніше не подавав її. Що сто-
сується скарги заявника на якість доступної йому медичної допо-
моги в Одеському СІЗО, то вона була дуже загальною. Він не вказав 
жодних конкретних випадків, коли він звертався за певним ліку-
ванням, якого вимагав стан його здоров’я, і йому в такому лікуванні 
було відмовлено. Також не було доказів, що стан здоров’я заявника 
погіршився за час тримання його під вартою у цій установі. Навпа-
ки, за наявними матеріалами справи, за станом здоров’я заявника 
регулярно наглядав медичний персонал СІЗО. У нього також був до-
ступ до цивільних лікарів, які давали рекомендації щодо його ам-
булаторного лікування. Тому цей аспект справи був явно необґрун-
тованим.

76. Заявник заперечив проти цього. Він твердив, що якість ме-
дичної допомоги, доступної йому в Одеському СІЗО, була недостат-
ньою з огляду на стан його здоров’я, а в Київському СІЗО він взагалі 
не мав доступу до жодної медичної допомоги.

77. Суд повторює, що надання необхідної медичної допомоги 
особам у місцях тримання під вартою є обов’язком держави (див., 
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наприклад, рішення від 18 грудня 2008 року у справі «Ухань проти 
України» (Ukhan v. Ukraine), заява № 30628/02, пп. 72–74, з подальши-
ми посиланнями). Встановлюючи те, чи виконали державні органи 
свої обов’язки з надання медичної допомоги особі, яка перебуває 
під вартою та під їхнім контролем, Суд має оцінити якість медич-
них послуг, наданих такій особі з урахуванням стану її здоров’я 
та «практичних вимог ув’язнення», та визначити, чи відповідали, 
за обставин конкретної справи, застосовані стандарти охорони 
здоров’я людській гідності засудженого (див. рішення від 15 травня 
2012 року у справі «Каверзін проти України» (Kaverzin v. Ukraine), заява 
№ 23893/03, п. 138, з подальшими посиланнями).

78. Звертаючись до обставин цієї справи, Суд, по-перше, зазна-
чає, що заявник у своїй первинній заяві до Суду, а також у своїй від-
повіді на зауваження Уряду скаржився на відсутність у Київському 
СІЗО медичної допомоги стосовно його серцевих захворювань. Тому 
ця скарга не може бути відхилена як несумісна ratione personae.

79. Водночас Суд вважає, що заявник не виконав обов’язок щодо 
обґрунтування своїх скарг на неадекватність медичної допомоги, 
доступної для нього у Одеському та Київському СІЗО. У зв’язку з цим 
Суд зазначає, що відповідно до наявних матеріалів справи заявник 
отримував певне лікування в Одеському СІЗО у зв’язку з його захво-
рюванням серця. Він кілька разів консультувався з цивільними лі-
карями, які надали низку рекомендацій. Із заяв заявника й до Суду, 
й до національних державних органів не зрозуміло, який саме курс 
лікування був потрібен заявникові у зв’язку з його захворюванням 
і був недоступний йому у СІЗО (див. як протилежний приклад рішен-
ня у справах «Логвиненко проти України» (Logvinenko v. Ukraine), за-
ява № 13448/07, пп. 68–69, від 14 жовтня 2010 року, та «Барило проти 
України» (Barilo v. Ukraine), заява № 9607/06, пп. 69–71, від 16 травня 
2013 року). Стосовно Київського СІЗО немає жодних матеріалів про 
будь-які скарги на національному рівні. Щодо обох установ заявник 
не проілюстрував, що йому безпідставно відмовили в певній медич-
ній процедурі, якої він потребував або про надання якої просив, або 
що стан його здоров’я погіршився в той час, коли він перебував під 
вартою в Одеському або Київському СІЗО.

80. Зважаючи на документи, які містяться у матеріалах справи, 
Суд вважає, що заявник не сформулював небезпідставної скарги на 
те, що медична допомога, доступна йому в Одеському або Київсько-
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му СІЗО, була несумісною з його людською гідністю в сенсі статті 3 
Конвенції.

81. Тому цей аспект справи має бути відхилений як явно не-
обґрунтований відповідно до підпункту «а» пункту 3 та пункту 4 
статті 35 Конвенції.

2. Скарги, пов’язані з триманням заявника 
в Сокирянській колонії

82. Уряд твердив, що скарги заявника на незабезпечення його 
належним одягом та іншими речами, необхідними у зв’язку з його 
триманням у Сокирянській колонії, неможливо перевірити, оскіль-
ки не збереглося жодних відповідних даних. Уряд також зазначив, 
що якби заявник колись подавав які-небудь пов’язані з цим скарги, 
збереглися би протоколи перевірок, як це було зі скаргами матері за-
явника щодо втручання в листування заявника та стосовно інших 
питань. Тому скарги заявника були необґрунтовані та в будь-якому 
разі мали бути відхилені через невичерпання національних засобів 
юридичного захисту.

83. Заявник твердив, що оскаржувані питання мають структур-
ний характер і не вимагають від нього вичерпання національних за-
собів юридичного захисту. У будь-якому разі він у належний спосіб 
подав відповідні скарги, але вони не спричинили позитивного ре-
зультату. Крім того, його мати подала численні скарги від його імені, 
але їхня перевірка була поверховою.

84. Суд зауважує, що питання, щодо яких скаржився заявник 
у зв’язку з його ув’язненням у Сокирянській колонії, стосувалися 
саме недостатнього опалення в деяких приміщеннях, неналежного 
забезпечення одягом, особливого нагляду, порушень щодо доставки 
листів і газет, а також недостатньої медичної допомоги (див. пунк-
ти 51 та 56). Як випливає з матеріалів справи, деякі із цих скарг мати 
заявника подавала до національних державних органів від імені за-
явника (а саме щодо листування, опалення та медичної допомоги), 
і після цих скарг відбулися деякі покращення (див. пункти 55 та 57). 
Ґрунтуючись на матеріалах справи, не вбачається, що страждання 
заявника у зв’язку з питаннями, описаними у скаргах його матері, 
досягли крайньої межі, передбаченої статтею 3 Конвенції.

85. Що стосується інших його скарг (зокрема, неналежного одя-
гу та особливого нагляду), немає доказів, що вони будь-коли у будь-
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якій формі подавалися до національних державних органів. Суд 
вважає, що питання, що стали підставою цих скарг, були конкрет-
ними для заявника. За відсутності будь-яких доказів того, що вони 
подавалися до національних державних органів, та не маючи змо-
ги скористатися висновками перевірок щодо них, Суд, пам’ятаючи 
про свою субсидіарну роль згідно з Конвенцією, не може визначати 
достовірність тверджень заявника (див., наприклад, ухвалу щодо 
прийнятності у справі «Вінокуров проти України та Росії» (Vinokurov v. 
Ukraine and Russia), заява № 2937/04, від 16 жовтня 2007 року).

86. Із чого випливає, що цей аспект справи є явно необґрунтова-
ним та має бути відхилений як неприйнятний відповідно до підпун-
кту «а» пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.

3. інші скарги, пов’язані з триманням заявника 
під вартою в одеському та київському Сізо, 
а також етапуванням до торезької колонії

87. Уряд не надав жодних заперечень щодо прийнятності реш-
ти скарг заявника на умови його тримання під вартою та поведінку 
працівників пенітенціарних установ і конвойної служби.

88. Суд вважає, що оскільки скарги заявника пов’язані з певни-
ми діями працівників пенітенціарної служби та інших працівників 
щодо засуджених (обшуки, побиття, грубі зауваження тощо), його 
доводи є загальними та не містять посилань і конкретних деталей 
подій, на які заявник скаржиться. Із матеріалів справи не випли-
ває, що проблеми, на які заявник скаржиться, носять системний 
характер, а відповідна практика в системі державної пенітенціар-
ної служби схвалюється або свідомо допускається компетентними 
органами влади. Тому Суд вважає, що через відсутність конкретні-
шої інформації щодо цих подій і спроб заявника довести питання 
до відома національних державних органів він не може встановити 
відповідні факти та розглядати достовірність тверджень заявника. 
Тому ці твердження мають бути відхилені як явно необґрунтовані 
в сенсі підпункту «а» пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.

89. Щодо скарг заявника на матеріальні умови його тримання 
в Одеському та Київському СІЗО й умови етапування із Сокирянсь-
кої до Торезької колонії Суд вважає, що ці твердження є достатньо 
конкретними та деталізованими. Відповідні скарги не є явно не-
обґрунтованими в сенсі підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. 
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Він також зазначає, що вони не є неприйнятними з будь-яких інших 
підстав. Тому вони мають бути визнані прийнятними.

B. щодо СУті

1. матеріальні умови тримання 
в одеському та київському Сізо

90. Заявник посилався на свої аргументи щодо фактів (див. 
пункти 33–35 та 48) і твердив, що матеріальні умови його тримання 
в Одеському та Київському СІЗО не відповідали статті 3 Конвенції. 
Обидві будівлі були побудовані у дев’ятнадцятому столітті і потре-
бували цілковитого оновлення. Обидві установи були дуже пере-
повнені, погано освітлені та вентильовані, без належних санітарно-
гігієнічних умов.

91. Уряд посилався на свої аргументи щодо фактів (див. пунк-
ти 37–38 та 49) і твердив, що в обох СІЗО забезпечувалися умови, до-
статньо пристосовані до основних потреб заявника.

92. Суд нагадує, що відповідно до статті 3 Конвенції держава 
повинна забезпечити тримання особи в умовах, які відповідають 
принципу поваги до її людської гідності, та щоб спосіб і метод вико-
нання покарання не завдавали засудженому душевного страждан-
ня чи мук, які б перевищували невідворотний рівень страждання, 
притаманного ув’язненню (див., наприклад, рішення від 20 травня 
2010 року у справі «Віслогузов проти України» (Visloguzov v. Ukraine), 
заява № 32362/02, пп. 56 та 57, з подальшими посиланнями). У разі 
якщо питання, щодо якого чітко та послідовно скаржиться заявник, 
має такий характер, що лише Уряд-відповідач має доступ до доку-
ментів, що можуть підтвердити або спростувати відповідні твер-
дження, наслідком ненадання ним переконливих і точних доказів 
можуть стати висновки щодо обґрунтованості тверджень заявника 
(див. рішення у справах «Губін проти Росії» (Gubin v. Russia), заява 
№ 8217/04, п. 56, від 17 червня 2010 року; «Худойоров проти Росії» 
(Khudoyorov v. Russia), заява № 6847/02, п. 113, ЄСПЛ 2005-X (витяги)) 
та згадане рішення у справі «Титаренко проти України» (Titarenko v. 
Ukraine), п. 55).

93. Суд також зазначає, що версії сторін відрізняються щодо 
кількох деталей стосовно умов тримання заявника в Одеському 
та Київському СІЗО (а саме щодо особистого простору, що припа-
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дає на одного засудженого, кількості та стану здоров’я засуджених 
у різних камерах, якості вентиляції, освітлення та санітарно-про-
філактичних заходів тощо), і жодна позиція не підтверджена до-
статніми доказами. Тому відповідні факти не можуть бути доведені 
«поза розумним сумнівом», що є стандартом доведення, який за-
звичай застосовується Судом (див. рішення від 31 липня 2008 року 
у справі «Старокадомський проти Росії» (Starokadomskiy v. Russia), за-
ява № 42239/02, п. 39). Проте у цій справі Суд не вважає за потрібне 
встановлювати правдивість усіх без винятку тверджень, наведених 
заявником.

94. Суд зазначає, що навіть якщо він обмежить свій аналіз да-
ними, наданими Урядом, стає очевидним, що під час тримання за-
явника і в Одеському, й у Київському СІЗО його особистий простір 
було надто обмежено (див., наприклад, рішення у справах «Орховсь-
кий проти Польщі» (Orchowski v. Poland), заява № 17885/04, пп. 131 
та 134, від 22 жовтня 2009 року, та «Знайкін проти України» (Znaykin 
v. Ukraine), заява № 37538/05, пп. 49 та 50, від 7 жовтня 2010 року). 
Зокрема, зважаючи на надану Урядом інформацію (див. пункти 37 
та 49) та умовно допускаючи, що всупереч твердженням заявника 
камери не були переповненими, в обох установах у камерах при-
падало приблизно двох квадратних метрів площі на одного засуд-
женого. Така площа є набагато меншою від мінімального стандарту 
(чотири квадратні метри на одного засудженого), рекомендованого 
для багатомісних камер Європейським Комітетом з питань запобі-
гання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гід-
ність, поводженню чи покаранню (див. пункт 70).

95. Окрім того, Суд зважає на той факт, що в камерах також бу-
ли санвузли, меблі та обладнання, які також зменшували площу 
доступного для заявника особистого простору. Суд також зазначає, 
що, виходячи з документів щодо режиму СІЗО, які містяться в ма-
теріалах справи, заявник та його співкамерники не мали свободи 
руху та протягом більшої частини дня трималися в їхніх камерах. 
Суд надалі зазначає, що заявника тримали під вартою в таких умо-
вах протягом тривалого періоду часу, зокрема з березня 2003 року 
до листопада 2005 року (близько двох з половиною років в Одесь-
кому СІЗО та півтора місяця в Київському СІЗО). З огляду на свою 
практику (див., наприклад, згадане рішення у справі «Мельник про-
ти України» (Melnik v. Ukraine), п. 103, та рішення від 12 січня 2012 ро-
ку у справі «Іглін проти України» (Iglin v. Ukraine), заява № 39908/05, 
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пп. 51–52) Суд вважає, що брак особистого простору, доступного за-
явнику в Одеському та Київському СІЗО, сам по собі порушує питан-
ня відповідно до статті 3 Конвенції.

96. Суд надалі зазначає, що Уряд не заперечував, що санвуз-
ли у камерах, у яких перебував заявник, не було відокремлено пе-
регородкою від житлового приміщення, а твердження Уряду щодо 
адекватності інших умов (таких як вентиляція, освітлення та сані-
тарно-профілактичні заходи) в Одеському та Київському СІЗО було 
сформульовано в загальних рисах і не підкріплено доказами. То-
му Суд готовий дійти висновку про те, що страждання заявника у 
зв’язку з браком особистого простору були принаймні певною мірою 
посилені іншими чинниками, про які йдеться. Тому Суд вважає, що 
умови тримання заявника в Одеському та Київському СІЗО характе-
ризуються як «нелюдські або такі, що принижують гідність» у сенсі 
статті 3 Конвенції.

97. Отже, у зв’язку з цим відбулося порушення статті 3 Кон-
венції.

2. Умови етапування заявника із Сокирянської 
до торезької колонії

98. Заявник посилався на свої зауваження щодо фактів (див. пун-
кти 60–62) і твердив, що умови його перевезення та тримання під 
вартою з липня до вересня 2006 року під час його етапування із Соки-
рянської до Торезької колонії не відповідали статті 3 Конвенції.

99. Уряд посилався на свої зауваження щодо фактів (див. пункт 
63) і твердив, що умови етапування заявника були адекватними.

100. Стосовно скарг заявника щодо умов його перевезення за-
лізницею та автозаками Суд зазначає, що заявник не вказав точних 
дат і тривалість перевезення його між різними транзитними пунк-
тами. Водночас, виходячи із матеріалів справи, оскаржувані заяв-
ником умови видаються схожими на ті, що гостро критикувалися 
Комітетом з питань запобігання катуванню чи нелюдському або та-
кому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню за резуль-
татами його візитів до України (див. пункти 71–73). Схожі факто-
логічні скарги також призвели до встановлення порушення статті 3 
Конвенції у рішенні Суду від 25 жовтня 2007 року у справі «Яковенко 
проти України» (Yakovenko v. Ukraine) (заява № 15825/06, пп. 105–113). 
Суд не вбачає жодних підстав для застосування іншого підходу 
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у цій справі та вважає, що умови етапування заявника порушували 
статтю 3 Конвенції.

101. Що стосується матеріальних умов тримання в транзитних 
пунктах, Суд зазначає, що заявник надав лише опис таких умов щодо 
Львівського та Донецького СІЗО. Він не вказав періоду його тримання 
в цих установах або назви інших установ та періоди його тримання 
в них, якщо такі були. Водночас його твердження щодо матеріальних 
умов тримання у Львівському та Донецькому СІЗО (а саме щодо бра-
ку особистого простору, поганих вентиляції, освітлення, санітарно-
профілактичних заходів тощо) є достатньо детальними та конкрет-
ними. Не отримавши від Уряду доказів протилежного, Суд вважає, 
що незалежно від тривалості тримання заявника у цих установах, 
умови його тримання завдали йому страждань, що досягли міні-
мального рівня, передбаченого статтею 3 Конвенції.

102. Суд також зауважує, що заявника етапували із Сокирянсь-
кої до Торезької колонії з липня до вересня 2006 року (іншими сло-
вами близько двох місяців). Враховуючи загальну тривалість цього 
періоду, проведеного чи то в автозаках, потягах, чи то у транзитних 
пунктах, у принаймні двох з яких умови тримання під вартою су-
перечили положенням статті 3 Конвенції, Суд вважає, що умови ета-
пування заявника становили нелюдське та таке, що принижує гід-
ність, поводження.

103. Отже, у зв’язку з цим відбулося порушення статті 3 Кон-
венції.

II. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 6 КОНВЕНЦІЇ

104. Заявник також скаржився на те, що розгляд його справи су-
дом був несправедливим, зокрема з огляду на недостатній час, який 
він мав для ознайомлення з матеріалами справи, те, що він був пси-
хологічно та фізично виснаженим під час судових засідань, та що 
не було належного представництва його інтересів. Він посилався на 
підпункт 1 та підпункти «b» та «c» пункту 3 статті 6 Конвенції, у від-
повідних частинах яких зазначено таке:

«1. Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи 
упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, вста-
новленим законом, який ... встановить обґрунтованість будь-якого 
висунутого проти нього кримінального обвинувачення...
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3. Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушен-
ня 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 право-
суддя; ...»

105. Суд повторює, що вимоги пункту 3 статті 6 Конвенції слід 
розглядати як особливі аспекти права на справедливий суд, гаранто-
ваного пунктом 1 цієї статті, а отже, вони мають розглядатися разом 
(див. рішення у справі «Ван Ґейсгем проти Бельгії» (Van Geyseghem v. 
Belgium) [ВП], заява № 26103/95, п. 27, ЄСПЛ 1999-I). Загалом Суд має 
розглянути, чи було провадження справедливим загалом (див. рі-
шення від 16 червня 2005 року у справі «Балліу проти Албанії» (Balliu 
v. Albania), заява № 74727/01, п. 25).

A. СкАрГи нА недоСтАтній чАС для ознАйомлення 

з мАтеріАлАми СпрАви

106. Уряд твердив, що скарга заявника на недостатній час для оз-
найомлення з матеріалами справи була явно необґрунтованою. Зок-
рема, до 24 липня 2003 року заявник ознайомився з усіма матеріала-
ми справи, про що свідчить протокол, підписаний ним та А. K., його 
захисником. Ані він, ані його захисник до початку судового розгляду 
не подавали жодних клопотань про надання додаткового часу. Кло-
потання трьох інших підсудних із цього приводу було задоволено. 
Відмова суду першої інстанції в задоволенні клопотання, яке було 
подане після спливу тривалого часу, та необґрунтованого клопотан-
ня заявника щодо перегляду матеріалів справи була обґрунтована 
потребою поважати право інших сторін провадження на швидкий 
суд. Окрім того, заявнику було надано час для ознайомлення з ма-
теріалами справи та протоколами судових засідань під час підготов-
ки його касаційної скарги.

107. Заявник із цим не погодився. Він зазначив, що часу, надано-
го йому для ознайомлення з матеріалами справи перед початком су-
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дового розгляду, було вкрай недостатньо, оскільки матеріали справи 
складалися із сорока чотирьох томів, близько 200 сторінок кожний. 
Його клопотання про надання додаткового часу для ознайомлення 
з матеріалами справи було свавільно відхилено, особливо з ураху-
ванням того, що його новому захиснику, пані О. К., такий час надали 
того самого дня.

108. Суд повторює, що відповідно до підпункту «b» пункту 3 
статті 6 Конвенції обвинувачений повинен мати змогу організувати 
свій захист у належний спосіб і без обмеження можливості нада-
ти суду, який розглядає справу, всі необхідні аргументи щодо за-
хисту й у такий спосіб вплинути на результат провадження (див., 
наприклад, рішення від 20 січня 2005 року у справі «Майзіт проти 
Росії» (Mayzit v. Russia), заява № 63378/00, п. 78). Цей обов’язок вклю-
чає надання можливості обвинуваченому ознайомитися з резуль-
татами розслідування, проведеного протягом провадження, з ме-
тою підготовки свого захисту (див., наприклад, ухвалу щодо при-
йнятності від 15 січня 1997 року у справі «C.G.P. проти Нідерландів» 
(C.G.P. v. the Netherlands), заява № 29835/96; рішення від 18 березня 
1997 року у справі «Фуше проти Франції» (Foucher v. France), пп. 26–
38, Reports 1997-II; та згадане рішення у справі «Іглін проти України» 
(Iglin v. Ukraine), п. 65). Водночас Договірні держави користуються 
значною свободою вибору засобів для забезпечення відповідності 
їхніх судових систем вимогам Конвенції. Завданням Суду є не під-
міна собою національних органів влади при здійсненні ними про-
вадження, а розгляд того, чи призвів обраний ними у цій справі 
метод до результатів, що відповідають Конвенції (див. в якості 
прикладу рішення від 16 грудня 1992 року у справі «Хаджіанастассіу 
проти Греції» (Hadjianastassiou v. Greece), п. 33, Серія A, № 252).

109. Водночас Суд зауважує, що згідно з протоколом, підпи-
саним заявником 24 липня 2003 року, він закінчив ознайомлення 
з матеріалами справи до того дня. Також видається, що заявник, ін-
тереси якого станом на час подій представляв обраний ним юрист 
А. К., мав достатньо можливостей вимагати додаткового часу — й до 
початку судового розгляду, й на підготовчому засіданні. Аналогічні 
клопотання інших підсудних, подані в той час, було задоволено. Та-
кож слід зазначити, що ані у своїй заяві до обласного суду, ані у своїй 
касаційній скарзі, поданій до Верховного Суду України, заявник не 
вказав, які документи з матеріалів справи стосовно різних епізодів 
кримінальної діяльності одинадцяти підсудних йому потрібно було 
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переглянути, та у який спосіб його неспроможність отримати додат-
ковий час для перегляду оригіналів цих документів вплинула на йо-
го можливість себе захищати. Аналогічно заявник не роз’яснив це 
питання й у своїй заяві до Суду, а посилався лиш на те, що матеріали 
справи складалися з багатьох томів. За цих обставин Суд не вирішує 
абстрактно, скільки часу необхідно для ознайомлення з матеріала-
ми справи такого обсягу.

110. З огляду на згадані твердження та враховуючи рівень де-
талізації доводів заявника, Суд вважає, що вони не становлять не-
безпідставної скарги щодо порушення права заявника на адекват-
ний час для підготовки його захисту.

111. Тому ця частина заяви має бути відхилена як явно необґрун-
тована відповідно до підпункту «а» пункту 3 та пункту 4 статті 35 
Конвенції.

B. твердження щодо пСихолоГічноГо 

тА фізичноГо виСнАження 

під чАС СУдових зАСідАнь

112. Уряд твердив, що скарги заявника щодо його психологічного 
та фізичного виснаження під час судового провадження, спричинені 
умовами його тримання під вартою, перевезення та пов’язаними із 
цим заходами з організації харчування, також є явно необґрунтова-
ними. Уряд посилався на свою версію перебігу подій (див. пункт 39) 
та зазначав, що медичних або інших доказів, які би вказували, що 
заявник не мав психологічних або фізичних можливостей для участі 
в судовому розгляді не було. Навпаки, як випливає із протоколів 
судових засідань, заявник, інтереси якого під час розгляду спра-
ви судом представляв захисник, також брав дуже активну особис-
ту участь у засіданнях. Зокрема він заявляв численні процесуальні 
клопотання, висловлював свою думку та активно ставив запитання 
іншим підсудним та свідкам.

113. Заявник це заперечив. Він посилався на власний виклад 
фактів (див. пункт 35) і твердив, що його здатність брати ефек-
тивну участь у розгляді його справи судом була дуже послаблена 
умовами тримання під вартою, включно з неадекватною медич-
ною допомогою у зв’язку із серцевим захворюванням, тривалими 
періодами очікування перед та після перевезення до приміщень 
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суду та нерегулярністю організації харчування у дні судових 
засідань.

114. Суд повторює, що обов’язок держави відповідно до підпун-
кту «b» пункту 3 статті 6 Конвенції щодо забезпечення права обви-
нуваченого на захист у кримінальній справі включає обов’язок щодо 
організації провадження в такий спосіб, щоб не перешкоджати йо-
го здатності зосереджуватися та застосовувати розумові здібності 
для захисту свого бачення (див. рішення від 19 жовтня 2004 року 
у справі «Макфі проти Франції» (Makhfi v. France), заява № 59335/00, 
пп. 40–41). Якщо підсудних затримано, умови їхнього тримання під 
вартою, перевезення, харчування та інші подібні організаційні за-
ходи є важливими чинниками, що мають у зв’язку з цим врахову-
ватися (див., наприклад, рішення від 6 грудня 1988 року у справі 
«Барбера, Мессеґве та Хабардо проти Іспанії» (Barberа, Messeguй and 
Jabardo v. Spain), пп. 71 та 89, Серія A, № 146; згадане рішення у справі 
«Майзіт проти Росії» (Mayzit v. Russia), п. 81, та рішення від 9 жовт-
ня 2008 року у справі «Моісєєв проти Росії» (Moiseyev v. Russia), заява 
№ 62936/00, п. 222).

115. Розглядаючи обставини цієї справи з урахуванням при-
нципів, встановлених практикою Суду, Суд зазначає, що, як випли-
ває з наявних документів, заявник у своїх заявах до судів першої та 
касаційної інстанцій повідомляв про кілька скарг щодо його пере-
везення до суду та назад (див. пункти 36 та 42), проте його аргумен-
ти стосувалися не системної проблеми, а радше конкретних подій, 
які ймовірно відбувалися у певні дати. Окрім того, скарги заявника 
щодо цього питання до обласного суду відрізнялися від відповід-
них скарг, поданих до Верховного Суду України, і скарг щодо фактів, 
поданих у межах конвенційного провадження. Наприклад, у своїй 
заяві до Суду заявник твердив, що його зазвичай забирали до кім-
нати для очікування приблизно о 6 год. (див. пункт 35). Тим часом, 
як випливає з неофіційного протоколу судових засідань у матеріа-
лах справи, під час провадження на національному рівні він згадав 
єдиний випадок завчасного переведення до кімнати для очікування 
о 8 год. (див. пункт 36). Як видно з тексту касаційної скарги з ма-
теріалів справи, це питання у касаційному провадженні взагалі не 
порушувалося (див. пункт 42).

116. Суд також зазначає, що немає медичних або інших доказів 
того, що здатність заявника зосереджуватися на своєму захисті під 
час судового розгляду було послаблено матеріальними умовами 
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тримання або заходами щодо охорони здоров’я в Одеському СІЗО. 
Навпаки, у березні 2004 року заявника оглянула медична комісія 
спеціалістів, незалежних від пенітенціарної системи, та чітко під-
твердила, що стан його здоров’я не був несумісним із триманням під 
вартою або участю в судовому розгляді. Насамкінець, хоча Суд рані-
ше встановив, що умови тримання заявника під вартою станом на 
час подій були такими, що принижують гідність, передусім у зв’язку 
з браком особистого простору, не було доведено, також і не тверди-
лося під час провадження на національному рівні, що перед судо-
вими засіданнями заявника позбавляли сну, або що побутові умови 
його тримання психологічно виснажували його до такої міри, що він 
не міг зосередитися на своєму захисті під час судових засідань.

117. Суд повторює, що для порушення питання скарга щодо не-
відповідності умов тримання під вартою або інших організаційних 
заходів здатності заявника ефективно захищати себе у суді, як і будь-
яка інша конвенційна скарга, має бути чітко сформульована, якнай-
краще обґрунтована фактологічними доказами та належно доведена 
до відома компетентних національних органів влади перед звернен-
ням до конвенційного провадження (див. згадане рішення у справі 
«Майзіт проти Росії» (Mayzit v. Russia), п. 82). Враховуючи субсидіарну 
роль Суду, він не може діяти як суд першої інстанції, встановлюючи 
відповідні обставини (див. рішення від 26 липня 2012 року у справі 
«Василь Іващенко проти України» (Vasiliy Ivashchenko v. Ukraine), заява 
№ 760/03, п. 88).

118. Зважаючи на документи з матеріалів справи та зазначені 
твердження, Суд вважає, що скарги заявника не є ані достатньо де-
тальними, ані підкріпленими необхідними фактологічними доказа-
ми, зокрема висновками відповідних державних органів, для подан-
ня небезпідставної скарги відповідно до статті 6 Конвенції.

119. Із цього випливає, що цей аспект справи має бути відхиле-
но як явно необґрунтований відповідно до підпункту «а» пункту 3 
та пункту 4 статті 35 Конвенції.

C. твердження щодо порУШення прАвА нА зАхиСт

120. Уряд твердив, що скарга заявника щодо порушення його 
права на захист була явно необґрунтованою. Зокрема, на початкових 
стадіях розслідування заявника було в належний спосіб поінформо-
вано про його процесуальні права та призначено йому захисника 
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в рамках надання правової допомоги, від послуг якого він свідомо 
та недвозначно відмовився. Окрім того, протягом усього провад-
ження клопотання заявника про допуск до провадження захисника, 
діяльність якого фінансується у приватному порядку, або призна-
чення захисника в рамках надання правової допомоги завжди опе-
ративно розглядалися. Упродовж всього судового розгляду інтереси 
заявника представляли захисники. Що ж стосується відсутності за-
хисника заявника під час деяких слідчих дій на стадії досудового 
слідства, то це був його свідомий вибір. Окрім того, в ті періоди не 
було отримано жодних доказів на підтвердження вини заявника. 
Стратегія його захисту залишалася однаковою, незалежно від того, 
чи мав він захист на певному етапі провадження, чи ні. Оскільки 
батько заявника не був юристом, відмова обласного суду призначити 
його захисником заявника не підпадає під дію підпункту «с» пункту 
3 статті 6 Конвенції. У будь-якому разі ця відмова була виправдана 
інтересами правосуддя, оскільки батька заявника було викликано 
як свідка в тому ж провадженні, і його призначення захисником за-
явника створило б конфлікт інтересів.

121. Заявник заперечував проти такого погляду. Він твердив, 
що зважаючи на складність цієї справи та серйозність обвинувачень 
проти нього, держава була зобов’язана в інтересах правосуддя при-
значити йому захисника одразу після його затримання, попри його 
власну позицію з цього приводу. У будь-якому разі його відмова від 
права на правову допомогу, надана перед першим допитом, не була 
ані щирою, ані однозначною, оскільки була результатом жорстокого 
поводження та примусу. Окрім того, не було прозорої процедури від-
бору та призначення слідчим органом захисників у рамках надан-
ня правової допомоги, тому заявник мав обґрунтовані підозри, що 
будь-який призначений на цьому етапі захисник діятиме всупереч 
його інтересам. Заявник також твердив, що відмова обласного суду 
призначити його батька, який не є юристом, його захисником була 
свавільною та несправедливою, особливо з огляду на те, що пані О. К., 
його захисник, погано виконувала свої обов’язки та пропустила де-
які судові засідання. Оскільки родина заявника зіткнулася із фінан-
совими труднощами і не могла дозволити собі дорогого захисника, 
призначення батька заявника його представником допомогло б ви-
правити недоліки щодо представництва його інтересів. Виклик бать-
ка заявника як свідка не був необхідним, це було зроблено навмисно, 
щоб перешкодити йому у представництві інтересів заявника.
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122. Суд наголошує, що хоча право кожного обвинуваченого 
у вчиненні злочину на ефективну юридичну допомогу захисника, 
який у разі необхідності призначається офіційно, не є абсолютним, 
воно є однією з основних ознак справедливого судового розгляду 
(див. рішення у справі «Кромбах проти Франції» (Krombach v. France), 
заява № 29731/96, п. 89, ЄСПЛ 2001-II). Як правило, доступ до захис-
ника має надаватися з першого допиту підозрюваного працівни-
ками міліції, за винятком випадків, коли за конкретних обставин 
відповідної справи продемонстровано, що є вагомі підстави для 
обмеження такого права (див. рішення від 27 листопада 2008 ро-
ку у справі «Сальдуз проти Туреччини» (Salduz v. Turkey) [ВП], заява 
№ 36391/02, п. 55). Сам факт невиправданого обмеження доступу 
підозрюваного, якого тримають під вартою, до захисника може по-
рушити право на захист, навіть якщо в результаті не було отрима-
но жодних визнавальних свідчень (див., наприклад, рішення від 
13 жовтня 2009 року у справі «Даянан проти Туреччини» (Dayanan v. 
Turkey), заява № 7377/03, пп. 32–33). Водночас ані буква, ані дух стат-
ті 6 Конвенції не заважають особі добровільно відмовитися — або 
вголос, або за мовчазною згодою — від права отримати гарантії на 
справедливий розгляд справи, якщо відмова від цього права здійс-
нюється у недвозначний спосіб та супроводжується хоча б мінімаль-
ними запобіжними механізмами, співмірними з її значущістю (див. 
згадане рішення у справі «Сальдуз проти Туреччини» (Salduz v. Turkey), 
п. 59, та рішення від 15 вересня 2011 року у справі «Паскал проти 
України» (Paskal v. Ukraine), заява № 24652/04, п. 76).

123. Суд також зазначає, що під час призначення захисника на-
ціональні державні органи мають зважати на побажання захищува-
ного. Проте вони можуть не брати до уваги ці побажання, коли є від-
повідні та достатні підстави вважати, що того вимагають інтереси 
правосуддя (див. рішення від 25 вересня 1992 року у справі «Круас-
сан проти Німеччини» (Croissant v. Germany), п. 29, Серія A, № 237-B, 
та згадане рішення у справі «Майзіт проти Росії» (Mayzit v. Russia), 
п. 66). Саме лише призначення захисника в рамках надання пра-
вової допомоги не означає виконання вимог підпункту «c» пункту 
3 статті 6 Конвенції, а національні державні органи повинні від-
повідно до підпункту «с» пункту 3 статті 6 Конвенції втрутитися, 
якщо нездійснення захисником, призначеним у рамках надання 
правової допомоги, ефективного представництва інтересів є явним 
або було належно доведено до їхнього відома у якийсь інший спосіб 
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(див. рішення у справах «Камазінський проти Австрії» (Kamasinski v. 
Austria), від 19 грудня 1989 року, п. 65, Серія A, № 168; «Дауд проти 
Португалії» (Daud v. Portugal), від 21 квітня 1998 року, п. 38, Reports 
1998-II, та згадане рішення у справі «Іглін проти України» (Iglin v. 
Ukraine), п. 67). В інших випадках, зважаючи на незалежність адво-
катської діяльності від держави, здійснення захисту є по суті питан-
ням підсудного та його захисника, незалежно від того, чи цей за-
хисник був призначений у рамках надання правової допомоги, чи 
він фінансується у приватному порядку (див. рішення від 24 вересня 
2002 року у справі «Каскені проти Сполученого Королівства» (Cuscani 
v. the United Kingdom), заява № 32771/96, п. 39, та згадане рішення 
у справі «Іглін проти України» (Iglin v. Ukraine, там само).

124. Звертаючись до обставин цієї справи, Суд зазначає, що, як 
вбачається з документів матеріалів справи, заявникові перед пер-
шим допитом було призначено захисника в рамках надання пра-
вової допомоги, і його подальші клопотання про призначення за-
хисників у рамках надання правової допомоги, або діяльність яких 
фінансується у приватному порядку, завжди розглядалися без за-
тримок. Справді, під час певних допитів та очних ставок на стадії 
досудового слідства, включно з першим допитом 16 грудня 2002 ро-
ку, у заявника не було представника. Розглядаючи питання, чи від-
повідала відсутність представництва інтересів заявника під час цих 
слідчих дій статті 6 Конвенції, Суд зазначає, що перед кожним та-
ким допитом або очною ставкою заявника письмово повідомляли 
про його право на правову допомогу, він відмовлявся від свого права 
та висловлював згоду на участь у відповідному заході. У матеріалах 
справи немає нічого, що наводило б на думку, що відмова заявника 
від правової допомоги у цей період часу була зумовлена його непоін-
формованістю або жорстоким поводженням чи примусом. Навпаки, 
як випливає з протоколу допиту заявника 25 грудня 2002 року, заяв-
ник під час допиту за присутності А. А., його захисника, діяльність 
якого фінансувалася у приватному порядку, чітко заперечив жор-
стоке поводження з ним після затримання. Також слід зазначити, 
що під час допитів та очних ставок, що відбувалися без захисника, 
заявник або відмовлявся давати будь-які свідчення, або заперечу-
вав пред’явлені йому обвинувачення. Із цього випливає, що за від-
сутності захисника від заявника не було отримано жодних доказів 
на підтвердження його вини. Суд далі зауважує, що протягом про-
міжків часу, коли заявник користувався правовою допомогою на 
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власний вибір, він в аналогічний спосіб або зберігав мовчання, або 
наполягав на своїй невинуватості.

125. Суд також зауважує, що заявник ніколи не твердив на на-
ціональному рівні, що захисники, обрані державними органами 
для представництва його інтересів та призначені в рамках надан-
ня правової допомоги, мали до нього упереджене ставлення. Тому 
Суд не повинен розглядати ці скарги, подані вперше в межах кон-
венційного провадження, або абстрактно розглядати національну 
систему призначення захисників у рамках надання правової допо-
моги. Насамкінець Суд зауважує, що після скарг заявника на роботу 
призначеного судом захисника, пані О. К., її замінили іншим, при-
значеним у рамках надання правової допомоги захисником, якого 
пізніше заявник вирішив замінити на пані О. К., послуги якої нада-
вались у приватному порядку.

126. Зважаючи на процесуальні дії заявника та гнучкість ор-
ганів влади у врегулюванні його клопотань щодо призначення, за-
міни або відмови від послуг захисників, Суд вважає, що у цій справі 
немає підстав для того, щоб покласти на державу відповідальність за 
стверджувані недоліки щодо представництва інтересів заявника.

127. Що стосується скарги заявника на відмову обласного суду 
призначити його батька, який не є юристом, його захисником, Суд 
зазначає, що в рішенні від 19 лютого 2009 року у справі «Шабельник 
проти України» (Shabelnik v. Ukraine) заява № 16404/03, п. 39, він уже 
встановив, що передбачена національним законодавством мож-
ливість представництва інтересів родичами є додатковою до права 
на правову допомогу і як така не вповні захищається підпунктом 
«с» пункту 3 статті 6 Конвенції. Розглядаючи цю скаргу в контекс-
ті більш загального права на захист, Суд зазначає, що заявник мав 
багато альтернативних можливостей. За цих обставин не видається, 
що відмова обласного суду в призначенні батька заявника його за-
хисником у зв’язку з його викликом як свідка у цій справі унеможли-
вила підготовку свого захисту заявником.

128. Зважаючи на всі згадані твердження, видається, що твер-
дження заявника щодо порушення його права на захист не станов-
лять небезпідставної скарги у сенсі пункту 1 та підпункту «с» пунк-
ту 3 Конвенції.

129. Тому цей аспект справи має бути відхилено як явно не-
обґрунтований відповідно до підпункту «а» пункту 3 та пункту 4 
статті 35 Конвенції.
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III. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 13 КОНВЕНЦІЇ

130. Заявник також твердив, що він не мав ефективного національ-
ного засобу юридичного захисту у зв’язку зі скаргами відповідно до 
статті 3 Конвенції на умови тримання під вартою та якість медичної 
допомоги, доступної для нього в Одеському та Київському СІЗО, Соки-
рянській колонії та під час етапування до Торезької колонії, як цього 
вимагає стаття 13 Конвенції. У цьому положенні зазначено таке:

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

A. щодо прийнятноСті

131. Уряд твердив, що аргументи заявника не є небезпідставною 
скаргою.

132. Заявник не погодився із цим.
133. Суд посилається на свої висновки в пункті 89 та заува-

жує, що заявник подав небезпідставну скаргу відповідно до стат-
ті 3 Конвенції щодо адекватності матеріальних умов його тримання 
в Одеському та Київському СІЗО та під час етапування до Торезької 
колонії. Тому Суд вважає, що скарга відповідно до статті 13 Конвен-
ції на відсутність ефективних засобів юридичного захисту у зв’язку 
зі згаданими скаргами має бути визнана прийнятною.

134. Що стосується решти скарг у заяві, їх має бути відхилено як 
явно необґрунтовані відповідно до підпункту «а» пункту 3 та пунк-
ту 4 статті 35 Конвенції.

B. щодо СУті

135. Суд вказує на те, що стаття 13 Конвенції гарантує наявність 
на національному рівні засобу юридичного захисту для реалізації суті 
конвенційних прав і свобод у будь-якій формі, у якій вони можуть за-
безпечуватися в національному законодавстві. Посилаючись на свою 
попередню практику (див. серед багатьох інших джерел згадані рі-
шення у справах «Мельник проти України» (Melnik v. Ukraine), пп. 113–
116, й «Ухань проти України» (Ukhan v. Ukraine), пп. 91–92) та обставини 
цієї справи, Суд вважає, що Уряд не довів, що заявник на практиці міг 
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скористатися ефективними засобами юридичного захисту у зв’язку зі 
своїми скаргами, тобто засобами юридичного захисту, які могли за-
побігти виникненню або продовженню порушення чи могли забезпе-
чити заявнику будь-яке належне відшкодування.

136. Тому Суд доходить висновку, що відбулося порушення статті 
13 Конвенції у поєднанні зі статтею 3 через відсутність у національному 
законодавстві ефективного та доступного засобу юридичного захисту 
у зв’язку зі скаргами заявника щодо умов його тримання в Одеському 
і Київському СІЗО та під час етапування до Торезької колонії.

IV. ІНШІ СтВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННя КОНВЕНЦІЇ

137. Суд зазначає, що в різні дати заявник подав низку інших 
скарг відповідно до статей 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14 та 34 Конвенції 
у зв’язку з обставинами цієї справи.

138. Розглянувши ці скарги з урахуванням усіх наявних у нього 
документів та тією мірою, якою вони охоплюються його компетен-
цією, Суд визнає, що вони не виявляють жодних ознак порушення 
прав і свобод, гарантованих Конвенцією.

139. Із цього випливає, що цю частину заяви слід визнати неприй-
нятною як явно необґрунтовану відповідно до підпункту «а» пунк-
ту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.

V. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

140. Статтею 41 Конвенції передбачено:

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

A. ШкодА

141. Заявник вимагав 20 000 євро відшкодування моральної 
шкоди.

142. Уряд твердив, що ця вимога є надмірною та необґрунто-
ваною.
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143. Суд нагадує, що ним встановлено порушення Конвенції 
у зв’язку з умовами тримання заявника в Одеському та Київському 
СІЗО, під час етапування до Торезької колонії та через відсутність 
національних засобів юридичного захисту щодо зазначених скарг. 
Виносячи рішення на засадах справедливості, Суд присуджує заяв-
нику 7 500 євро відшкодування моральної шкоди.

B. СУдові витрАти

144. Заявник також вимагав 4045,60 російських рублів як від-
шкодування поштових витрат та 33 000 російських рублів на від-
шкодування витрат на юридичну допомогу від свого імені та від 
імені трьох інших підсудних у кримінальній справі (пп. Б. Зін-
ченка, І. Романова та І. Данілова), які також подали заяви до Суду, 
і їхні інтереси спочатку представляв пан В. Черніков, а надалі пан  
В. Комаров, юристи, які практикують у м. Москва. На обґрунтування 
поштових витрат заявник надав поштові квитанції. В одній із кви-
танцій зазначалося, що оплата здійснювалася п. Г. Журавльовим, 
у кількох інших — що оплата здійснювалася п. В. Комаровим, а в ре-
шті квитанцій платник не був вказаний.

145. На обґрунтування витрат на юридичну допомогу заявник 
надав копію першого аркуша договору про надання юридичних пос-
луг від 20 січня 2009 року, укладеного між фізичною особою, пані 
Г., та адвокатом, п. В. Комаровим, з метою представництва інтересів 
заявника та зазначених інших підсудних за винагороду в сумі 30 000 
російських рублів, без урахування витрат, що мали сплачуватися 
пані Г. Крім того, заявник також твердив, що 3 000 російських рублів 
було сплачено панові Г. Журавльову у зв’язку зі збором доказів щодо 
стану здоров’я пана І. Данілова.

146. Уряд твердив, що залишить на розсуд Суду вирішення пи-
тання щодо відшкодування поштових витрат. Що стосується вит-
рат на юридичну допомогу, Уряд заперечував дійсність контракту, 
укладеного пані Г. від імені заявника та інших підсудних. Зокрема 
Уряд зазначав, що було надано лише перший аркуш договору, на яко-
му не було підписів. Окрім того, не було надано жодної довіреності 
або іншого документа, яким би пані Г. уповноважувалася укладати 
договір про представництво інтересів заявника та інших підсудних. 
Уряд також зазначив, що відповідні документи не були достатньо 
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деталізовані, а щодо виплат панові Г. Журавльову не було надано ані 
рахунку-фактури, ані будь-якого договору.

147. Ґрунтуючись на наданих документах, Суд зауважує, що 
із цієї заяви не вбачається, що заявник поніс будь-які витрати на 
юридичну допомогу, на листування тощо, або що він мав у зв’язку 
із цим непогашені зобов’язання перед п. Комаровим, пані Г. або 
іншими фізичними чи юридичними особами. Суд також зазначає, 
що згідно з його практикою заявник має право на відшкодування 
судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі вит-
рати були фактичними й неминучими, а їхній розмір — обґрун-
тованим. У цій справі, беручи до уваги наявні у нього документи 
та зазначені критерії, Суд не може визначити суму сплачених або 
заборгованих заявником судових та інших витрат. Тому Суд нічого 
не присуджує.

C. пеня

144. Суд вважає за належне призначити пеню на підставі гра-
ничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до 
якої має бути додано три відсоткові пункти.

на цих підставах Суд одностайно

1. Оголошує прийнятними скарги щодо умов тримання в Одесь-
кому та Київському СІЗО й етапування із Сокирянської до Торезької 
колонії, а також відсутності ефективних засобів юридичного захис-
ту у зв’язку зі згаданими скаргами, а решту скарг у заяві — неприй-
нятними;

2. Ухвалює, що відбулося порушення статті 3 Конвенції у зв’язку 
з умовами тримання заявника в Одеському та Київському СІЗО 
та під час етапування із Сокирянської до Торезької колонії;

3. Ухвалює, що відбулося порушення статті 13 Конвенції у поєд-
нанні зі статтею 3 Конвенції;

4. Ухвалює, що:
a) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде ста-

тусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, 
держава-відповідач повинна сплатити заявникові 7500 (сім 
тисяч п’ятсот) євро відшкодування моральної шкоди плюс 
будь-які податки, що можуть нараховуватися; ця сума має 
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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 Європейсь-
кого центрального банку, що діятиме в цей період, до якої 
має бути додано три відсоткові пункти;

5. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатис-
факції.

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 13 березня 
2014 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.

К. Вестердік М. Вілліґер
секретар голова
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C O U R E U R O P E E N N E D E S D R O I T S D E L ’ H O M M E 

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

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ятА СЕКЦІя

СПРАВА «ДЖУЛАЙ ПРОТИ УКРАЇНИ»

(Заява № 24439/06)

Рішення

Страсбург 
3 квітня 2014 року

ОСТАТОЧНЕ 
3 липня 2014 року

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

У справі «Джулай проти України»,

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

п. М. Вілліґер, голова,
пані А. Нуссбергер,



джулай проти україни

11�

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 4 березня 2014 року, 

виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справа ґрунтується на заяві (№ 24439/06) проти України, по-
даній 5 червня 2006 року до Суду на підставі статті 34 Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) 
громадянином України, паном Євгеном Валентиновичем Джулаєм 
(далі — заявник).

2. Заявника представляла його мати, пані А. Джулай. Уряд Ук-
раїни (далі — Уряд) представляв його Уповноважений, на останніх 
етапах провадження це був п. Н. Кульчицький із Міністерства юсти-
ції України.

3. Заявник твердив, зокрема, що на порушення статті 3 Конвен-
ції зазнав жорстокого поводження з боку працівників міліції і роз-
слідування його скарг було неефективним. Заявник також скаржився 
на те, що всупереч вимогам підпункту «с» пункту 3 статті 6 Конвен-
ції його захисник був відсутній під час пред’явлення для впізнання 
в межах досудового слідства у кримінальній справі щодо заявника.

4. 6 жовтня 2010 року про заяву було повідомлено Уряд.

ФАКтИ

I. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

5. Заявник народився у 1979 році та живе у м. Київ.
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A. кримінАльне провАдження щодо зАявникА

6. О 4 год ранку 3 березня 2003 року на будинок пана M. у м. Пи-
рятин (Полтавська область) групою із кількох осіб було вчинено роз-
бійний напад. На той час у будинку перебували: M., його мати (M. С.), 
його дружина (M. Л.) та M. Г. (племінниця M. Л.). M. та M. С. було за-
вдано тілесних ушкоджень. Було викрадено різні речі, в тому числі 
ювелірні вироби. Того ж дня міліцією було порушено кримінальну 
справу.

7. 24 квітня 2003 року в Києві було затримано заявника. Згідно 
з твердженнями заявника його було затримано у нього вдома. Згідно 
з процесуальними документами заявника було затримано о 18 год. 
20 хв. за лайку в публічному місці та за зухвалу поведінку.

8. 25 квітня 2003 року Голосіївський районний суд м. Києва 
за дрібне хуліганство призначив заявникові покарання у вигляді 
п’ятнадцяти діб адміністративного арешту.

9. 7 травня 2003 року заявника було етаповано з Києва до Пиря-
тина (близько 150 кілометрів). 8 травня 2003 року він зізнався у вчи-
ненні зазначеного розбійного нападу.

10. 9 травня 2003 року заявника було офіційно затримано за пі-
дозрою у вчиненні злочину.

11. 11 травня 2003 року адвокат, п. Ma., ймовірно найнятий 
сім’єю заявника, подав слідчому клопотання про допуск його до 
кримінальної справи в якості захисника заявника. Адвокат також 
зазначив, що, оскільки заплановані на той день слідчі дії не було 
проведено, він повернувся до Києва. Того ж дня п. Ма. було допуще-
но до справи в якості захисника заявника.

12. 12 травня 2003 року за присутності двох понятих було прове-
дено пред’явлення заявника до впізнання. Потерпілі, M., M. Л. та M. Г. 
ідентифікували заявника як особу, яка була в їхньому будинку вночі 
3 березня 2003 року. У пред’явленні для впізнання брали участь ще 
двоє осіб. Їхній опис, згідно з процесуальними документами, був та-
ким: особа № 1, зростом 1,81 м, з темним волоссям, карими очима, 
одягнутий в темно-сині джинси, сіру футболку та кросівки; особа 
№ 2: зростом 1,76 м, з русим волоссям, зеленими очима, одягнутий 
у сірі брюки, сіру футболку та кросівки; особа № 3 (заявник): зрос-
том 1,89 м, з русим волоссям, сірими очима, одягнутий у темно-сині 
спортивні брюки, футболку та кросівки.
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13. M. Г. зазначила, що впізнала заявника по голосу, зросту 
та статурі. M. засвідчив, що впізнав заявника по голосу, а M. Л. — 
що впізнала заявника по голосу і статурі.

14. Пред’явлення для впізнання проводилося за відсутності за-
хисника заявника. Працівник міліції, який проводив пред’явлення 
для впізнання, повідомив свого начальника, що захисник заявни-
ка не міг з’явитися, оскільки був зайнятий іншою кримінальною 
справою. Заявникові було запропоновано іншого адвоката, але він 
відмовився. Протокол пред’явлення для впізнання було підписано 
усіма присутніми і на ньому було помічено, що особи, пред’явлені 
для впізнання, не мали «жодних скарг».

15. 14 травня 2003 року адвокат пані С. була допущена до справи 
як захисник заявника. Вона представляла його інтереси принаймні 
до 18 серпня 2005 року.

16. 9 листопада 2004 року Пирятинським районним судом бу-
ло призначено заявникові покарання у вигляді дев’яти років по-
збавлення волі з конфіскацією майна, а двом його співучасникам 
(Д. та Ж.) — різні строки позбавлення волі з конфіскацією майна за 
вчинення розбійного нападу на будинок М. і завдання легких тілес-
них ушкоджень М. та М. С. Двох інших осіб, причетних до вчинен-
ня злочину (П. і Л.), знайдено не було. Судом також було задоволено 
цивільні позови потерпілих.

17. Під час судового провадження заявник заявляв про свою не-
винуватість. Його свідчення у суді можна стисло викласти так. У бе-
резні 2003 року його за плату попросили підвезти на автомобілі Д. 
З ними також були Ж. та Ми. Вони зупинились біля будинку. Усі, ок-
рім заявника, вийшли з автомобіля. Заявник твердив, що проспав 
в автомобілі ніч і день. Потім Д., Ж. та дві незнайомі особи поїхали 
до «гаражів». Усі вийшли, а він залишився в автомобілі. Заявник не 
знав, куди вони пішли, інакше кажучи — він не знав про розбійний 
напад. Заявник також заявив, що він зізнався у вчиненні злочину, 
тому що його було побито працівниками міліції.

18. У судовому засіданні Ж. частково визнав свою вину та засвід-
чив, що заявник залишався в автомобілі, поки відбувався розбійний 
напад на будинок М. Д. частково визнав свою вину, але нічого не ска-
зав про причетність заявника до злочину.

19. M. та M. Л. засвідчили, що вони бачили чотирьох або п’ятьох 
осіб, які тієї ночі проникнули до будинку. Вони зв’язали М. Л. та 
забрали гроші. Д. жорстоко побив М. Останній впізнав заявника, 
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оскільки заявник був дуже наляканий, і він запам’ятав його очі. 
У протоколі судового засідання було зазначено, що M. сказав: «Я ба-
чив [заявника], він увесь тремтів, він був дуже знервованим, я бачив 
його очі. Я не можу помилятися». На нападниках були маски, але 
згодом вони зняли їх. Усі вони були нижче зростом за Д. та заявни-
ка, які були найвищими. M. Л. засвідчила, що бачила чотирьох осіб 
та що М. С. бачила п’ятого у коридорі.

20. M. Г. засвідчила, що заявник був дуже наляканий та увесь 
тремтів. Він також був дуже наляканий під час пред’явлення його 
для впізнання. Вона також впізнала його за зростом і голосом. Вона 
пам’ятає, що він запитав про її вік та чи була вона заміжня. Під час 
пред’явлення для впізнання всі три особи промовили одне і те саме 
речення, і вона впізнала заявника.

21. Суд встановив, що 3 березня 2003 року заявник, Д., Ж., П. та Л. 
за попередньою змовою проникли до будинку M., завдали тілесних 
ушкоджень M. та M. С. та пограбували членів сім’ї M. Свій висновок 
суд обґрунтовував різними доказами, зокрема протоколом відтво-
рення обстановки і обставин події, в якому закріплено пояснення 
Ж. щодо того, як він, Д., П., Л. та заявник вчиняли розбійний напад; 
протоколом пред’явлення для впізнання, в якому було зафіксовано 
впізнання заявника з боку M., M. Г. та M. Л.; а також висновком судо-
вої експертизи відбитків шин, виявлених біля будинку M., які від-
повідали автомобілю заявника.

22. Що стосувалося покарання заявника, суд зазначив, що заяв-
ник був молодим, характеризувався з позитивної сторони, злочин 
вчинив вперше, проте його вина обтяжувалась тим фактом, що він 
перевозив злочинців на місце злочину та з нього.

23. Захисник заявника оскаржила вирок. У апеляції вона зазна-
чила, що заявник зазнав жорстокого поводження та визнав свою ви-
ну під фізичним тиском. Д. заплатив заявнику, щоб той підвіз його 
та інших осіб. Оскільки заявник знаходився у стані алкогольного 
сп’яніння, Д. сам керував автомобілем. Заявник увесь час перебував 
в автомобілі. Собака заявника також перебував в автомобілі, оскіль-
ки заявник від самого початку віз його на парування. Вже там його 
попросили підвезти Д. Захисник заявника також зазначила, що під 
час розслідування потерпілі давали суперечливі покази щодо того, 
чи бачили вони нападників. Крім того, пред’явлення для впізнання 
здійснювалося за відсутності захисника.
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24. 18 серпня 2005 року Апеляційним судом Полтавської об-
ласті апеляційну скаргу було залишено без задоволення. Суд по-
становив, що вина заявника підтверджувалася показами Д. та Ж., 
наданими під час досудового слідства за присутності їхніх захис-
ників. Суд також зазначив, що скарги заявника щодо жорстокого 
поводження були необґрунтованими, а окрему ухвалу 9 листопада 
2004 року (див. пункт 36), було скасовано.

25. 23 лютого 2006 року Верховним Судом України було відмо-
влено у задоволенні касаційної скарги заявника. Суд зазначив, що 
скарги заявника щодо жорстокого поводження було належно пере-
вірено та відхилено як необґрунтовані.

B. жорСтоке поводження тА подАльШе розСлідУвАння

26. Заявник заявляв, що працівниками міліції його було побито 
у Києві, а 7 травня 2003 року — у Пирятині. Вони били його книжкою 
по голові, кулаками, погрожували йому вбивством та зґвалтуван-
ням, а також надягали йому на обличчя протигаз та задували все-
редину цигарковий дим. Після жорстокого побиття його примусили 
надати визнавальні покази.

27. У невстановлену дату заявник подав скаргу щодо жорстокого 
поводження.

28. У матеріалах справи містяться посилання на висновок судо-
во-медичної експертизи, здійсненої 12 вересня 2003 року (заявник 
твердив, що її було здійснено 12 травня 2003 року після його скар-
ги, поданої 9 травня 2003 року). Відповідно до цих посилань експерт 
дійшов висновку, що заявник мав легкі тілесні ушкодження, які мог-
ли бути спричинені «предметами навколишньої обстановки». Проте 
заявник твердив, що експерт дійшов висновку, що тілесні ушкод-
ження не могли бути спричинені «предметами навколишньої обста-
новки». Жодна зі сторін не надала копії зазначеного акту.

29. 29 жовтня 2003 року слідчий прокуратури Пирятинсько-
го району виніс постанову про відмову у порушенні кримінальної 
справи за скаргою заявника щодо жорстокого поводження. Було до-
питано кількох працівників міліції. Вони засвідчили, що заявник 
визнав свою вину та що його не було піддано жорстокому поводжен-
ню. Слідчий прокуратури також послався на акт судово-медичної 
експертизи від 12 вересня 2003 року.
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30. 2 квітня 2004 року згадану постанову було скасовано іншим 
прокурором цієї ж прокуратури. Прокурором було зазначено, що 
не було перевірено всі обставини, наведені у скарзі заявника. Зок-
рема, не було встановлено, чому заявника було затримано в Києві 
та за яких обставин він зазнав тілесних ушкоджень; потрібно було 
вивчити медичну картку заявника, а його скарги — уважно роз-
глянути.

31. 29 квітня 2004 року прокуратурою Пирятинського району бу-
ло винесено постанову про відмову в порушенні кримінальної спра-
ви щодо працівників міліції. Постанова була подібною до постанови 
від 29 жовтня 2003 року.

32. 10 червня 2004 року Пирятинський районний суд скасував 
зазначену постанову та повернув справу на додаткове розсліду-
вання. Суд зазначив, що перевіркою має бути встановлено причи-
ну тілесних ушкоджень заявника, чи мав він ці ушкодження під час 
прибуття до Пирятинського райвідділку міліції, та які працівники 
міліції з ним контактували.

33. 16 липня 2004 року прокуратурою Пирятинського району 
знову було відмовлено в порушенні кримінальної справи за скар-
гами заявника. У постанові прокуратури зазначалося, що заявника 
було затримано в Києві 9 травня 2003 року. Після його затримання 
та перевезення до ІТТ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавсь-
кій області заявник не скаржився на жорстоке поводження. Решта 
тексту постанови була подібною до тексту постанови від 29 жовтня 
2003 року.

34. 10 вересня 2004 року суд скасував цю постанову та повернув 
справу на додаткову перевірку. Судом було порушено ті ж питання, 
що й у постанові від 10 червня 2004 року.

35. 9 листопада 2004 року прокуратурою Пирятинського району 
було винесено ще одну постанову про відмову в порушенні кримі-
нальної справи, яка була ідентичною з попередніми постановами. 
Зокрема, в ній зазначалося, що заявника було затримано у Києві 
9 травня 2003 року.

36. Того ж дня Пирятинський районний суд ухвалив окрему пос-
танову, якою вимагав у прокуратури Полтавської області розглянути 
скарги заявника щодо жорстокого поводження. Суд зазначав, що за-
явника було незаконно перевезено з Києва до Пирятина та що згідно 
з актом судово-медичної експертизи він мав на грудях три синці від 
ударів кулаком.
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37. 20 травня 2005 року Апеляційний суд Полтавської області 
постановив ще одну окрему ухвалу, якою вимагав у прокуратури 
Полтавської області розглянути скарги заявника щодо жорстоко-
го поводження. Судом було зазначено, що відповідно до висновків 
судово-медичних експертиз засуджених осіб вони мали тілесні уш-
кодження, яких могли зазнати в день та за обставин, описаних ними. 
Проте суд не вказав, чи входив заявник в число зазначених осіб. Суд 
також зазначив, що заявник зробив на постанові про застосування 
до нього запобіжного заходу у вигляді взяття під варту від 9 травня 
2003 року примітку про те, що 7 травня 2003 року він зазнав жорс-
токого поводження. Суд також зазначив, що 11 червня 2003 року за-
явник подав скаргу щодо жорстокого поводження, але в матеріалах 
справи не містилося жодної відповіді на цю скаргу.

38. 31 травня 2005 року прокуратура Полтавської області скасу-
вала постанову від 9 листопада 2004 року про відмову в порушенні 
кримінальної справи та повернула матеріали справи на додаткову 
перевірку. Того ж дня прокуратурою було надіслано запит до проку-
ратури м. Києва з проханням дати відповіді на такі питання:

— хто з працівників міліції здійснював затримання засудже-
них осіб та на яких підставах;

— хто здійснював «дослідчі дії» стосовно заявника та готував 
відповідні процесуальні документи;

— хто забирав та конвоював засуджених осіб із Голосіївського 
РУ ГУ МВС України в м. Києві до Пирятинського РВ УМВС Ук-
раїни в Полтавській області;

— чи мали засуджені особи під час прибуття до Пирятинського 
РВ УМВС України в Полтавській області тілесні ушкодження.

Прокуратура також клопотала про проведення працівниками 
прокуратури м. Києва допиту працівників Голосіївського РУ ГУ МВС 
України в м. Києві.

39. 15 червня 2005 року було винесено постанову про відмову 
в порушенні кримінальної справи. Текст її був подібним до тексту 
постанови від 29 жовтня 2003 року. В ній зазначалося, що заявни-
ка було затримано у Києві 9 травня 2003 року. Працівники Пирятин-
ського райвідділу міліції засвідчили, що заявника не було піддано 
жорстокому поводженню, і він добровільно надав визнавальні пока-
зи. Відповідно до висновку судово-медичної експертизи від 12 вере-
сня 2003 року у заявника було виявлено легкі тілесні ушкодження, 
які могли бути спричинені «предметами навколишньої обстанов-
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ки». Подряпини на його зап’ястках були наслідком застосування на-
ручників.

40. 18 серпня 2005 року Апеляційний суд Полтавської області 
скасував окрему ухвалу від 9 листопада 2004 року.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСтВО

кримінАльно-процеСУАльний кодекС УкрАїни 1960 рокУ

41. Згідно зі статтею 174 Кримінально-процесуального кодек-
су України в редакції на час подій особа, що підлягає впізнанню, 
пред’являється впізнаючому разом із іншими особами тієї ж статі 
у кількості не менше трьох, які не мають різких відмін у зовнішності 
та одязі. Перед тим, як пред’явити особу для впізнання, їй пропо-
нується зайняти будь-яке місце серед інших осіб, що пред’являються. 
Впізнаючому пропонується вказати особу, яку він має впізнати, і по-
яснити, за якими ознаками він її впізнав. Пред’явлення особи для 
впізнання проводиться за присутності не менше двох понятих.

ПРАВО

I. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 3 КОНВЕНЦІЇ

42. Заявник скаржився на жорстоке поводження з боку праців-
ників міліції й на те, що розслідування його скарг було неефектив-
ним. Він посилався на статті 3 та 13 Конвенції.

43. Суд, якому належить провідна роль у здійсненні юридичної 
кваліфікації фактів справи, доходить висновку, що ці скарги мають 
бути розглянуті тільки відповідно до статті 3 Конвенції (див.,із не-
обхідними змінами, рішення від 26 червня 2007 року у справі «Тімур 
проти Туреччини» (Timur v. Turkey), заява № 29100/03, пп. 35–40).

44. Статтею 3 Конвенції передбачено таке:

Стаття 3

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

45. Уряд твердив, що заява є частково неприйнятною, оскільки 
заявник не вичерпав ефективних національних засобів юридичного 
захисту, оскільки він не оскаржив постанову від 15 червня 2005 ро-
ку про відмову в порушенні кримінальної справи щодо працівників 
міліції. Навіть якщо припустити, що це була остаточна постанова 
у справі заявника, то заявник пропустив шестимісячний строк по-
дання заяви, оскільки він подав її тільки 5 червня 2006 року.

46. Зауваження, надані заявником у відповідь, нечітко окреслю-
вали його позицію щодо прийнятності цих скарг.

47. Суд зазначає, що заперечення Уряду щільно пов’язані зі скар-
гою заявника до процесуального аспекту статті 3 Конвенції. За цих 
обставин він приєднує заперечення щодо прийнятності до суті цієї 
скарги (див. рішення від 8 квітня 2010 року у справі «Лотарєв проти 
України» (Lotarev v. Ukraine), заява № 29447/04, п. 74).

48. Суд зазначає, що 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. Отже, вони ма-
ють бути визнані прийнятними.

B. щодо СУті

1. належність розслідування

49. Заявник повторно скаржився, що розслідування його скарг 
щодо жорстокого поводження було неефективним.

50. Уряд посилався на постанови про відмову в порушенні 
кримінальної справи за скаргами заявника та доводив, що тверд-
ження заявника були належно перевірені відповідно до вимог про-
цесуального аспекту статті 3 Конвенції. Той факт, що твердження за-
явника не знайшли свого підтвердження, не означає неефективності 
розслідування.

51. Суд нагадує, що коли особа висуває небезпідставну скар-
гу на жорстоке поводження з нею на порушення статті 3 Конвенції, 
це положення, взяте в поєднанні із загальним обов’язком держави 
за статтею 1 Конвенції, за своїм змістом вимагає здійснення ефек-
тивного офіційного розслідування. Таке розслідування має бути 
спроможним забезпечити встановлення та покарання винних осіб. В 
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іншому разі загальна юридична заборона катування та нелюдського 
і такого, що принижує гідність, поводження та покарання, попри 
її основоположну важливість, була б неефективною на практиці, 
а в деяких випадках представники держави мали би змогу безкарно 
порушувати права тих, хто перебуває під їхнім контролем (див. рі-
шення у справах: «Ассенов та інші проти Болгарії» (Assenov and Others 
v. Bulgaria), від 28 жовтня 1998 року, п. 102, Reports of Judgments and 
Decisions 1998-VIII, та «Лабіта проти Італії» (Labita v. Italy [ВП]), заява 
№ 26772/95, п. 131, ЄСПЛ 2000-IV).

52. Розслідування небезпідставних скарг про жорстоке повод-
ження має також бути ретельним. Це означає, що органи влади завж-
ди повинні добросовісно намагатися з’ясувати, що трапилося, та не 
покладатися на поспішні та необґрунтовані висновки для закриття 
кримінальної справи або використовувати такі висновки як підставу 
для своїх рішень (див. згадане рішення у справі «Ассенов та інші про-
ти Болгарії» (Assenov and Others, пп. 103 тощо). Вони повинні вживати 
всіх необхідних заходів для отримання доказів щодо події, зокрема 
свідчень очевидців та експертних висновків (див., із необхідними 
змінами, рішення у справах «Танрікулу проти Туреччини» (Tanrэkulu 
v. Turkey) [ВП], заява № 23763/94, пп. 104 тощо, ЄСПЛ 1999-IV, і «Ґюль 
проти Туреччини» (Gül v. Turkey), заява № 22676/93, п. 89, від 14 грудня 
2000 року).

53. У цій справі заявник скаржився на те, що зазнав жорстокого 
поводження з боку працівників міліції (див. пункт 26), які, як твер-
дилося, примусили його зізнатися у вчиненні розбійного нападу. 
Згідно з матеріалами справи у заявника виявлено кілька синців, які 
було оцінено як легкі тілесні ушкодження. Суд вважає, що за таких 
обставин розслідування скарг заявника було необхідним.

54. Суд зазначає, що відповідне розслідування тривало два ро-
ки. Упродовж цього періоду клопотання заявника про порушення 
кримінальної справи стосовно працівників міліції було відхилено 
п’ять разів. Чотири з п’яти постанов про відмову в порушенні кримі-
нальної справи згодом скасовувалися судом або вищим прокурором 
у зв’язку з різними недоліками, а справа поверталася на додаткову 
перевірку. Крім того, під час розгляду кримінальної справи щодо за-
явника по суті національні суди також доручали прокуратурі здій-
снити розслідування скарг заявника про жорстоке поводження.

55. Проте Суд зауважує, що хоча кілька разів суд або вищий ор-
ган прокуратури повертали справу на додаткову перевірку, біль-
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шість постанов, ухвалених протягом дворічного періоду розсліду-
вання справи, були ідентичними. Зокрема, в останній постанові від 
15 червня 2005 року прокуратура відхилила клопотання заявника 
про порушення кримінальної справи, посилаючись на свідчення 
працівників міліції та висновок судово-медичної експертизи, подіб-
но до постанови від 29 жовтня 2003 року. Таким чином, з постанов 
про відмову в порушенні кримінальної справи не вбачається, що 
попередньо вказані органами прокуратури та судами недоліки було 
насправді виправлено або що обставини затримання та взяття під 
варту заявника, що мали ключове значення для розгляду його скар-
ги про жорстоке поводження, були достатньою мірою з’ясовані.

55. Суд також зазначає, що постанови про відмову в порушенні 
кримінальної справи за скаргами заявника ґрунтувалися, зокрема, 
на висновку експерта про те, що синці заявника були спричинені 
ударами об предмети навколишньої обстановки. Проте заявник 
оскаржив цей висновок, а районний суд в одному зі своїх рішень 
зазначив, що на грудях заявника було три синці від ударів (див. 
пункт 36).

56. Суд зазначає, що сторони без вагомих на те причин не на-
дали копії висновку судово-медичної експертизи. Крім того, невиз-
наченою залишається дата складення висновку судово-медичної 
експертизи (див. пункт 28). І хоча цілком зрозуміло, що заявник міг 
мати труднощі з доступом до матеріалів справи, ненадання Уря-
дом доказів на підтримку твердження, яке оспорюється іншою сто-
роною, серйозно підриває довіру до зазначеного твердження (див., 
mutatis mutandis, рішення від 6 квітня 2004 року у справі «Ахмет Оз-
кан та інші проти Туреччини» (Ahmet Özkan and Others v. Turkey), заява 
№ 21689/93, п. 426).

57. Насамкінець Суд зауважує, що факти, на які посилалася про-
куратура у постанові від 15 червня 2005 року, не підтверджуються 
наявними матеріалами справи. Наприклад, зазначалося, що заяв-
ника було затримано 9 травня 2003 року у Києві. Працівники Пиря-
тинського райвідділу міліції засвідчили, що він зізнався у вчиненні 
злочину добровільно. Визнавальні покази заявника датовано 8 трав-
ня 2003 року. Отже, залишається незрозумілим, як міг заявник бу-
ти затриманим у Києві, якщо напередодні він зізнався у вчиненні 
злочину у Пирятині. Навіть якщо припустити, що це була просто 
друкарська помилка, подібні висновки також з’являються в деяких 
інших постановах про відмову в порушенні кримінальної справи. 
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Така повторювана недбалість неминуче призводить до виникнення 
сумнівів щодо ретельності розслідування.

58. Таким чином, Суд вважає, що за відсутності чіткої картини 
подій, підтвердженої доказами, здатної підтвердити або спростува-
ти твердження заявника, постанова від 15 червня 2005 року не була 
належною відповіддю на скарги заявника.

59. З огляду на те, що розслідування тривало два роки, було поз-
начене численними недоліками, визнаними національними орга-
нами влади, та не привело до правдоподібного пояснення обставин 
затримання заявника та його початкового тримання під вартою, що 
мало ключове значення у зв’язку з його скаргами про жорстоке по-
водження; а також, що воно не призвело до переконливого пояснен-
ня завдання заявникові тілесних ушкоджень, Суд вважає, що розслі-
дування скарг заявника було неефективним.

60. Тепер Суд розгляне заперечення Уряду, попередньо приєд-
нане до суті скарг заявника (див. пункт 45). Що стосується запере-
чення Уряду щодо невичерпання національних засобів юридичного 
захисту, Суд нагадує, що після двох років розслідувань, які зрештою 
виявилися неефективними, постанова від 15 червня 2005 року була 
практично ідентичною постанові від 29 жовтня 2003 року. За таких 
обставин Суд вважає, що заявнику не можна дорікати за те, що він 
знову не домагався повторної перевірки, яка виявилася неефектив-
ною (див. згадане рішення у справі «Лотарєв проти України» (Lotarev 
v. Ukraine, п. 93).

61. Щодо аргументу Уряду про те, що скарга заявника була по-
дана з пропущенням шестимісячного строку, Суд зазначає, що факт 
відмови прокуратури в порушенні кримінальної справи 15 чер-
вня 2005 року не завадив національним судам розглянути скарги 
заявника по суті під час судового розгляду справи заявника (див. 
пункт 25). За цих обставин для заявника було доцільно очікувати 
завершення судового розгляду перед тим, як звернутися зі свої-
ми скаргами до Суду, а отже він дотримався шестимісячного стро-
ку, передбаченого пунктом 1 статті 35 Конвенції (див. рішення від 
15 травня 2012 року у справі «Каверзін проти України» (Kaverzin v. 
Ukraine), заява № 23893/03, п. 99). Отже, Суд відхиляє заперечен-
ня Уряду.

62. Насамкінець Суд констатує, що у цій справі відбулося пору-
шення процесуального аспекту статті 3 Конвенції.
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2. Стверджуване жорстоке поводження 
з боку працівників міліції

63. Заявник повторив свою скаргу про те, що він зазнав жорсто-
кого поводження з боку працівників міліції.

64. Уряд зазначив, що згідно з практикою Суду, скарга про жор-
стоке поводження має підтверджуватися відповідними доказами. 
Уряд зазначив, що Суд під час оцінки таких доказів керується кри-
терієм доведеності «поза розумним сумнівом» та що така доведеність 
може випливати із сукупності ознак чи неспростовних презумпцій, 
достатньо вагомих, чітких та узгоджених між собою (див. рішення 
від 29 квітня 2003 року у справі «Алієв проти України» (Aliev v. Ukraine), 
заява № 41220/98, п. 154).

65. Уряд твердив, що заявник не зазнавав жорстокого поводжен-
ня. Прокуратура розглянула скаргу заявника та у своїй постанові від 
15 червня 2005 року дійшла висновку, що до нього не було застосо-
вано силу. Зокрема, працівників міліції, вказаних заявником, було 
допитано і вони заперечили застосування до заявника якої-небудь 
сили. Заявник не заявляв жодних скарг про жорстоке поводження 
під час судових засідань національного суду 12 та 19 травня 2003 ро-
ку щодо попереднього ув’язнення заявника. Він також не висував 
жодних скарг при прибутті до Полтавського СІЗО 28 жовтня 2003 ро-
ку. Крім того, постанова прокуратури від 15 червня 2005 року ґрун-
тувалася на висновку судово-медичної експертизи від 12 вересня 
2003 року, згідно з яким заявник мав легкі тілесні ушкодження, яких 
міг зазнати від предметів навколишньої обстановки.

66. З огляду на зазначене Уряд вважав, що у справі заявника не 
було порушення матеріального аспекту статті 3 Конвенції.

67. Як Суд неодноразово зазначав, стаття 3 Конвенції втілює 
одну з головних цінностей демократичного суспільства. Вона ка-
тегорично забороняє будь-яке катування або нелюдське чи таке, що 
принижує гідність, поводження, незважаючи на обставини поведін-
ки потерпілого (див. серед інших джерел згадане рішення у справі 
«Лабіта проти Італії» (Labita v. Italy) [ВП], п. 119).

68. Суд чітко усвідомлює субсидіарний характер своєї ролі 
та визнає, що має бути обережним, перебираючи на себе роль суду 
першої інстанції щодо вирішення питань факту, коли це не вима-
гається неминуче з огляду на обставини конкретної справи (див., на-
приклад, ухвалу щодо прийнятності від 4 квітня 2000 року у справі 
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«МакКер проти Сполученого Королівства» (McKerr v. the United Kingdom), 
заява № 28883/95). Проте в разі подання скарг відповідно до статті 3 
Конвенції Суд повинен з особливою ретельністю вивчити факти — 
навіть якщо на національному рівні мали місце відповідні провад-
ження та розслідування (див., із необхідними змінами, рішення від 
4 грудня 1995 року у справах «Рібіч проти Австрії» (Ribitsch v. Austria), 
п. 32, Серія A, № 336, та «Авшар проти Туреччини» (Avsar v. Turkey), за-
ява № 25657/94, п. 283, ЄСПЛ 2001-VII (витяги)).

69. Суд також нагадує, що під час оцінки доказів керується кри-
терієм доведеності «поза розумним сумнівом» (див. рішення у справі 
«Ідалов проти Росії» (Idalov v. Russia) [ВП], заява № 5826/03, п. 95, від 
22 травня 2012 року). Проте така доведеність може випливати із су-
купності ознак чи неспростовних презумпцій, достатньо вагомих, 
чітких та узгоджених між собою.

70. Звертаючись до фактів цієї справи, Суд зазначає, що згідно 
із твердженнями заявника його було побито працівниками міліції 
в Києві, а також після його перевезення — в Пирятині. Хоча заявник 
не надав медичних доказів на підтримку своїх тверджень, сторони 
погоджуються, і це підтверджується наявними доказами (див. пунк-
ти 28 і 36), що в якийсь проміжок часу заявникові було завдано тілес-
них ушкоджень (синців). Припускаючи, що ці тілесні ушкодження 
були достатньо серйозними для того, щоб становити жорстоке по-
водження у значенні статті 3 Конвенції, Судові належить встанови-
ти, чи мають органи влади нести відповідальність за їхнє завдання 
відповідно до статті 3 Конвенції.

71. Суд зазначає, що пояснення сторін щодо причини виник-
нення тілесних ушкоджень заявника значною мірою різняться між 
собою. У той час, коли заявник твердив, що його було побито пра-
цівниками міліції, за офіційною версією, що, як твердили, ґрунту-
валася на висновку судово-медичної експертизи, і якій відповіда-
ли всі постанови, винесені за наслідками розгляду скарг заявника, 
синці були спричинені «предметами навколишньої обстановки». 
Хоча районний суд в одному з рішень зазначив, що заявника по-
били, наявні докази не вказують на точний час завдання тілесних 
ушкоджень.

72. Суд нагадує, що коли міліцією затримано особу здоровою, 
а під час звільнення з-під варти виявляється, що в неї є тілесні уш-
кодження, саме на державу покладається обов’язок надати правдо-
подібне пояснення причин виникнення цих ушкоджень, відсутність 
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якого свідчитиме про порушення питання відповідно до статті 3 
Конвенції (див. рішення від 27 серпня 1992 року у справі «Томасі про-
ти Франції» (Tomasi v. France), пп. 108–111, Серія A, № 241-A, та згадане 
рішення у справі «Рібіч проти Австрії» (Ribitsch v. Austria), п. 34, с. 26). 
Проте у цій справі Суд за відсутності будь-якого беззаперечного до-
казу щодо точного характеру тілесних ушкоджень, про які йдеться, 
часу їх завдання та їхньої можливої причини, не може дійти вис-
новку, що в заявника під час доправлення до райвідділку міліції не 
було тілесних ушкоджень. Отже, Суд не може встановити «поза ро-
зумним сумнівом», що саме працівники міліції завдали заявникові 
цих тілесних ушкоджень.

73. Проте Суд хотів би наголосити, що попри необґрунтування 
заявником своєї скарги, що може пояснюватися труднощами доступу 
до матеріалів справи, саме непроведення органами влади ефектив-
ного розслідування за скаргою заявника залишило нез’ясованими 
найважливіші питання справи.

74. За таких обставин Суд не може не дійти іншого висновку, ок-
рім того, що не відбулося порушення матеріального аспекту статті 3 
Конвенції.

II. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя ПУНКтУ 1 тА ПІДПУНКтУ «С» 
ПУНКтУ 3 СтАттІ 6 КОНВЕНЦІЇ

75. Заявник скаржився за статтею 6 Конвенції на те, що судовий 
розгляд його справи та його засудження були незаконними. Зокре-
ма, він скаржився на те, що під час пред’явлення для впізнання його 
захисник був відсутній.

76. Відповідними положеннями статті 6 Конвенції передбачено 
таке:

Стаття 6

«1. Кожен має право на справедливий... розгляд його справи... судом,... 
який... встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти ньо-
го кримінального обвинувачення. ...

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

...
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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 право-
суддя...».

A. щодо прийнятноСті

77. Уряд не надав жодних зауважень щодо прийнятності цієї 
скарги.

78. 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

79. Заявник повторив свої скарги.
80. Уряд зазначив, що захисника заявника було повідомлено про 

проведення предґявлення для впізнання 12 травня 2003 року, проте 
він не з’явився. Заявника та членів його сімґї було повідомлено про 
можливість призначити іншого захисника, але вони відмовилися. 
Предґявлення для впізнання було здійснено відповідно до норм за-
конодавства, і заявник не висунув жодних скарг.

81. Уряд також твердив, що суд, встановлюючи вину заявника, 
ґрунтувався на таких доказах: M., M. Л. та M. Г. впізнали заявника 
під час пред’явлення для впізнання, оскільки він тремтів так само, 
як і зловмисник під час нападу. Вони також впізнали його за зрос-
том і голосом. Грабіжники перебували у будинку потерпілих близь-
ко двох годин, а тому потерпілі мали достатньо часу для того, щоб 
запам’ятати їхні прикмети.

82. Отже, як доводив Уряд, докази, вивчені національними су-
дами у справі заявника, були законними та відповідними, а заявник 
погодився з проведенням предґявлення для впізнання за відсут-
ності захисника. Уряд твердив, що у цій справі не було порушення 
підпункту «с» пункту 3 статті 6 Конвенції у поєднанні з пунктом 1 
статті 6 Конвенції.

83. Суд нагадує, що навіть якщо першочерговою метою стат-
ті 6 Конвенції щодо кримінального провадження є забезпечення 
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справедливого розгляду «судом», уповноваженим встановлювати 
обґрунтованість «будь-якого висунутого кримінального обвину-
вачення», це не означає незастосовності цієї статті до досудового 
провадження. Так, стаття 6 Конвенції — особливо її пункт 3 — мо-
же бути актуальною ще до того, як справу передано до суду, якщо 
та настільки, наскільки справедливості судового розгляду може 
бути завдано серйозної шкоди початковим недотриманням її поло-
жень (див. рішення у справах: «Імбріошіа проти Швейцарії» (Imbrioscia 
v. Switzerland), від 24 листопада 1993 року, п. 36, Серія A, № 275; 
«Оджалан проти Туреччини» (Цcalan v. Turkey) [ВП], заява № 46221/99, 
п. 131, ЄСПЛ 2005-IV; «Сальдуз проти Туреччини» (Salduz v. Turkey) [ВП], 
заява № 36391/02, п. 50, ЄСПЛ 2008). Суд також нагадує, що гарантії 
підпункту «с» пункту 3 статті 6 Конвенції є конкретними аспекта-
ми права на справедливий судовий розгляд, закріпленого в пункті 
1 цього положення, яке має враховуватися під час будь-якої оцінки 
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 відповідно до 
пункту 1 статті 6 Конвенції є оцінка загальної справедливості 
кримінального провадження (див. які нещодавні приклади рішен-
ня у справах: «Таске проти Бельгії» (Taxquet v. Belgium) [ВП], заява 
№ 926/05, п. 84, ЄСПЛ 2010 з подальшими посиланнями; «Аль-Хавад-
жа 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).

84. Звертаючись до обставин цієї справи, Суд зазначає, що за-
явник скаржився на відсутність свого захисника під час проведення 
предґявлення для впізнання (див. пункт 12).

85. Суд зауважує, що інтереси заявника від 11 травня 2003 року 
представляв захисник п. Ma. Із матеріалів справи не зрозуміло, чи 
захисника заявника було повідомлено про те, що предґявлення для 
впізнання заявника відбудеться 12 травня 2003 року. Із наявних до-
кументів вбачається, що п. Ма. приїхав до Пирятина з Києва 11 трав-
ня 2003 року для участі у невизначених слідчих діях. Оскільки того 
дня таких дій проведено не було, п. Ма. повернувся до Києва.

86. Наступного дня пред’явлення для впізнання було проведено 
за відсутності захисника. Уряд не надав жодних зауважень з при-
воду того, чи можна було відкласти зазначену слідчу дію. Заявник, 
з іншого боку, відмовившись від іншого адвоката, не подав клопо-
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тання про відкладення предґявлення для впізнання та не скаржився 
на відсутність свого захисника (див. пункт 14) (див. як протилежний 
приклад рішення від 20 квітня 2010 року у справі «Ласка і Ліка проти 
Албанії» (Laska and Lika v. Albania), заяви № 12315/04 та №17605/04).

87. Суд також зазначає, що хоча різниця зросту заявника та ін-
ших двох осіб, що брали участь у предґявленні для впізнання, стано-
вила 8 і 13 сантиметрів, видається, що зріст був не єдиною прикме-
тою, за якою заявника було впізнано. Зокрема, потерпілі чітко зазна-
чали, й під час предґявлення для впізнання, й у судовому засіданні, 
що впізнали заявника за голосом і загалом за зовнішнім виглядом.

88. Насамкінець Суд зазначає, що з наявних документів, що сто-
суються кримінального провадження у справі щодо заявника, вба-
чається, що захисник п. Ма. представляв інтереси заявника тільки 
три дні. Від 14 травня 2003 року інтереси заявника представляв ін-
ший захисник. Новий захисник заявника була присутня на судовому 
засіданні, коли допитували потерпілих, і мала можливість ставити 
їм запитання стосовно впізнання заявника. Суд також зазначає, що 
впізнання заявника під час предґявлення для впізнання не було ані 
єдиним, ані вирішальним доказом, на якому ґрунтувалося визнан-
ня його винним (див. як протилежний приклад згадане рішення 
у справі «Ласка і Ліка проти Албанії» (Laska and Lika v. Albania)).

89. Наведених міркувань достатньо для висновку Суду, що 
у цій справі не відбулося порушення підпункту «с» пункту 3 статті 6 
у поєднанні з пунктом 1 статті 6 Конвенції.

III. ІНШІ СтВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННя КОНВЕНЦІЇ

90. Насамкінець, заявник скаржився за статтею 5 Конвенції на 
те, що його затримання було незаконним. Він також скаржився за 
підпунктом «d» пункту 3 статті 6 Конвенції на те, що понятих, які 
були присутні під час предґявлення для впізнання, не було допита-
но судом. Заявник також посилався на пункт 2 та підпункт «b» пунк-
ту 3 статті 6 Конвенції. Він також скаржився за статтею 1 Першого 
протоколу до Конвенції про те, що шини, вилучені органами влади, 
належали його батькові. Також заявник посилався на статті 4 і 5 Про-
токолу № 7 до Конвенції.

91. Розглянувши доводи заявника з урахуванням усіх наявних 
у нього документів тією мірою, якою оскаржувані питання належать 
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до його компетенції, Суд вважає, що вони не виявляють жодних оз-
нак порушення прав і свобод, гарантованих Конвенцією.

92. Отже, ця частина заяви має бути визнана неприйнятною як 
явно необґрунтована відповідно до підпункту «а» пункту 3 і пунк-
ту 4 статті 35 Конвенції.

IV. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

93. Статтею 41 Конвенції передбачено:

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

A. ШкодА

94. Заявник вимагав 66 000 євро відшкодування моральної шко-
ди та 36 553,51 євро відшкодування матеріальної шкоди (витрати на 
поїздки його родичів на побачення з ним під час тримання заявника 
під вартою, витрати на харчування та втрачений внаслідок триман-
ня його під вартою прибуток).

95. Уряд вважав, що сума, яку вимагав заявник, була надмірною, 
та що між стверджуваними порушеннями і заявленим відшкоду-
ванням не існувало причиново-наслідкового зв’язку.

96. Суд не вбачає жодного причиново-наслідкового зв’язку між 
встановленим порушенням та заявленою матеріальною шкодою, 
а отже, відхиляє цю вимогу. З іншого боку, він присуджує заявникові 
7500 євро відшкодування моральної шкоди.

B. СУдові витрАти

97. Заявник також вимагав 303,21 євро судових та інших витрат, 
які він поніс під час провадження у національних судах, а також 
відшкодування поштових витрат (не вказавши точну суму), які він 
поніс під час провадження в Суді.

98. Уряд твердив, що заявник не обґрунтував витрати, відшко-
дування яких вимагав у зв’язку з провадженнями на національному 
рівні. Вимоги щодо поштових витрат Урядом не заперечувалися.
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99. Відповідно до практики Суду заявник має право на відшко-
дування судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі 
витрати були фактичними і неминучими, а їх розмір — обґрунто-
ваним. У цій справі з огляду на наявні документи та вищенаведені 
критерії Суд вважає за належне присудити суму у розмірі 100 євро 
компенсації витрат, понесених під час провадження у Суді.

C. пеня

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

на цих підставах Суд одностайно

1. Вирішує одноголосно приєднати заперечення Уряду (неви-
черпання національних засобів юридичного захисту та недотри-
мання шестимісячного строку) до суті скарг заявника відповідно до 
статті 3 Конвенції та відхиляє їх після розгляду по суті.

2. Оголошує одноголосно скарги відповідно до статті 3 і пунк-
ту 1 та підпункту «с» пункту 3 статті 6 Конвенції прийнятними, 
а решту скарг в заяві — неприйнятними.

3. Ухвалює одноголосно, що відбулося порушення процесуаль-
ного аспекту статті 3 Конвенції.

4. Ухвалює шістьма голосами проти одного, що не відбулося по-
рушення матеріального аспекту статті 3 Конвенції.

5. Ухвалює шістьма голосами проти одного, що не відбулося по-
рушення пункту 1 статті 6 Конвенції у поєднанні з підпунктом «с» 
пункту 3 статті 6 Конвенції.

6. Ухвалює одноголосно, що:
a) упродовж трьох місяців від дня, коли це рішення набуде ста-

тусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвен-
ції, держава-відповідач має виплатити заявникові нижче-
наведені суми, які мають бути конвертовані в національну 
валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення 
платежу:
i) 7500 (сім тисяч п’ятсот) євро та суму будь-якого податку, 

що може нараховуватися, як відшкодування моральної 
шкоди;
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ii) 100 (сто) євро та суму будь-якого податку, що може нара-
ховуватися, як відшкодування судових та інших витрат.

b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточно-
го розрахунку на цю суму нараховуватиметься простий від-
соток у розмірі граничної позичкової ставки Європейського 
центрального банку, яка діятиме в період несплати, до якої 
має бути додано три відсоткові пункти.

7. Відхиляє одноголосно решту вимог заявника щодо справед-
ливої сатисфакції.

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 3 квітня 
2014 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.

К. Вестердік М. Вілліґер
секретар голова

Згідно з пунктом 2 статті 45 Конвенції та пунктом 2 Правила 74 
Регламенту Суду до рішення додається окрема думка судді Е. Пауер-
Форд.

M. В. 
К. В.

ОКРЕМА ДУМКА СУДДІ Е. ПАУЕР-ФОРД

На відміну від більшості я дотримуюся думки, що стосовно за-
явника відбулося порушення матеріального аспекту статті 3 Конвен-
ції. Я також вважаю, що всупереч положенням статті 6 Конвенції бу-
ло порушено його право на справедливий судовий розгляд.

Стаття 3

Ця конкретна справа позначена непроведенням державою-від-
повідачем належного розслідування тверджень заявника про жорс-
токе поводження, ненаданням нею доказів, здатних продемонстру-
вати дотримання державою свого обовґязку здійснити медичний 
огляд заявника під час взяття його під варту, а також ненаданням 
нею Суду відповідних документів, зокрема власне висновку судово-
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медичної експертизи за наслідками такого медичного огляду чи то 
у травні, чи то у вересні 2003 року.

На додачу до цього довгого переліку серйозних порушень 
обов’язків зі сторони держави ті докази, які є в розпорядженні Суду, 
підтверджують, що заявник неодноразово скаржився на жорстоке 
поводження з боку міліції 7 травня 2003 року. Як він твердить, його 
били по голові, били кулаками, погрожували вбивством та зґвалту-
ванням, змушували перебувати в наповненому димом протигазі, 
а також жорстоко били, після чого він зізнався у вчиненні злочину. 
Докази також свідчать про те, що на його тілі були помітні синці, 
які збігалися в часі із періодом тримання заявника під вартою. Та-
кож встановлено, що судово-медичний експерт дійшов висновку, що 
синці на його грудях були спричинено «ударами кулаком», та що цей 
висновок було взято до уваги національним судом (п. 36).

Попри наведене, більшість суддів відмовляється зробити юри-
дичний висновок щодо відповідальності стосовно суті скарг заявни-
ка та відмовляється констатувати, що жорстоке поводження насправ-
ді відбулося. У пункті 73 більшість суддів наводять принцип Томасі, 
який наголошує, що коли особа затримується міліцією здоровою, але 
під час звільнення з-під варти в неї виявляють тілесні ушкодження, 
на державу покладається обов’язок надати правдоподібне пояснен-
ня щодо причин виникнення цих ушкоджень, а якщо цього зроблено 
не буде, це свідчитиме про порушення питання відповідно до стат-
ті 3 Конвенції1. Але одразу після цього більшість відмовляється від 
своїх слів і звинувачує заявника у тому, що він не переконав нас, що 
не мав тілесних ушкоджень, коли його було поміщено під варту, та за 
невстановлення «поза розумним сумнівом», що насправді саме пра-
цівниками міліції заявнику було завдано виявлених у нього тілес-
них ушкоджень.

Важко передбачити, яких саме додаткових доказів могла очі-
кувати від заявника більшість. Чи міг він передбачити, що його бу-
де втягнуто в переховування на час його транспортування з Києва 
7 травня 2003 року? Чи мав він тоді попросити працівників міліції 
відхилитися від маршруту його конвоювання до Пирятина, аби його 
міг оглянути лікар? Чи міг він знати, що йому потрібна буде медич-
на довідка про відсутність тілесних ушкоджень станом на ту дату, 

1 Рішення від 27 серпня 1992 року у справі «Томасі проти Франції» (Tomasi v. 
France), Серія A, № 241-A.
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аби він згодом міг довести, що саме у відділку міліції йому завдали 
тілесних ушкоджень? Чи повинен був він знати, що Європейський суд 
з прав людини очікуватиме від нього такого рівня доказів, водночас 
констатуючи очевидну нездатність органів влади здійснити розслі-
дування його серйозних скарг своєчасно та в належний спосіб?

Якщо Суд вимагає від заявника надати додаткові докази своїх 
тверджень, він покладає на нього тягар, «який виконати так само 
неможливо, як і несправедливо цього вимагати»2. Якщо особа, що 
перебуває під вартою, висуває небезпідставну скаргу про жорстоке 
поводження з боку міліції на порушення статті 3 Конвенції, саме 
органам влади належить розслідувати цю скаргу3. Це включає на-
дання контрдоказів того, що будь-яких тілесних ушкоджень було 
завдано до взяття під варту або що вони були наслідком законних 
дій, зафіксованих документально. Органи влади зобов’язані вести 
належні записи стосовно тримання особи під вартою та завжди бу-
ти готовими переконливо прозвітувати про будь-які тілесні ушкод-
ження. У цій справі не було надано жодних контрдоказів і не було 
запропоновано жодного «переконливого пояснення». «Предмети 
навколишньої обстановки» є причиною тілесних ушкоджень, які 
власне державний судово-медичний експерт описав як «синці на 
грудях від ударів кулаком». Таке запропоноване Урядом пояснення 
є просто непереконливим.

За обставин, коли держава-відповідач не надала жодних медич-
них документів, які би підтверджували, що під час взяття під варту 
заявник перебував у доброму здоров’ї, якщо її власні суди беруть 
до уваги судово-медичні докази, які підтверджують, що тілесні уш-
кодження, виявлені під час тримання під вартою, були спричинені 
«ударами кулаком», а також коли не було забезпечено належного 
та ефективного розслідування скарг про жорстоке поводження — 
я не можу не дійти думки, що має бути зроблений відповідний вис-
новок щодо вини держави. Якщо правила доведення вимагають ін-
шого висновку, то за обставин цієї справи вони становлять собою, як 
це охарактеризував суддя Бонелло, «згубну втечу від реальності»4. 

2 Див. частково відмінну думку судді Дж. Бонелло у рішенні від 11 квітня 2000 ро-
ку у справі «Везнедароґлу проти Туреччини» (Veznedaroрlu v. Turkey), заява № 32357/96.

3 Рішення від 28 жовтня 1998 року у справі «Ассенов та інші проти Болгарії» 
(Assenov and Others v. Bulgaria), п. 102, Reports of Judgments and Decisions 1998-VIII.

4 Див. особливу думку Бонелло Дж. у рішенні у справі «Анґуелова проти Болгарії» 
(Anguelova v. Bulgaria), заява № 38361/97, ECHR 2002-IV.
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Отже, я констатую порушення матеріально-правового аспекту стат-
ті 3 Конвенції.

Стаття 6

Що стосується скарг за статтею 6 Конвенції, заявник загалом 
скаржиться на те, що визнання його вини та судовий розгляд його 
справи були незаконними (п. 76), зокрема — на відсутність його за-
хисника під час проведення предґявлення для впізнання. Мою ува-
гу привертає його скарга загалом. Хоча я маю значний сумнів щодо 
способу, в який проводилося предґявлення для впізнання, голов-
ною причиною констатації мною порушення статті 6 у поєднанні 
з підпунктом «с» пункту 3 статті 6 Конвенції є той факт, що заявник 
не мав захисника з часу взяття його під варту 24 квітня 2003 року до 
11 травня 2003 року. Відсутність його доступу до адвоката впродовж 
цього критичного періоду порушує серйозне питання про загальну 
справедливість судового розгляду його кримінальної справи.

Хоча право кожного обвинуваченого у вчиненні злочину на 
ефективну юридичну допомогу захисника, який у разі потреби 
призначається офіційно, не є абсолютним, воно є однією з голо-
вних ознак справедливого судового розгляду5. Суд неодноразово 
повторював, що для встановлення того, чи мета статті 6 Конвен-
ції — справедливий судовий розгляд — була досягнута, проваджен-
ня у справі має враховуватися у всій своїй повноті, включаючи до-
судове слідство6.

Право на доступ до адвоката виникає з моменту першого допиту 
особи як підозрюваної працівниками міліції, що також чітко вста-
новлено практикою Суду7. Справді, концепція справедливого суду, 
закріплена у статті 6 Конвенції, «вимагає надання обвинуваченому 
права на отримання допомоги захисника вже на початкових етапах 

5 Див. рішення у справах: «Сальдуз проти Туреччини» (Salduz v. Turkey), [ВП] за-
ява № 36391/02, п. 54, від 27 листопада 2008 року, п. 51; «Пуатрімоль проти Фран-
ції» (Poitrimol v. France), від 23 листопада 1993 року, п. 34, Серія A, № 277-A, та «Деме-
буков проти Болгарії» (Demebukov v. Bulgaria), заява № 68020/01, п. 50, від 28 лютого 
2008 року.

6 Див. рішення у справах: «Пановітс проти Кіпру» (Panovits v. Cyprus), п. 64, 
та «Імбріошіа проти Швейцарії» (Imbrioscia v. Switzerland), заява № 13972/88, п. 38, 
від 24 листопада 1993 року.

7 Рішення у справах: «Пановітс проти Кіпру» (Panovits v. Cyprus), п. 66, та «Сальдуз 
проти Туреччини» (Salduz v. Turkey), п. 55.
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допиту працівниками міліції»8. Цей принцип відображає визнання 
Судом того факту, що докази, отримані під час слідства, включаю-
чи визнавальні показання, можуть визначити межі, в яких суд буде 
розглядати обвинувачення у вчиненні злочину9. Від моменту затри-
мання до винесення вироку кримінальне провадження являє собою 
одне єдине органічне, взаємопов’язане ціле, і подія, яка відбуваєть-
ся на одній його стадії, може вплинути на перебіг провадження на 
іншій стадії, а іноді визначити його. Такий комплексний підхід до 
кримінального провадження відображено у висновку Великої Пала-
ти у справі «Сальдуз проти Туреччини» (Salduz v. Turkey) стосовно того, 
що ані надана пізніше допомога захисника, ані змагальний характер 
провадження надалі не можуть виправити недоліки, які сталися під 
час тримання під вартою10. Відтак Суд у тій справі констатував пору-
шення статті 6 Конвенції.

У цій справі, перебуваючи від 24 квітня 2003 року під адміністра-
тивним арештом за стверджуване «дрібне хуліганство», заявник 
7 травня 2003 року був перевезений із Києва до місця за 150 кіломет-
рів. Там, за його словами, його було жорстоко побито й він зазнав 
жорстокого поводження з боку працівників міліції. Безперечним 
є те, що наступного дня він зізнався у вчиненні розбійного нападу 
(п. 9). Вперше він отримав доступ до адвоката 11 травня 2003 року.

На мою думку, пункт 1 статті 6 Конвенції вимагає, щоб доступ 
до захисника надавався з першого допиту підозрюваного працівни-
ками міліції, за винятком випадків, коли за конкретних обставин 
відповідної справи продемонстровано, що є вагомі підстави для об-
меження такого права.11 У цій справі жодних таких причин наведено 
не було.

Моє припущення є таким: судовий розгляд завжди буде неспра-
ведливим, якщо підозрюваному з моменту першого його допиту 
працівниками міліції не надається захисник. Юридична допомога 
включає цілу низку послуг, які надаються у розпорядження обвину-
ваченого, щоб він міг ефективно себе захищати під час судового роз-
гляду його кримінальної справи. Як зазначив Суд у справі «Даянан 
проти Туреччини» (Dayanan v. Turkey):

8 Рішення у справі «Пановітс проти Кіпру» (Panovits v. Cyprus), п. 66.
9 Рішення у справі «Сальдуз проти Туреччини» (Salduz v. Turkey), п. 54.
10 Рішення у справі «Сальдуз проти Туреччини» (Salduz v. Turkey), п. 58.
11 Рішення у справі «Сальдуз проти Туреччини» (Salduz v. Turkey), п. 55.
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«Справедливість провадження насправді вимагає надання обвину-
ваченому можливості отримати весь інструментарій послуг, безпосе-
редньо пов’язаних з юридичною допомогою. У зв’язку з цим захисник має 
бути в змозі без обмежень забезпечити основоположні аспекти захис-
ту особи: обговорення справи, організацію захисту, збирання доказів на 
користь обвинуваченого, підготовку допиту, підтримку обвинуваченого 
у його становищі та перевірку умов тримання під вартою»12.

До 11 травня 2003 року ніщо із зазначеного не було доступно 
заявникові, попри те, що його тримали під вартою впродовж 18 діб. 
На мою думку, він довів, що протягом цього проміжку часу він за-
знав жорстокого поводження з боку міліції та зізнався у вчиненні 
злочину. Відсутність юридичної допомоги протягом цього критич-
но важливого проміжку часу не може бути виправлена наступними 
подіями. Я не переконана, що судовий розгляд кримінальної справи 
заявника був «справедливим» у значенні статті 6 Конвенції.

12 Рішення від 13 жовтня 2009 року у справі «Даянан проти Туреччини» (Dayanan 
v Turkey), заява № 7377/03.
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C O U R E U R O P E E N N E D E S D R O I T S D E L ’ H O M M E 

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

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ятА СЕКЦІя

СПРАВА «РУДЯК ПРОТИ УКРАЇНИ»

(Заява № 40514/06)

Рішення

Страсбург 
4 вересня 2014 року

ОСТАТОЧНЕ 
4 грудня 2014 року

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

У справі «Рудяк проти України»,

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

п. М. Вілліґер, голова, пані А. Нуссбергер,
пані Е. Пауер-Форд, п. В. А. Де Ґаетано,
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п. А. Потоцький,  пані Х. Єдерблом,
пані М. Антонович, суддя ad hoc,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 24 червня 2014 року, 

виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справа ґрунтується на заяві (№ 40514/06) проти України, по-
даній 26 вересня 2006 року до Суду на підставі статті 34 Конвенції 
про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвен-
ція) громадянином України, паном Ігорем Михайловичем Рудяком 
(далі — заявник).

2. Інтереси заявника, якому було надано юридичну допомогу, 
представляв п. Є. Гринь, юрист, який практикує у м. Гадяч, Україна. 
Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений, на 
останніх етапах провадження — пані Наталія Севостьянова з Міні-
стерства юстиції України.

3. Заявник зокрема твердив, що у 2005 році зазнав жорстокого 
поводження працівників міліції, що подальше розслідування цих 
подій було неефективним та що під час його досудового тримання 
під вартою його не було забезпечено адекватною медичною допо-
могою.

4. 18 березня 2011 року про заяву було повідомлено Уряд. Пані 
Г. Юдківська, суддя, обрана від України, не могла брати участь у роз-
гляді справи (Правило 28 Регламенту Суду). Голова палати вирішив 
призначити пані Мирославу Антонович для участі у засіданні як 
спеціального суддю (підпункт «b» пункту 1 Правила 29 Регламенту 
Суду).

ФАКтИ

I. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

5. Заявник народився у 1974 році та живе у м. Гадяч.
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A. події 2004 рокУ

6. 25 лютого 2004 року у м. Гадяч працівники відділу з бороть-
би із незаконним обігом наркотиків Червонозаводського районного 
відділку Харківського міського управління Міністерства внутрішніх 
справ України (далі — відділ з боротьби із незаконним обігом нарко-
тиків) затримали заявника та доправили до м. Харків. Заявник твер-
див, що зазнав жорстокого поводження працівників міліції та що 
під час затримання працівник міліції вдарив його в ліве око.

7. 19 липня 2004 року Гадяцький районний суд Полтавської об-
ласті визнав заявника винним у незаконному поводженні зі зброєю 
та незаконному обігу наркотичних засобів та обрав йому покарання 
у вигляді позбавлення волі строком на п’ять років з відстрочкою на 
3 роки. Того ж дня заявника звільнили.

8. 27 листопада 2004 року заявнику діагностували катаракту 
та субатрофію лівого очного яблука. Після встановлення діагнозу 
єдиною рекомендацією було уникнення переохолодження. За твер-
дженнями заявника, він планував здійснити операцію на оці. Жод-
них медичних доказів з цього приводу надано не було.

B. зАтримАння зАявникА У 2005 році тА подАльШі події

9. 19 квітня 2005 року після збуту наркотичних засобів Д. пра-
цівники відділу з боротьби із незаконним обігом наркотиків знову 
затримали заявника у м. Гадяч і доправили до м. Харків. Заявник 
твердив, що працівники міліції «били [його] три дні після затри-
мання лише за одне [його] бажання мати адвоката». Він також твер-
див, що «під час досудового слідства» на нього вдягали протигаз, 
у повітряний клапан якого було увіткнуто підпалені цигарки.

10. 20 квітня 2005 року Харківська міська клінічна лікарня № 11 
видала довідку, в якій зазначалося, що в заявника були садна на го-
лові та лівому плечі, гематома на лівому вусі та що він, можливо, 
отримав закриту черепно-мозкову травму. Проте у довідці зазнача-
лося, що заявник може бути поміщений під варту за умови, що він 
перебуватиме під наглядом нейрохірурга.

11. 22 квітня 2005 року щодо заявника було порушено кримі-
нальну справу за обвинуваченням в незаконному обігу наркотичних 
засобів і було вирішено затримати його.
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12. 29 квітня 2005 року Червонозаводський районний суд міста 
Харкова (далі — Червонозаводський суд) постановив взяти заявника 
під варту.

13. 5 травня 2005 року Харківська міська клінічна лікарня № 11 
видала довідку, в якій зазначалося, що заявник страждає від залиш-
кових явищ черепно-мозкової травми, але його можна тримати під 
вартою. Його також оглянув офтальмолог та поставив діагноз: давня 
субатрофія лівого ока.

14. 6 травня 2005 року заявника помістили у Харківський слід-
чий ізолятор №. 27 (далі — СІЗО). У його медичній картці було за-
значено, що 25 лютого 2004 року він зазнав ушкодження лівого ока, 
а 19 квітня 2005 року — черепно-мозкової травми. Йому поставили 
діагноз: катаракта та субатрофія лівого ока.

15. 3 червня 2005 року прокуратура Харківської області дала 
вказівку начальнику Управління Міністерства внутрішніх справ Ук-
раїни в Харківській області (далі — начальник обласного управлін-
ня) розглянути скарги заявника на жорстоке поводження.

16. 21 липня 2005 року начальник обласного управління повідо-
мив заявника про те, що причетні до подій працівники міліції не 
порушували жодних законів.

17. 5 жовтня 2005 року заявник подав до Червонозаводського 
суду клопотання щодо витребування з його медичної картки СІЗО 
доказів, які підтвердять завдання йому ушкоджень.

18. 25 жовтня 2005 року заявник подав начальнику обласного 
управління скаргу:

«...19 квітня 2005 року в Гадяч за тією самою адресою, з санкцією 
на обшук приїхали начальник ОБНОНа Червонозаводського району 
м. Харкова 11 відділку міліції, п. М. у групі з п. С., п. Щ., п. К і (праців-
ником ОХМОН) п. Г. та знову з двома понятими (...). І знову на 20 квіт-
ня 2005 року медичний діагноз: закрита черепно-мозкова травма, 
тріщина лицьової кістки, тріщина основи носу, гематоми тіла, рук, ніг 
та лівого вуха, садна, ...»

19. 19 квітня 2006 року Червонозаводський суд у рамках розгля-
ду справи заявника по суті доручив прокуратурі Червонозаводсько-
го району м. Харкова здійснити службову перевірку за скаргами на 
жорстоке поводження. Суд зазначив, що, за твердженнями заявни-
ка, у Харкові його було побито працівниками міліції М., С., Щ. та Г. 
і потім оглянуто в лікарнях № 4 та № 11.
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20. 27 червня 2006 року прокуратура Червонозаводського райо-
ну м. Харкова відмовила в порушенні кримінальної справи щодо 
працівників міліції. Зазначалося, що постанову про затримання 
заявника було винесено 22 квітня 2005 року і заявника допитали 
того ж дня. Він відмовився від участі адвоката під час його допи-
ту. Заявник не скаржився на жорстоке поводження. Працівники 
міліції заперечували жорстоке поводження з заявником. Того ж 
дня прокуратура повідомила Червонозаводський суд про винесену 
постанову.

21. 11 серпня 2006 року Червонозаводський суд розглянув 
справу заявника. Заявник визнав себе винним за деякими обви-
нуваченнями та зазначив, що він є наркозалежним, вилучені нар-
котичні засоби були призначені лише для його особистого вжит-
ку і він зізнався у незаконному обігу наркотичних засобів після 
того, як працівники міліції застосували до нього його фізичний 
тиск. Суд визнав заявника винним у незаконному поводженні зі 
зброєю та незаконному обігу наркотичних засобів, та обрав йому 
покарання у вигляді позбавлення волі строком на шість з полови-
ною років.

22. Заявник оскаржив цей вирок. 7 серпня 2007 року він вніс до-
повнення до своєї апеляційної скарги, зазначивши, серед іншого, що 
12 травня 2005 року звертався з клопотанням про фіксацію тяжкості 
отриманих ним ушкоджень і що він не міг оскаржити постанову від 
27 червня 2006 року, оскільки не отримав її копії.

23. 10 січня 2008 року апеляційний суд Харківської області ска-
сував вирок від 11 серпня 2006 року та повернув справу на новий 
розгляд.

24. 20 листопада 2008 року Червонозаводський суд повторно 
визнав заявника винним у незаконному поводженні зі зброєю і не-
законному обігу наркотичних засобів та обрав йому покарання у ви-
гляді позбавлення волі строком на п’ять років та шість місяців. Заяв-
ник визнав себе винним. Він не оскаржував вирок.

25. 23 травня 2009 року заявника було етаповано до Полтавської 
виправної колонії № 64. 25 травня 2010 року — звільнено.

26. Від 17 до 28 січня 2011 року він перебував у лікарні. Йому 
діагностували гіпертонію, хронічний холецистит, кісту лівої нирки 
та субатрофію лівого очного яблука.
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C. медичнА допомоГА під чАС тримАння під вАртою

27. За твердженнями Уряду, під час перебування заявника під 
вартою його неодноразово оглядав офтальмолог, а саме 17 та 22 серп-
ня 2005 року (в останню дату було зазначено, що стан заявника покра-
щився), 23 вересня 2005 року, 23 листопада 2005 року, 16 та 19 жовтня 
2006 (було зазначено, що заявник не потребує планового лікування 
субатрофії лівого ока), 16 липня 2009 року та 14 березня 2010 року. 
Жодного разу не встановлювалося погіршення стану здоров’я заяв-
ника. Коли заявник скаржився на біль у лівому оці, зокрема, 17 серп-
ня 2005 року, 23 вересня 2005 року та 23 листопада 2005 року, йому 
призначали лікування.

28. Заявник твердив, що його було доправлено до поліклініки 
Харківського інституту офтальмології, але не надав жодної додатко-
вої інформації з цього приводу.

29. 16 липня 2009 року заявник відмовився від госпіталізації до 
офтальмологічного відділення міжобласної лікарні при Стрижав-
ській виправній колонії № 81.

30. За твердженнями Уряду, заявник консультувався в інших 
спеціалістів:

(i) хірурга — 18 травня 2006 року (скарги на біль у правій нозі — 
заявнику призначили ліки) та 4 вересня 2007 року;

(ii) невропатолога — 5 травня 2005 року та 13 червня 2009 року;
(iii) психіатра — 18 травня 2005 року та 4 вересня 2007 року; та
(iv) терапевта — 30 червня 2005 року (заявник скаржився на біль 

у лівому оці та загальну слабкість, і йому рекомендували 
проконсультуватися з офтальмологом), 13 липня 2005 року 
(заявник скаржився на біль у спині і йому було призначено 
знеболювальне), 16 вересня 2005 року (заявнику дали на-
правлення до лікарні з метою вирішення питання, чи може 
він працювати та чи підпадає він під якусь групу інвалід-
ності), 16 серпня 2006 року, 13 вересня 2006 року та 4 вересня 
2007 року.

31. 18 грудня 2005 року, 6 червня 2006 року, 13 вересня 2006 року, 
12 жовтня 2006 року, 9 січня 2007 року, 27 жовтня 2008 року, 12 січня 
2009 року та 13 червня 2009 року заявник проходив періодичні ме-
дичні огляди.

32. 10 травня 2006 року заявник пройшов лікування ушкоджен-
ня плеча.



1��

рудЯк проти україни

33. 27 лютого 2010 року заявник скаржився на підвищений ар-
теріальний тиск. Йому запропонували пройти огляд та, в разі не-
обхідності, курс лікування у міжобласній лікарні при Темнівській 
виправній колонії № 100, від чого він відмовився.

ПРАВО

I. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 3 КОНВЕНЦІЇ

34. Заявник скаржився, що у 2005 році зазнав жорстокого повод-
ження працівників міліції, а всі його скарги з цього приводу було 
проігноровано. Заявник також твердив, що під час тримання під 
вартою стан його здоров’я погіршився після затримання у 2005 році. 
Заявник посилався на статтю 3 Конвенції, у якій зазначено таке:

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

A. щодо прийнятноСті

1. жорстоке поводження працівників міліції та подальше слідство

35. Уряд твердив, що заявник не вичерпав ефективних націо-
нальних засобів юридичного захисту у зв’язку зі своєю скаргою 
на жорстоке поводження працівників міліції у квітні 2005 року, 
оскільки він не оскаржив до прокуратури або суду постанову від 
27 червня 2006 року. Уряд твердив, що таке оскарження було ефек-
тивним засобом юридичного захисту (див. рішення від 25 жовтня 
2007 року у справі «Яковенко проти України» (Yakovenko v. Ukraine), 
заява № 15825/06, п. 72; ухвали щодо прийнятності у справах: «Ли-
са проти України» (Lysaya v. Ukraine), заява № 11408/02, від 1 лютого 
2011 року, та «Габібулаєв проти України» (Gabibullayev v. Ukraine), за-
ява № 29725/05, від 11 лютого 2011 року). Уряд зазначив, що заяв-
ник знав про постанову, оскільки згадував про неї у своїй апеля-
ційній скарзі від 7 серпня 2007 року. Окрім того, заявник знав, що 
19 квітня 2006 року суд доручив здійснити службову перевірку за 
його скаргами, тому слід було звернутися до органів влади із запи-
том про результат провадження у його справі (див. згадану ухвалу 
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щодо прийнятності у справі «Габібулаєв проти України» (Gabibullayev 
v. Ukraine)).

36. Уряд твердив, що ситуація заявника відрізнялося від випад-
ків в інших справах проти України, у яких постанови про відмову 
в порушенні кримінальної справи неодноразово скасовувалися, 
внаслідок чого після певного періоду часу такі оскарження втрачали 
будь-яку перспективу на успіх (див. рішення від 14 лютого 2008 року 
у справі «Кобець проти України» (Kobets v. Ukraine), заява № 16437/04, 
п. 54). У цій справі заявник не оскаржував постанову про відмову 
в порушенні кримінальної справи. Тому в цій справі немає підстав 
вважати оскарження такої постанови до суду неефективним засобом 
юридичного захисту.

37. Заявник твердив, що 12 травня 2005 року він звертався до 
слідчого з клопотанням щодо фіксації тяжкості його тілесних уш-
коджень. Проте це клопотання було проігноровано. Він також скар-
жився до різних органів прокуратури на незаконні дії працівників 
міліції, але безрезультатно.

38. Заявник також твердив, що він дізнався про постанову від 
27 червня 2006 року лише тоді, коли ознайомлювався з матеріалами 
справи після його засудження 11 серпня 2006 року.

39. Суд зазначає, що заперечення Уряду щільно пов’язане зі скар-
гою заявника за процесуальним аспектом статті 3 Конвенції. За цих 
обставин він долучає заперечення Уряду до розгляду скарги заяв-
ника по суті (див. рішення від 8 квітня 2010 року у справі «Лотарєв 
проти України» (Lotarev v. Ukraine), заява № 29447/04, п. 74).

40. Суд також зазначає, що скарги заявника не є явно необґрун-
тованими в сенсі підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Він та-
кож зазначає, що вони не є неприйнятним з будь-яких інших під-
став. Тому вони мають бути визнані прийнятними.

2. медична допомога під час тримання під вартою

41. Уряд твердив, що на національному рівні заявник не скар-
жився ані до прокуратури, ані до суду на відсутність адекватної ме-
дичної допомоги під час тримання його під вартою. Він також не по-
рушував це питання перед адміністрацією пенітенціарної установи 
(див. ухвалу щодо прийнятності від 16 жовтня 2007 року у справі 
«Вінокуров проти Росії та України» (Vinokurov v. Russia and Ukraine), 
заява № 2937/04).
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42. Окрім того, Уряд вважав, що скарги заявника щодо цього 
є безпідставними. Уряд зазначав, що у листопаді 2004 року заявнику 
діагностували субатрофію лівого ока. Заявник твердив, що він пла-
нував пройти операцію на оці. Проте Уряд твердив про відсутність 
доказів того, що заявнику коли-небудь рекомендували або призна-
чали таку операцію. Під час тримання заявника під вартою офталь-
молог періодично спостерігав за станом його здоров’я. Жодного разу 
не було встановлено погіршення стану здоров’я заявника. Заявнику 
також призначали лікування.

43. У відповідь заявник твердив, що після його затримання йо-
му не надали адекватної медичної допомоги. Призначені йому очні 
краплі не завжди допомагали, в нього були проблеми із зубами, які 
ніхто належно не лікував, а згодом йому діагностували гіпертонію. 
Заявник також заявляв, що під час перебування під вартою стан йо-
го здоров’я погіршився, він страждав від постійного головного бо-
лю, його ліве око запалилося, що, як він твердив, могло призвести 
до втрати ним зору на правому оці. Проте його не госпіталізували. 
Хоча заявник визнав, що під час тримання під вартою його вози-
ли на огляди до лікарні поза межами установи, він твердив, що це 
сталося лише після того, як він оголосив голодування. Він також 
відмовився від госпіталізації до лікарні при іншій пенітенціарній 
установі, тому що та була розташована далеко від місця тримання 
його під вартою.

44. Суд одразу зазначає, що він вже неодноразово відхиляв за-
перечення, аналогічні запереченням Урядом у цій справі, щодо не-
подання заявником до прокуратури або суду скарг на неадекватне 
лікування під час тримання його під вартою (див., серед багатьох 
інших джерел рішення від 21 жовтня 2010 року у справі «Петухов про-
ти України» (Petukhov v. Ukraine), заява № 43374/02, пп. 76–78). Суд не 
вбачає жодних підстав відступати від таких висновків у цій справі.

45. До того ж після прибуття заявника до СІЗО він пройшов ме-
дичний огляд і було зазначено, що він страждає на субатрофію ліво-
го ока. Таким чином, державні органи влади знали про проблему зі 
станом здоров’я заявника.

46. Суд також зазначає, що у листопаді 2004 року заявнику бу-
ло поставлено діагноз: субатрофія лівого ока. Він не надав жодних 
медичних документів за період від листопада 2004 року до квітня 
2005 року, якими вказувалося, яке лікування він пройшов у цей пе-
ріод та які рекомендації надавалися щодо його проблеми з оком, 
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окрім тієї (щодо уникнення переохолодження), що була надана в 
листопаді 2004 року.

47. Суд зауважує, що заявник не надав жодних медичних доказів 
на підтвердження того, що впродовж тримання його під вартою стан 
його здоров’я погіршився, і якщо це було так, — що це трапилося че-
рез відсутність адекватної медичної допомоги. Він також не надав 
доказів того, що стан його здоров’я потребував якогось конкретного 
курсу лікування, якого йому не надали. Твердження заявника про 
різні інші проблеми зі здоров’ям не підкріплено жодними медични-
ми документами.

48. За таких обставин Суд відхиляє скаргу заявника на відсут-
ність адекватної медичної допомоги під час тримання його під вар-
тою як явно необґрунтовану відповідно до підпункту «а» пункту 3 
та пункту 4 статті 35 Конвенції.

B. щодо СУті

1. Стверджуване жорстоке поводження працівників міліції

49. Заявник також скаржився, що у квітні 2005 року зазнав жорс-
токого поводження працівників міліції.

50. Уряд твердив, що за скаргами заявника було здійснено пере-
вірку й було зроблено висновок, що заявник не зазнавав жорстокого 
поводження. Уряд зазначив, що скарги заявника на національному 
рівні були надто загальними і подано їх було запізно (наприклад, 
його скарга від 25 жовтня 2005 року, в якій він вперше скаржився на 
жорстоке поводження з ним). Уряд також твердив, що надані заяв-
ником медичні докази були недоречними, оскільки в них не місти-
лося інформації про час та спосіб, у який заявникові було завдано 
ушкоджень. Тому Уряд констатував, що порушення прав заявника, 
гарантованих статтею 3 Конвенції, не було.

51. Суд неодноразово зазначав, що стаття 3 Конвенції є втілен-
ням однієї з головних цінностей демократичного суспільства. Вона 
категорично забороняє будь-яке катування або нелюдське чи таке, 
що принижує гідність, поводження незалежно від поведінки потер-
пілого (див., серед багатьох інших джерел рішення у справі «Лабі-
та проти Італії» (Labita v. Italy) [ВП], заява № 26772/95, п. 119, ЄСПЛ 
2000-IV).
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52. Щоб підпадати під дію статті 3 Конвенції жорстоке повод-
ження має досягти мінімального рівня жорстокості. Оцінка цього 
мінімуму є відносною і залежить від усіх обставин справи, таких як 
тривалість поводження, його фізичні та психічні наслідки, а в деяких 
випадках мають враховуватися також стать, вік і стан здоров’я по-
терпілого (див. рішення у справі «Валашинас проти Литви» (Valašinas 
v. Lithuania), заява № 44558/98, пп. 100–101, ЄСПЛ 2001-VIII). Суд вва-
жав «нелюдським» поводження, яке, серед іншого, було умисним, 
застосовувалося кілька годин поспіль та спричинило або власне 
тілесні ушкодження, або сильні фізичні та душевні страждання. 
Він вважав поводження таким, що «принижує гідність», якщо воно 
спричиняло у його жертв відчуття страху, страждання та неповно-
цінності, здатних принизити та зганьбити їх (див рішення у справі 
«Кудла проти Польщі» (Kudła v. Poland) [ВП], заява № 30210/96, п. 92, 
ЄСПЛ 2000-XI).

53. Суд чітко усвідомлює субсидіарний характер свого завдання 
та визнає, що має бути обережним, перебираючи на себе роль суду 
першої інстанції щодо вирішення питань факту, коли це неминуче 
не вимагається з огляду на обставини конкретної справи (див., на-
пр., ухвалу щодо прийнятності від 4 квітня 2000 року у справі «Мак-
керр проти Сполученого Королівства» (McKerr v. the United Kingdom), 
заява № 28883/95). Однак у разі подання скарг відповідно до статті 3 
Конвенції Суд повинен розслідувати їх з особливою ретельністю, 
вивчити факти, навіть якщо на національному рівні вже відбулися 
певні провадження та розслідування (див., із необхідними зміна-
ми, рішення у справах: «Рібіч проти Австрії» (Ribitsch v. Austria), від 
4 грудня 1995 року, п. 32, Серія A, № 336, та «Авшар проти Туреччини» 
(Avşar v. Turkey), заява № 25657/94, п. 283, ЄСПЛ 2001-VII (витяги)).

54. Суд знову посилається свою практику, підтверджуючи, що 
критерієм, який застосовується під час оцінки доказів, є доведен-
ня «поза розумним сумнівом» (див. згадане рішення у справі «Авшар 
проти Туреччини» (Avşar v. Turkey), п. 282). Така доведеність може ви-
пливати із сукупності ознак чи неспростовних презумпцій факту, 
достатньо вагомих, чітких та узгоджених між собою.

55. У цій справі заявник надав медичні докази, у яких зафіксова-
но, що наступного дня після затримання 19 квітня 2005 року він за-
знав черепно-мозкової травми та різних тілесних ушкоджень (див. 
пункти 10, 13 та 14). Суд зазначає, що такі ушкодження є достатньо 
тяжкими, щоб становити жорстоке поводження в сенсі статті 3 Кон-
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венції. Залишається розглянути питання, чи вважати державні ор-
гани влади відповідальними відповідно до статті 3 Конвенції за за-
вдання таких ушкоджень.

56. Суд нагадує, що коли особа затримується міліцією здоровою, 
але під час звільнення з-під варти виявляється, що в неї є тілесні уш-
кодження, на державу покладається обов’язок надати правдоподіб-
не пояснення щодо причин виникнення цих ушкоджень, і якщо 
цього зроблено не буде, це свідчитиме про наявність питання від-
повідно до статті 3 Конвенції (див. рішення від 27 серпня 1992 року 
у справі «Томазі проти Франції» (Tomasi v. France), пп. 108–111, Серія A, 
№ 241-A, та згадане рішення у справі «Рібіч проти Австрії» (Ribitsch v. 
Austria), п. 34).

57. У цій справі немає доказів про стан здоров’я заявника на час 
його затримання. Відсутнє також альтернативне пояснення поход-
ження ушкоджень заявника.

58. Суд також зазначає, що після доправлення заявника до від-
ділку міліції не було зроблено жодного медичного огляду його. 
У зв’язку із цим Суд нагадує, що медичний огляд, разом із правом 
доступу до адвоката та правом повідомити третю сторону про за-
тримання, є основоположними запобіжними механізмами проти 
жорстокого поводження із затриманими особами та мають засто-
совуватися від самого початку позбавлення свободи незалежно від 
правового режиму такого затримання в правовій системі, про яку 
йдеться (затримання, арешт тощо) (див. Другу загальну доповідь 
Європейського комітету із запобігання катуванням та нелюдсько-
му, або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню, 
CPT/Inf/E (2002) 1-Rev. 2006, п. 36, та рішення від 21 липня 2011 року 
у справі «Коробов проти України» (Korobov v. Ukraine), заява № 39598/03, 
п. 70). Такі заходи не тільки гарантуватимуть права заявника, але 
також дадуть змогу Урядові держави-відповідача зняти із себе тя-
гар надання правдоподібного пояснення цим тілесним ушкоджен-
ням. У цій справі відсутність такого медичного огляду є ще більшою 
підставою для занепокоєння з огляду на те, що заявника затримали 
тоді, коли щодо нього не було відкрито жодної кримінальної справи 
і він, як твердилося, відмовився від послуг адвоката, тоді як заявник 
твердив, що його було побито за прохання надати йому адвоката.

59. Зважаючи на серйозність ушкоджень заявника та відсут-
ність будь-яких інших пояснень їхнього походження, Суд доходить 
висновку, що представники держави піддавали заявника нелюд-
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ському поводженню. Відповідно, відбулося порушення матеріаль-
ного аспекту статті 3 Конвенції.

2. Адекватність слідства

60. Заявник повторював, що його скарги на жорстоке повод-
ження залишилися без відповіді. Він не оскаржував постанову від 
27 червня 2006 року, тому що не отримав її копії

61. Уряд повторив свої заперечення, що заявник не вичерпав 
ефективних національних засобів юридичного захисту (див. пунк-
ти 35–36).

62. Суд нагадує, що коли особа висуває небезпідставну скаргу 
про жорстоке поводження з нею, яке було таким, що порушує статтю 3 
Конвенції, це положення, взяте в поєднанні із загальним обов’язком 
держави відповідно до статті 1 Конвенції, за своїм змістом вимагає 
здійснення ефективного офіційного розслідування. Як і стосовно 
розслідування відповідно до статті 2 Конвенції, таке розслідуван-
ня має бути спроможним забезпечити встановлення та покарання 
винних осіб (див. рішення від 28 жовтня 1998 року у справі «Ассенов 
та інші проти Болгарії» (Assenov and Others v. Bulgaria), п. 102, Reports 
1998-VIII), та згадане рішення у справі «Лабіта проти Італії» (Labita 
v. Italy)).

63. У цій справі заявник заявив свої скарги на жорстоке по-
водження працівників міліції через півтора місяці після відповід-
них подій (див. пункт 15). Зокрема, він неодноразово повторював, 
що 12 травня 2005 року звертався до слідчого з клопотанням щодо 
фіксації тяжкості нанесених йому ушкоджень. Заявник також скар-
жився на жорстоке поводження у жовтні 2005 року. Як видається, ці 
скарги не є безпідставними, проте немає свідчень того, що на них 
було надано належну відповідь.

64. Суд також зазначає, що після того, як 19 квітня 2006 року на-
ціональний суд доручив здійснити перевірку за скаргами заявника, 
слідчі органи помилково зазначили, що до цього заявник ніколи не 
скаржився на жорстоке поводження. Слідство обмежилося допитом 
причетних працівників міліції, які заперечили, що вони жорстоко 
поводилися із заявником.

65. Отже, Суд доходить висновку, що заявник мав небезпідстав-
ну скаргу, яку він подав до національних органів. Національний суд 
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мав можливість розглянути скарги заявника з цього приводу та до-
ручив провести перевірку, яка, проте виявилася поверховою.

66. Суд також зазначає, що заявника не було повідомлено про 
постанову від 27 червня 2006 року і він дізнався про неї не раніше, 
ніж наприкінці 2006 року або в першій половині 2007 року.

67. Пам’ятаючи про субсидіарність свого завдання, Суд вважає, 
що скарги заявника на жорстоке поводження мали бути принаймні 
один раз розглянуті національним судом. У цій справі національний 
суд розглянув скарги заявника, визнав їх небезпідставними та дору-
чив здійснити перевірку, яка виявилася безрезультатною. Суд вва-
жає, що за таких обставин заявник не був зобов’язаний повторно по-
давати до національного суду свою скаргу — майже через два роки 
після відповідних подій.

68. Усіх зазначених чинників достатньо для того, щоб Суд міг 
дійти висновку, що держава не забезпечила ефективного розсліду-
вання за скаргами заявника на жорстоке поводження. Відповідно, 
у цій справі відбулося порушення процесуального аспекту статті 3 
Конвенції. Водночас Суд зазначає, що заявнику не можна дорікати 
за те, що він не домагався проведення розслідування, яке було виз-
нано неефективним (див. із необхідними змінами, згадане рішення 
у справі «Лотарєв проти України» (Lotarev v. Ukraine), п. 93). Тому Суд 
відхиляє заперечення Уряду щодо невичерпання національних за-
собів юридичного захисту (див. пункти 35–36).

II. ІНШІ СтВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННя КОНВЕНЦІЇ

69. Заявник також скаржився, що зазнав жорстокого повод-
ження у 2004 році. Він також скаржився на незаконне затримання 
та несправедливий суд. Він посилався на статті 3, 5, 6, 8 та 13 Кон-
венції.

70. Розглянувши аргументи заявника з урахуванням усіх наяв-
них у нього документів та тією мірою, якою вони охоплюються його 
компетенцією, Суд визнає, що вони не виявляють жодних ознак по-
рушення прав і свобод, гарантованих Конвенцією.

71. Із цього випливає, що ця частина заяви має бути визнана не-
прийнятною як явно необґрунтована відповідно до підпункту «а» 
пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.
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III. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

72. Статтею 41 Конвенції передбачено:

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

A. ШкодА

73. У своїй початковій заяві заявник вимагав 100 000 євро від-
шкодування матеріальної та моральної шкоди. У своїх подальших 
зауваженнях заявник повторив свої вимоги без жодних конкретних 
уточнень.

74. Уряд повторив, що не відбулося жодних порушень прав заяв-
ника і не було причинно-наслідкового зв’язку між стверджуваними 
порушеннями та шкодою, відшкодування якої вимагалося.

75. Суд не вбачає жодного причиново-наслідкового зв’язку між 
встановленим порушенням та заявленою матеріальною шкодою, то-
му він відхиляє цю вимогу. З іншого боку, ухвалюючи рішення на 
засадах справедливості, він присуджує заявнику 12 000 євро відш-
кодування моральної шкоди.

B. СУдові витрАти

76. Заявник не вимагав жодного відшкодування судових та ін-
ших витрат. Тому Суд за цим пунктом не присуджує нічого.

C. пеня

77. Суд вважає за належне призначити пеню на підставі гранич-
ної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої 
має бути додано три відсоткові пункти.

на цих підставах Суд одностайно

1. Одноголосно долучає до суті справи заперечення Уряду щодо 
прийнятності скарги заявника на жорстоке поводження працівників 
міліції на підставі невичерпання національних засобів юридичного 
захисту і відхиляє ці заперечення після їх розгляду по суті.
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2. Оголошує:
a) одноголосно, скарги відповідно до статті 3 Конвенції щодо жор-

стокого поводження працівників міліції із заявником у квітні 
2005 року та наступного розслідування прийнятними;

b) п’ятьма голосами проти двох, скаргу відповідно до статті 3 
Конвенції щодо відсутності адекватної медичної допомоги 
заявнику під час його тримання під вартою неприйнятною;

c) одноголосно, решту скарг у заяві неприйнятними.
3. Ухвалює одноголосно, що відбулося порушення матеріально-

го аспекту статті 3 Конвенції.
4. Ухвалює одноголосно, що відбулося порушення процесуаль-

ного аспекту статті 3 Конвенції.
5. Ухвалює одноголосно, що:
a) упродовж трьох місяців від дати, коли це рішення набуде 

статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Кон-
венції, держава-відповідач повинна сплатити заявникові 
12 000 (дванадцять тисяч) євро відшкодування моральної 
шкоди та додатково суму будь-яких податків, що можуть на-
раховуватися; ця сума має бути конвертована у валюту дер-
жави-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 Європейсь-
кого центрального банку, яка діятиме в цей період, до якої 
має бути додано три відсоткові пункти;

6. Відхиляє одноголосно решту вимог заявника щодо справед-
ливої сатисфакції.

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 4 вересня 
2014 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.

К. Вестердік М. Вілліґер
секретар голова

Відповідно до пункту 2 статті 45 Конвенції та пункту 2 Правила 
74 Регламенту Суду до цього рішення додається окрема думка суддів 
Пауер-Форд та Антонович.

М. В. 
К. В.
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СПІЛЬНА ОКРЕМА ДУМКА СУДДІВ 
ПАУЕР-ФОРД тА АНтОНОВИЧ

Ми підтримуємо обґрунтування палати щодо порушення і ма-
теріального, і процесуального аспектів статті 3 Конвенції. Проте ми 
не можемо погодитися з тим, що скарга заявника щодо відсутності 
адекватної медичної допомоги під час тримання його під вартою 
є явно необґрунтованою (пп. 45–48). Ми вважаємо, що його скарга 
з цього приводу є добре обґрунтованою та прийнятною.

З обставин справи зрозуміло, що державним органам влади бу-
ло відомо, що заявник страждав на субатрофію лівого ока. Субат-
рофія є найчастішою причиною енуклеації ока після травми й для 
лікування субатрофії посттравматичного очного яблука могла зна-
добитися серія хірургічних операцій, щоб зберегти особі зір1. Дока-
зи підтверджують, що заявник страждав на субатрофію в резуль-
таті травми, отриманої під час його першого затримання 25 лютого 
2004 року. Проте, на нашу думку, держава не підтвердила, що він 
отримав адекватне лікування такого захворювання, яке явно було 
спричинено завданою травмою. Ми погоджуємося з тим, що заявник 
не надав конкретних медичних документів за період від листопада 
2004 року до квітня 2005 року, у яких було б вказано, яке лікування 
він отримував за цей період, коли не перебував під вартою. Проте 
заявник не твердить, що він у той час пройшов конкретний курс лі-
кування, а радше що в нього була запланована операція на оці, але 
друге затримання йому перешкодило у здійсненні цієї запланованої 
хірургічної процедури.

20 квітня 2005 року, наступного дня після його другого затри-
мання, Харківська міська клінічна лікарня № 11 видала довідку, 
в якій зазначається, що заявник зазнав черепно-мозкової травми та 
ушкодження лівого плеча, а також отримав гематому на лівому вусі 
(п. 10). 5 травня 2005 року в тій самій лікарні йому було діагностова-
но стару субатрофію лівого ока (п. 13). 6 травня 2005 року в медич-
ній картці заявника в СІЗО було зазначено, що 25 лютого 2004 року 
(день його першого затримання) заявник зазнав ушкодження ока. 
Йому встановили діагноз: катаракта та субатрофія лівого ока (п. 14). 
Численні медичні довідки засвідчують, що заявник неодноразово 

1 http://www.reg-surgery.ru/1_2003/articles_eng/downloads/250503-003.pdf
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звертався по медичну допомогу через біль у лівому оці. У відповідь, 
за твердженнями Уряду, заявнику призначили «лікування» (п. 42). 
На нашу думку, цього абсолютно недостатньо.

Практика Суду щодо права ув’язнених на медичну допомогу під 
час перебування під вартою є усталеною. Право на охорону здоров’я 
під час тримання під вартою було розвинуто одночасно з правом на 
людські умови тримання під вартою. Держава зобов’язана забезпе-
чувати не лише певну форму медичної допомоги хворим ув’язненим, 
а й забезпечувати «необхідну медичну допомогу»2. У рішенні у справі 
«Кудла проти Польці» (Kudla v. Poland) Суд стисло виклав обов’язки, 
покладені на державу:

«Стаття 3 Конвенції зобов’язує державу забезпечувати відповід-
ність умов тримання особи під вартою принципові поваги до людської 
гідності, а спосіб і метод виконання покарання не завдають їй душевно-
го страждання чи труднощів, які б перевищували невідворотний рівень 
страждання, притаманний триманню під вартою, і щоб з урахуванням 
практичних вимог ув’язнення належно забезпечувалися охорона здоров’я 
такої особи та її добробут, зокрема шляхом надання їй необхідної ме-
дичної допомоги».3

Отже, хоча у цій справі заявник не мав права на «сучасну» ме-
дичну допомогу, він мав право на отримання та повинен був отри-
мати необхідну медичну допомогу у зв’язку з тяжким станом його ока, 
через який він страждав, для забезпечення охорони його здоров’я (та 
особливо його зору) та добробуту. Відвідання лікаря та консультації 
з ним не є самі по собі достатніми для виконання обов’язків держави 
відповідно до статті 3 Конвенції.

На нашу думку, відхиляючи скаргу заявника на неадекватність 
медичної допомоги, яку він отримав, більшість не розглядає, до-
статньо та переконливо, питання адекватності лікування, насправді 
отриманого заявником під час тримання його під вартою. Рішення 
в дуже загальних визначеннях посилається на той факт, що заявни-
кові призначили «лікування» його захворювання. Проте таке загаль-

2 Рішення у справах: «Макґлінчі та інші проти Сполученого Королівства» 
(McGlinchey and Others v. the United Kingdom), заява № 50390/99, п. 46, ЄСПЛ 2003-V; «Му-
азель проти Франції» (Mouisel v. France), заява № 67263/01, п. 40, ЄСПЛ 2002-IX; «Аертс 
проти Бельгії» (Aerts v. Belgium), від 30 липня 1998 року, п. 64, Reports of Judgments and 
Decisions 1998-V.

3 Рішення у справі «Кудла проти Польщі» (Kudła v. Poland) [ВП], заява № 30210/96, 
п. 94, ЄСПЛ 2000-XI.
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не твердження зроблено без жодної спроби встановити реально при-
значене лікування, унеможливлюючи у такий спосіб встановлення 
того, чи було таке лікування, якщо воно надавалося, необхідним та 
адекватним. Крім цього, органами влади не робилося жодних за-
питів щодо того, чи справді було заплановано операцію на оці заяв-
ника та чи справді можна було її робити.

Органи влади мають забезпечити комплексний план терапев-
тичних заходів з метою лікування хвороб ув’язненої особи або за-
побігання їхньому ускладненню, а не усунення їхніх симптомів 
(див. рішення у справах: «Гумматов проти Азербайджана» (Hummatov 
v. Azerbaijan), пп. 109, 114 та «Попов проти Росії» (Popov v. Russia), п. 211). 
Окрім того, органи влади також мають довести, що було створено 
умови, необхідні для фактичної реалізації призначеного лікуван-
ня (див. рішення у згаданій справі «Гумматов проти Азербайджана» 
(Hummatov v. Azerbaijan), п. 116, та рішення у справі «Голоміов проти 
Молдови» (Holomiov v. Moldova).

На нашу думку, зазначені міркування є достатніми для виснов-
ку, що заявнику не було надано адекватну медичну допомогу під час 
тримання його під вартою.
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П’ятА СЕКЦІя

СПРАВА «ГОРДІЄНКО ПРОТИ УКРАЇНИ»

(Заява № 27620/09)

Рішення

Страсбург 
16 жовтня 2014 року

ОСТАТОЧНЕ 
16 січня 2015 року

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

У справі «Гордієнко проти України»,

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

п. М. Вілліґер, голова,
пані А. Нуссбергер,
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п. Б. М. Зупанчіч,
пані Г. Юдківська,
п. В. А. Де Ґаетано,
п. А. Потоцький,
п. А. Пейхал,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 23 вересня 2014 року, 

виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Ця справа ґрунтується на заяві (№ 27620/09) проти України, 
поданій 8 травня 2009 року до Суду на підставі статті 34 Конвенції 
про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвен-
ція) громадянином України, паном В’ячеславом Олександровичем 
Гордієнком (далі — заявник).

2. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений, 
на той час — п. Н. Кульчицький.

3. Заявник твердив, що він кілька разів зазнавав жорстокого по-
водження та що не було ефективного розслідування цих подій.

4. 8 жовтня 2012 року про заяву було повідомлено Уряд.

ФАКтИ

I. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

5. Заявник народився у 1957 році та живе у м. Херсон.
6. У 1980 році заявник зазнав черепно-мозкової травми, і йому 

було зроблено хірургічну операцію з видалення гематоми головного 
мозку.

7. У 1993 році заявник зазнав ще однієї черепно-мозкової травми, 
після якої в нього почалися епілептичні напади. За твердженнями 
заявника, з того часу напади зазвичай траплялися двічі на тиждень.

8. У зв’язку з поганим станом здоров’я заявник отримав другу 
(середню) групу інвалідності.
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A. подія 24 березня 2006 рокУ

9. Приблизно о 9 год. 30 хв. 24 березня 2006 року заявник стояв 
на тролейбусній зупинці, коли T., як твердилося, злегка зачепив його 
автомобілем, намагаючись припаркуватися. Між ними виник конф-
лікт, під час якого T. вдарив заявника кулаком в обличчя, а потім 
завдав заявнику ще кілька ударів.

10. Того ж дня заявник поскаржився на T. до Суворовського від-
ділку міліції Херсонського міського Управління Міністерства внут-
рішніх справ України в Херсонській області (далі — відділок міліції). 
У міліції зареєстрували заяву та направили заявника на судово-ме-
дичну експертизу.

11. 27 березня 2006 року судово-медичний експерт склав акт, 
у якому зазначалося, що на правій стороні нижньої щелепи у заяв-
ника був синець розміром 3 х 1,5 см. В акті було вказано, що ушкод-
ження є легким, могло бути нанесено заявнику 24 березня 2006 року 
та було спричинено тупим предметом.

12. 15 травня 2006 року відділок міліції відмовив у порушенні 
кримінальної справи щодо T., зазначивши, що ушкодження заявни-
ка було легким і він міг звернутися до суду в порядку приватного 
обвинувачення.

13. 19 травня 2006 року прокуратура Суворовського району 
м. Херсона (далі — районна прокуратура) скасувала цю постанову 
та порушила кримінальну справу щодо T. за частиною 1 статті 296 
Кримінального кодексу України («хуліганство»). Справу було пере-
дано до відділку міліції для досудового розслідування.

14. 9 червня 2006 року судово-медичний експерт склав висновок, 
у якому зазначалося, що заявник має синець на обличчі, який було 
спричинено тупим предметом. Судово-медичний експерт вважав, 
що ушкодження було легким і його могли завдати 24 травня 2006 ро-
ку, за обставин, вказаних заявником.

15. 22 липня 2006 року було складено ще один висновок судово-
медичного експерта. У ньому зазначалося, що після події 24 березня 
2006 року у заявника не було загострень хронічних захворювань.

16. Після його скарг на збільшення в нього кількості епілептич-
них нападів від 24 липня до 3 серпня 2006 року заявник отримав 
неврологічне лікування в місцевій лікарні. Протягом цього періоду 
у заявника був один епілептичний напад. Від 25 січня до 3 лютого 
2007 року заявник отримав ще один курс неврологічного лікування. 
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Протягом цього часу в нього було два епілептичні напади. Від 19 до 
31 грудня 2007 року заявника було знову госпіталізовано з метою не-
врологічного лікування і протягом цього періоду в нього епілептич-
них нападів не було.

17. 24 липня та 19 серпня 2006 року, 22 січня та 11 квітня 2007 ро-
ку відділок міліції закривав кримінальну справу за відсутністю 
доказів вчинення T. злочину, передбаченого частиною 1 статті 296 
Кримінального кодексу України. Усі ці постанови вищими органами 
прокуратури було скасовано як необґрунтовані, й у справі признача-
лося додаткове розслідування.

18. 9 липня 2007 року відділок міліції знову закрив справу, по 
суті, на тих самих підставах.

19. 14 листопада 2007 року прокуратура Херсонської області 
скасувала цю постанову та призначила подальше розслідування. То-
го ж дня вона порушила кримінальну справу за частиною 1 статті 125 
Кримінального кодексу України за фактом завдання заявнику лег-
кого тілесного ушкодження.

20. 6 грудня 2007 року відділок міліції закрив справу за части-
ною 1 статті 296 Кримінального кодексу України, зазначивши, що дії 
T. не містили складу злочину — хуліганства.

21. 17 березня 2008 року розслідування злочину, передбачено-
го частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України, було за-
кінчено і справу передано на розгляд Суворівського районного суду 
м. Херсона (далі — районний суд).

22. 3 квітня 2008 року районний суд закрив справу щодо T. 
у зв’язку з закінченням строків притягнення його до кримінальної 
відповідальності. Заявник оскаржив цю постанову, зокрема твердя-
чи, що T. мав бути обвинуваченим у вчиненні тяжчого злочину.

23. 27 травня 2008 року апеляційний суд Херсонської області за-
лишив рішення від 3 квітня 2008 року без змін. Заявник оскаржив 
цю постанову до Верховного Суду України.

24. 1 грудня 2008 року Верховний Суд України відмовив у задо-
волені касаційної скарги заявника у зв’язку з її безпідставністю.

25. 12 лютого 2009 року заявник подав цивільний позов до T., 
вимагаючи відшкодування шкоди у зв’язку з подіями 24 березня 
2006 року.

26. Районний суд призначив судово-медичну експертизу.
27. 14 вересня 2009 року судово-медичний експерт дійшов 

висновку, що синець на обличчі, виявлений у заявника 24 берез-
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ня 2006 року, не спричинив жодних погіршень стану його здоров’я 
та що ушкодження не вплинули на мозок заявника.

28. 16 жовтня 2009 року районний суд присудив заявнику 
2000 грн відшкодування моральної шкоди у зв’язку протиправними 
діями T. 24 березня 2006 року. Рішення набрало законної сили, але 
не було виконано в повному обсязі.

B. подія 18 квітня 2008 рокУ

29. Близько 11 год. 30 хв. 18 квітня 2008 року заявник ішов ву-
лицею біля свого будинку. Як він твердив, на нього раптово напав 
чоловік із ножем; заявник намагався захищатися, але йому було за-
вдано сильного удару в голову й він отримав поріз голови, ймовірно 
від ножа.

30. Того ж дня заявник поскаржився до відділку міліції. Під час 
допиту працівником міліції заявник розповів, що нападник вдарив 
його по голові якимось предметом.

31. Того ж дня заявника оглянув лікар і йому діагностували струс 
мозку та забиття м’яких тканин голови. Його госпіталізували і від 
18 до 29 квітня 2008 року він отримував стаціонарне лікування.

32. 25 квітня 2008 року відділок міліції відмовив заявнику у по-
рушенні кримінальної справи тому, що попри вжиті міліцією заходи, 
особу нападника не було встановлено. Окрім того, неможливо було 
встановити тяжкість ушкоджень заявника, оскільки за результата-
ми медичного огляду жодного акту не складалося.

33. 8 травня 2008 року заявник подав до відділку міліції ще одну 
скаргу, твердячи, що нападник був із маленьким ножем.

34. 28 серпня 2008 року прокуратура Херсонської області ска-
сувала постанову від 25 квітня 2008 року та призначила подальшу 
дослідчу перевірку. Вищий прокурор вказав на необхідність деталь-
нішого допиту заявника, судово-медичної експертизи, а також вста-
новлення особи й допиту можливих свідків цієї події та лікарів, які 
його лікували.

35. 13 вересня 2008 року заявника ще раз допитали працівники 
міліції. Він твердив, що нападник був із металевим предметом. Того 
ж дня відділ міліції відмовив у порушені кримінальної справи, то-
му що попри вжиті заходи не було інформації, необхідної для вста-
новлення особи нападника; окрім того, неможливо було встановити 
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тяжкість ушкоджень заявника, оскільки за результатами медичного 
огляду акту складено не було.

36. 29 вересня 2008 року судово-медичний експерт здійснив ог-
ляд заявника та дійшов висновку, що струс мозку й забій на голові 
останнього було спричинено тупими предметами; ці ушкодження 
були легкими й могли бути завдані заявнику 18 квітня 2008 року.

37. 8 жовтня 2008 року районна прокуратура скасувала постано-
ву від 13 вересня 2008 року та доручила відділку міліції здійснити 
додаткову дослідчу перевірку.

38. 10 жовтня 2008 року відділок міліції відмовив у порушенні 
кримінальної справи, зазначивши, що не було встановлено особу на-
падника, а ушкодження заявника були легкими.

39. 13 жовтня 2008 року районна прокуратура скасувала цю по-
станову та доручила допитати лікаря заявника та судово-медичного 
експерта, а також отримати дані про психічний стан заявника.

40. 21 жовтня 2008 року відділок міліції, вживши подальших 
заходів, знову відмовив у порушенні кримінальної справи на тій 
підставі, що не було встановлено особу нападника і заявник зазнав 
лише легких ушкоджень. У постанові також містилося посилання на 
свідчення лікаря про те, що забиття на голові заявника мало розмір 
6 × 7 см.

41. 13 листопада 2008 року прокуратура Херсонської області ска-
сувала цю постанову, твердячи, що її не було належно вмотивовано 
й обґрунтовано.

42. Після цієї постанови міліція встановила особи продавців со-
нячних окулярів та цитрусових фруктів біля місця події 18 квітня 
2008 року. На допиті вуличні продавці засвідчили, що того дня біля 
їхнього місця роботи вони не бачили жодного інциденту.

43. 1 грудня 2008 року відділок міліції, посилаючись на зібрані 
документи, відмовив у порушенні кримінальної справи, знову твер-
дячи, що попри вжиті заходи не вдалося встановити особу нападни-
ка, а завдані ушкодження були легкими.

C. подія 20 вереСня 2010 рокУ

1. версія заявника щодо перебігу подій

44. Вранці 20 вересня 2010 року заявник зайшов до приміщення 
районного суду для отримання копії рішення суду у його справі. Ко-
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ли підійшла його черга, заявник пред’явив своє пенсійне посвідчен-
ня та попросив копію рішення. Працівник секретаріату суду відмо-
вив йому у видачі копії документа та почав сперечатися з заявником 
у присутності інших відвідувачів. Оскільки суперечка продовжу-
валася, працівник суду звернувся по допомогу до двох працівників 
спеціального батальйону судової міліції «Грифон». Працівники спец-
батальйону судової міліції підійшли до заявника та звернулися до 
нього із вимогою залишити приміщення суду. Заявник відмовився 
це зробити. Тоді працівники спецбатальйону судової міліції викру-
тили йому руки за спину, вдягли на нього наручники та витягли його 
з холу, б’ючи його руками по голові та ногами — по ногах заявника. 
Заявник втратив свідомість. Коли він прийшов до тями, працівники 
міліції все ще були на місці. Люди, які спостерігали за подією, викли-
кали швидку допомогу. Приблизно через двадцять хвилин прибула 
швидка допомога, і з заявника зняли наручники. Одна з присутніх, 
пані Г., підійшла до заявника та дала йому свої контактні дані, на 
випадок, якщо йому знадобляться її свідчення.

45. Поза межами приміщення суду заявника помістили в карету 
швидкої допомоги. Лікарі та працівники міліції деякий час вирішу-
вали, везти заявника до лікарні, чи до відділку міліції. Коли заявник 
намагався втрутитися у розмову, працівники міліції штовхнули йо-
го на землю та наступили йому на руки, щоб той не міг підвестися. 
Зрештою заявника забрали до лікарні.

2. версія Уряду щодо перебігу подій

46. Вранці 20 вересня 2010 року заявник зайшов у приміщен-
ня районного суду, щоб отримати копію судового рішення у його 
справі. Між ним та працівником секретаріату суду виникла сварка, 
оскільки заявник відмовився показати свої документи, що посвід-
чують особу. Заявник поводився неналежно, нецензурною лаявся 
та не звертав уваги на зауваження працівника суду. Тому працівник 
суду попросив про допомогу двох працівників спецбатальйону судо-
вої міліції «Грифон» (який забезпечує порядок у приміщеннях суду). 
Вони підійшли до заявника, представилися та звернулися до ньо-
го з вимогою не порушувати громадський порядок. Проте заявник 
продовжував нецензурно лаятися. Невдовзі прибули два працівни-
ки міліції. Вони представилися, звернулися з вимогою, щоб заявник 
припинив протиправну поведінку та попередили його про можливе 
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застосування до нього заходів фізичного впливу та спеціальних за-
собів. Заявник не зважав на законні вимоги працівників міліції, а то-
му до нього застосували наручники. Коли його примусово виводили 
до виходу з приміщення суду, заявник втратив свідомість та впав на 
підлогу. Наручники одразу зняли і йому надали першу допомогу та 
викликали швидку допомогу.

47. Коли прибула карета швидкої допомоги, заявника винесли 
з приміщення суду та продовжили надавати першу допомогу. На той 
час до заявника не застосовували силу. Проте щоразу, коли праців-
ники міліції наближалися до заявника, той падав на землю та бився 
своїм тілом об карету швидкої допомоги, щоб завдати собі тілесних 
ушкоджень. Тому заявнику зробили укол заспокійливого та допра-
вили в кареті швидкої допомоги до лікарні.

3. подальші події

48. Того ж дня заявника госпіталізували з метою стаціонарного 
лікування. Його виписали з лікарні 28 вересня 2009 року.

49. 20 жовтня 2010 року судово-медичний експерт за резуль-
татами огляду склав висновок, у якому було вказано, що на правій 
руці заявника був синець розміром 9,8 × 3,8 см; синець розміром 
5,8 × 3,9 см — на лівому передпліччі; а також синець розміром 
6,2 × 4,3 см — на його правому передпліччі. У тім’яній та потиличній 
області голови був набряк діаметром 2,4 см, і заявник страждав на 
струс мозку та крововилив у м’які тканини голови. Експерт висло-
вив думку, що ці ушкодження були спричинені тупими предметами; 
а що стосується дати, то їх імовірно було завдано 20 вересня 2010 ро-
ку. Ушкодження було кваліфіковано як легкі.

50. 11 жовтня 2010 року міліцією було складено протокол, у яко-
му зазначалося, що 20 вересня 2010 року у приміщенні суду заявник 
порушив громадський порядок, що становило адміністративне пра-
вопорушення.

51. 25 жовтня 2010 року заявник подав до районної прокуратури 
скаргу на жорстоке поводження працівників спецбатальйону судо-
вої міліції та працівників міліції.

52. 14 листопада 2010 року Управління по боротьбі з організо-
ваною злочинністю Управління Міністерства внутрішніх справ Ук-
раїни в Херсонській області завершило свою службову перевірку 
та встановило, що під час події заявник зазнав ушкоджень; проте, 
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оскільки зібрані докази були суперечливими, будь-які подальші рі-
шення щодо подій має ухвалювати районна прокуратура. У звіті про 
службову перевірку наголошувалося на тому, що свідчення заявника 
та пані Г. суперечать свідченням працівників секретаріату суду, пра-
цівників спецбатальйону судової міліції та працівників міліції.

53. 12 січня 2011 року районний суд закрив адміністративну спра-
ву щодо заявника за фактом стверджуваного порушення громадсько-
го порядку в приміщенні суду у зв’язку із закінченням строків при-
тягнення його до адміністративної відповідальності.

54. 7 квітня 2011 року судово-медичний експерт повідомив, що 
завдані заявнику ушкодження могли бути нанесені у спосіб, наведе-
ний заявником у його версії щодо перебігу подій.

55. 14 листопада 2011 року слідчий допитав судово-медичного 
експерта, який зазначив, що струс мозку та ушкодження голови за-
явника також могли бути завдані, коли заявник, як твердилося, бив-
ся головою об карету швидкої допомоги.

56. Тим часом, 6 грудня 2010 року, 11 квітня, 3 жовтня та 14 лис-
топада 2011 року районна прокуратура, ґрунтуючи свої постано-
ви на дослідчих перевірках, що проводилися у відповідні періоди, 
відмовляла в порушенні кримінальної справи у зв’язку з тверджен-
нями заявника про жорстоке поводження через відсутність складу 
злочину в діях працівників спецбатальйону судової міліції та пра-
цівників міліції. Районна прокуратура дійшла висновку, що під час 
подій заявник відмовився виконувати законні вимоги працівників 
міліції і до нього правомірно застосували наручники; щодо тілесних 
ушкоджень зазначалось, що заявник міг зазнати їх, коли падав на 
підлогу в приміщенні суду, а також пізніше, коли бився головою об 
карету швидкої.

57. Зазначені постанови було скасовано вищими органами про-
куратури як необґрунтовані й у справі призначено подальші дослідчі 
перевірки. Зокрема 28 листопада 2011 року Генеральна прокуратура 
України скасувала постанову від 14 листопада 2011 року, зазначивши, 
що ані версія заявника щодо перебігу подій, ані версія працівників 
міліції не були ретельно відпрацьовані. Генеральна прокуратура Ук-
раїни наголошувала, що за подіями у приміщенні суду спостерігали 
багато відвідувачів. Однак, попри їхню важливість, слідчий не вжив 
належних заходів для встановлення осіб можливих свідків. Окрім 
того, слідчим прокуратури не було допитано навіть пані Г., — свідка, 
особу якої було встановлено. Щодо подій, які трапилися за межами 
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суду, то версію про те, що заявник навмисно бився головою об каре-
ту швидкої допомоги, не було належно обґрунтовано.

58. 13 грудня 2011 року пані Г. зателефонували з прокуратури 
Херсонської області та викликали її на допит. Пані Г. відмовилася, 
зазначивши, що вона не хоче спілкуватися з відповідним праців-
ником прокуратури Херсонської області; потім вона сказала, що 
перебуває за межами Херсонської області та повернеться 17 грудня 
2011 року.

59. Того ж дня, 13 грудня 2011 року, прокуратура Херсонської 
області відмовила в порушенні кримінальної справи у зв’язку зі 
стверджуваним жорстоким поводженням із заявником через від-
сутність складу злочину. Постанова ґрунтувалася на медичних до-
кументах і свідченнях працівників секретаріату суду, працівників 
спецбатальйону судової міліції, працівників міліції, водія карети 
швидкої допомоги, лікаря швидкої допомоги та фельдшера, а також 
судово-медичного експерта. Щодо пані Г., то її не змогли допитати, 
оскільки її не було у Херсонській області. Згідно з цією постановою, 
у приміщенні суду заявник поводився неналежно. Він порушував 
громадський порядок і не виконував законних вимог працівників 
міліції. Тому працівники спецбатальйону судової міліції застосува-
ли до нього наручники та намагалися вивести з суду. Коли заявник 
втратив свідомість (або прикинувся, що втратив свідомість) і впав 
на підлогу, з нього зняли наручники і надали першу допомогу. У по-
станові було також посилання на свідчення бригади швидкої допо-
моги та одного з працівників міліції, які вказували, що за межами 
приміщення суду заявник перебував у збудженому стані, падав на 
землю і бився головою об кузов карети швидкої допомоги. У поста-
нові також було посилання на висновок судово-медичного експер-
та, у якому описувалися ушкодження заявника; у ньому наводилася 
думка експерта про те, що черепно-мозкові травми заявника могли 
бути спричинені, коли він, як твердилося, бився головою об карету 
швидкої допомоги.

60. 19 грудня 2011 року працівник прокуратури Херсонської об-
ласті допитав пані Г. Пані Г. твердила, що під час сварки працівник 
секретаріату суду поводився зухвало, тоді як заявник залишався 
спокійним; працівники спецбатальйону судової міліції вдягли на 
заявника наручники та потягли його до виходу, б’ючи ногами по но-
гах заявника, а коли той упав на підлогу, вони продовжили бити йо-
го ногами по інших частинах тіла. Пані Г. продовжила спостерігати 
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за подією за межами приміщення суду та зазначила, що працівники 
міліції били заявника ногами, коли він лежав на землі. Вона наго-
лосила на тому, що не бачила як заявник бився головою об карету 
швидкої допомоги або міліцейську машину.

61. 4 січня 2012 року прокуратура Херсонської області розгляну-
ла ще одну скаргу заявника та підтвердила, що її попередня поста-
нова від 13 грудня 2011 року щодо зазначених подій була законною 
та обґрунтованою. Прокуратурою було зазначено, що свідчення пані 
Г. не підтверджувалися документами перевірок.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСтВО

A. кримінАльний кодекС УкрАїни від 5 квітня 2001 рокУ

62. Статтею 125 Кодексу передбачено:

«1. Умисне легке тілесне ушкодження карається...

2. Умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний 
розлад здоров’я..., карається...».

63. Частиною 1 статті 296 Кодексу передбачено таке:

«1. Хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мо-
тивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою 
зухвалістю чи винятковим цинізмом, карається...».

B. кримінАльно-процеСУАльний кодекС УкрАїни 

від 28 ГрУдня 1960 рокУ (чинний нА чАС подій)

64. Відповідні положення Кримінально-процесуального ко-
дексу України наведено у рішенні від 1 липня 2010 року у справі 
«Давидов та інші проти України» (Davydov and Others v. Ukraine) (за-
яви № 17674/02 та № 39081/02, п. 112).

C. зАкон УкрАїни «про міліцію» від 20 ГрУдня 1990 рокУ

65. Статтею 13 Закону, серед іншого, передбачено, що працівни-
ки міліції мають право застосовувати заходи фізичного впливу для 
припинення правопорушень і подолання протидії законним вимо-
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гам міліції, якщо така чиниться із застосуванням сили до працівни-
ків міліції або інших осіб, якщо інші застосовані засоби не забезпе-
чили виконання покладених на міліцію обов’язків.

66. Статтею 14 Закону, серед іншого, передбачено, що працівни-
ки міліції мають право застосовувати наручники для захисту гро-
мадян і самозахисту від нападу та інших дій, що створюють загрозу 
їхньому життю або здоров’ю; для затримання правопорушників, 
якщо такі чинять опір працівникам міліції або якщо є підстави вва-
жати, що правопорушники можуть втекти або завдати шкоди навко-
лишнім або собі; для припинення опору працівникові міліції.

ПРАВО

I. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАтІ 3 КОНВЕНЦІЇ

67. Заявник скаржився за статтями 3, 6 та 13 Конвенції, що дер-
жава не забезпечила ефективного кримінального переслідування T. 
за насильницьку поведінку останнього стосовно заявника 24 берез-
ня 2006 року. Він також скаржився, що не було ефективного розслі-
дування події 18 квітня 2008 року. Насамкінець він скаржився, що 
20 вересня 2010 року з ним жорстоко поводилися працівники спец-
батальйону судової міліції та працівники міліції, що призвело до 
тяжких фізичних ушкоджень, а також що не було ефективного роз-
слідування цієї події.

68. Суд вважає, що скарги мають розглядатися виключно за 
статтею 3 Конвенції, у якій зазначено:

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

A. подія 24 березня 2006 рокУ

69. Заявник наполягав на тому, що він зазнав серйозного жор-
стокого поводження з боку T. і стан його здоров’я після цієї події 
погіршився. Він також наполягав на тому, що державні органи не 
провели ефективного розслідування події та не покарали T. за його 
поведінку.
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70. Уряд заперечував проти цих аргументів і твердив, що націо-
нальні органи влади виконали свої процесуальні обов’язки відповід-
но до статті 3 Конвенції.

71. Відповідно до практики Суду стаття 3 Конвенції вимагає від 
органів влади проведення 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 груд-
ня 2009 року; «Бісер Костов проти Болгарії» (Biser Kostov v. Bulgaria), 
заява № 32662/06, п. 77, від 10 січня 2012 року та «Скороходов проти 
України» (Skorokhodov v. Ukraine), заява 56697/09, п. 32, від 14 листопа-
да 2013 року).

72. Проте жорстоке поводження має досягнути певного міні-
мального рівня жорстокості, щоб підпадати під дію статті 3 Конвен-
ції. Оцінка цього мінімуму є відносною і залежить від усіх обставин 
справи, таких як тривалість поводження, його фізичні та психічні 
наслідки, а в деяких випадках мають враховуватися також стать, 
вік і стан здоров’я потерпілого (див. рішення у справі «Лабіта про-
ти Італії» (Labita v. Italy) [ВП], заява № 26772/95, пп. 119–120, ЄСПЛ 
2000-IV).

73. 24 березня 2006 року внаслідок сварки з T. заявник отримав 
синець розміром 3 × 1,5 см на правій стороні нижньої щелепи. Суд 
вважає, що це ушкодження як таке не є достатньо тяжким у сенсі 
статті 3 Конвенції. Він зазначає, що завдання навіть серйозніших фі-
зичних ушкоджень було визнано таким, що не становить жорстокого 
поводження в сенсі статті 3 Конвенції (див. рішення від 19 листо-
пада 2009 року у справі «Тончев проти Болгарії» (Tonchev v. Bulgaria), 
заява № 18527/02, п. 39 та п. 42, та ухвали щодо прийнятності у спра-
вах «Кулаков проти України» (Kulakov v. Ukraine), заява № 12944/02, від 
16 листопада 2010 року та «Ілієва та Георгієва проти Болгарії» (Ilieva 
and Georgieva v. Bulgaria), заява № 9548/07, від 17 квітня 2012 року).

74. Суд також зазначає, що заявник має тривалу історію невро-
логічних захворювань і у його випадку удар в обличчя міг спричи-
нити тяжкі ускладнення. Проте за результатами судово-медичних 
експертиз зазначене ушкодження не загострило хронічних захворю-
вань заявника (див. пункти 15 та 27). Наступні випадки госпіталіза-
ції заявника не дають підстав вважати інакше (див. пункт 16). Суд не 
вбачає жодних підстав для того, щоб ставити під сумнів ці медичні 
висновки. Водночас твердження заявника не вказують на жодні інші 
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особливі чинники, які могли би змусити Суд вважати, що дії T. при-
звели до серйозних страждань заявника.

75. Тому Суд вважає, що поводження із заявником 24 березня 
2006 року з боку фізичної особи не досягло мінімального рівня жор-
стокості, що підпадає під дію статті 3 Конвенції. Відповідно, воно не 
спричиняло процесуальних обов’язків держави за цим положенням 
Конвенції.

76. З огляду на наведені міркування Суд вважає, що скарга є яв-
но необґрунтованою та має бути відхилена відповідно до підпунк-
ту «а» пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.

B. подія 18 квітня 2008 рокУ

77. Заявник наполягав, що не було ефективного розслідування 
події 18 квітня 2008 року, під час якої на нього напала невідома 
особа.

78. Уряд твердив, що органами влади було вжито всіх можливих 
заходів для виконання свого процесуального обов’язку згідно з Кон-
венцією.

79. Суд зазначає, що заявник у своєму описі стверджуваного на-
паду 18 квітня 2008 року не завжди був точним щодо предмета, який 
під час нападу був у зловмисника. Його твердження про те, що його 
поранили ножем, не підтверджуються медичним висновком, у яко-
му припускається, що струс мозку та забій були спричинені тупи-
ми предметами (див. пункт 36). Однак, зважаючи на поганий стан 
здоров’я заявника та його ушкодження, діагностовані після подій 
(струс мозку та садно розміром 6 × 7 см), Суд може припустити, що 
заявник подав небезпідставну скаргу щодо жорстокого поводження, 
а отже, держава була зобов’язана відповідно до статті 3 Конвенції 
здійснити ефективне розслідування події.

80. Проте зобов’язання щодо розслідування є не зобов’язанням 
результату, а зобов’язанням засобів: не кожне розслідування обо-
в’язково закінчується успішно або доходить висновку, який збігаєть-
ся з викладом подій позивача (див. рішення від 26 січня 2006 року 
у справі «Міхєєв проти Росії» (Mikheyev v. Russia), заява № 77617/01, 
п. 107). Згідно з мінімальними критеріями ефективності, які Суд 
визначив у своїй практиці, таке розслідування має бути неза-
лежним, безстороннім і підлягати громадському контролю, а ком-
петентні органи повинні діяти зі зразковою ретельністю та опера-
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тивністю (див. рішення від 14 листопада 2013 року у справі «Олек-
сандр Ніконенко проти України» (Aleksandr Nikonenko v. Ukraine), заява 
№ 54755/08, п. 44 з подальшими змінами).

81. Втім скарга заявника, як видається, обмежується його неза-
доволенням результатами розслідування та не вказує при цьому на 
жодні конкретні недоліки.

82. Суд зауважує, що здійснення дослідчих перевірок на націо-
нальному рівні доручалися місцевому підрозділу міліції, а також 
перебували під наглядом та контролем з боку вищих прокуратур; 
заявник також міг вимагати перегляду постанов у судовому поряд-
ку. Немає підстав вважати, що провадженню на національному рівні 
бракувало незалежності та неупередженості.

83. Під час провадження на національному рівні недоліки пе-
ревірок, допущені органами міліції, швидко встановлювалися ор-
ганами нагляду та для забезпечення ретельності перевірки подій 
надавалися необхідні вказівки. Насамкінець працівники міліції 
допитали відповідних осіб, зібрали докази, включно з медичними 
висновками, а також вжили інших заходів для того, щоб пролити 
світло на обставини стверджуваної події. Тут із боку органів влади 
не вбачається жодних серйозних затримок. За таких обставин ли-
ше той факт, що події розслідувалися за допомогою неодноразових 
дослідчих перевірок, а не у процесі повномасштабного криміналь-
ного розслідування, не є достатнім для того, щоб вважати, що твер-
дження про жорстоке поводження досліджувалися з порушенням 
статті 3 Конвенції (див. ухвалу щодо прийнятності від 27 квітня 
2010 року у справі «Супрун проти України» (Suprun v. Ukraine), заява 
№ 7529/07, та, як протилежний приклад, рішення від 24 жовтня 
2013 року у справі «Сергій Савенко проти України» (Sergey Savenko v. 
Ukraine), заява № 59731/09, пп. 28–31).

84. Відповідно, цю скаргу слід відхилити як явно необґрунто-
вану відповідно до підпункту «а» пункту 3 та підпункту 4 статті 35 
Конвенції.

C. подія 20 вереСня 2010 рокУ

1. щодо прийнятності

85. Уряд твердив, що заявник зазнав ушкоджень 20 вересня 
2010 року внаслідок власної поведінки. У зв’язку з цим Уряд поси-
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лався на свою версію перебігу подій та наполягав на тому, що ця 
версія є добре підкріпленою зібраними доказами. Уряд твердив, що 
за тих обставин застосування наручників та сили були законними та 
необхідними. На думку Уряду, скарга є явно необґрунтованою.

86. Заявник наполягав на тому, що його скарга є прийнятною.
87. Суд вважає, 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.

2. щодо суті

a) Аргументи сторін

88. Щодо процесуального аспекту статті 3 Конвенції Уряд напо-
лягав, що твердження заявника про жорстоке поводження розслі-
дувалися ефективно. Органи влади вжили всіх необхідних заходів, 
щоб зібрати докази та встановити обставини, за яких заявник зазнав 
ушкоджень. Тому вимог за статтею 3 Конвенції було дотримано.

89. Щодо матеріального аспекту статті 3 Конвенції Уряд не на-
дав жодних конкретних аргументів, підтримуючи свою попередню 
позицію про те, що скарга була явно необґрунтованою.

90. Заявник скаржився, що розслідування щодо його тверджень 
про жорстоке поводження були несумісними з процесуальним ас-
пектом статті 3 Конвенції. На його думку, слідчі органи не розгляну-
ли справу ретельно.

91. Заявник також наполягав на своїй версії перебігу подій 
і твердив, що національні органи влади неправильно встановили 
факти, пов’язані з відповідними подіями. Тому він запевняв, що по-
водження з ним суперечило статті 3 Конвенції.

b) Оцінка Суду

(i) Процесуальний аспект статті 3 Конвенції

92. Стаття 3 Конвенції вимагає, щоб розслідування небезпід-
ставних тверджень про жорстоке поводження було ретельним. 
Це означає, що органи влади завжди повинні добросовісно нама-
гатися з’ясувати, що трапилося, та не покладатися на поспішні та 
необґрунтовані висновки для закриття кримінальної справи або 
використовувати такі висновки як підставу для своїх рішень. Вони 
мають вживати всіх заходів для отримання всіх наявних доказів 
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стосовно події, зокрема, свідчень очевидців та експертних виснов-
ків (див. рішення від 15 травня 2012 року у справі «Каверзін проти 
України» (Kaverzin v. Ukraine), заява № 23893/03, п. 108, з подальшими 
посиланнями).

93. Суд вважає, що ушкодження заявника були достатньо тяж-
кими (див. пункт 49) і його скарга на жорстоке поводження була 
небезпідставною в сенсі статті 3 Конвенції, й, таким чином, вима-
гає, щоб національні органи влади здійснили ефективне розсліду-
вання.

94. Суд зазначає, що справу розслідували за допомогою дослід-
чих перевірок, що закінчилися п’ятьма постановами про відмову 
в порушенні кримінальної справи. Перші чотири постанови було 
скасовано як необґрунтовані вищою прокуратурою, й у справі було 
призначено подальші перевірки. Зокрема, під час скасування чет-
вертої постанови про закінчення дослідчої перевірки Генеральна 
прокуратура України вирішила, що факти було встановлено непе-
реконливо, а докази були недостатніми; прокуратура також вказа-
ла, що слідчий не вжив необхідних заходів для встановлення осіб 
можливих свідків подій і навіть не допитав свідка, особу якого було 
встановлено — пані Г. (див. пункт 57). Суд зазначає, що під час на-
ступної серії перевірок, які закінчилися постановою від 13 грудня 
2011 року, пані Г. також не допитували (див. пункти 58 та 59). Справ-
ді, її допитали пізніше, а її свідчення, які підтверджували тверд-
ження заявника, було відхилено як суперечливі. Проте не вбачаєть-
ся, що під час розгляду версії заявника щодо перебігу подій було 
продемонстровано особливу старанність.

95. У зв’язку з цим Суд також вважає, що органи влади мали вжи-
ти додаткових заходів для внесення ясності щодо медичних виснов-
ків про причини ушкоджень заявника, оскільки судово-медичний 
експерт спершу вважав, що ушкодження могли бути завдані у вка-
заний заявником спосіб. Пізніше він висловив думку, що деякі уш-
кодження, зокрема, черепно-мозкові травми заявника, також могли 
бути завдані у спосіб, вказаний працівниками правоохоронних ор-
ганів. Однак в останньому випадку він не навів жодних припущень 
щодо походження решти ушкоджень, особливо тих, що були на ру-
ках заявника (див. пункти 54 та 55). Проте у своїх постановах про 
закінчення дослідчих перевірок органи влади посилалися на цей 
частковий висновок.
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96. Зважаючи на ці факти та міркування, Суд вважає, що у своїх 
постановах національні органи влади посилалися на поспішні ви-
сновки та не робили адекватних спроб ретельно з’ясувати обставини 
справи. Суд вважає, що держава не вжила всіх необхідних заходів, 
спрямованих на забезпечення проведення ефективного розсліду-
вання тверджень про жорстоке поводження.

97. Тому відбулося процесуальне порушення статті 3 Конвенції.

(ii) Матеріальний аспект статті 3 Конвенції

(a) Відповідні принципи

98. Відповідно до практики Суду стаття 3 Конвенції не забо-
роняє застосування фізичної сили з метою затримання. Проте та-
ка сила може застосовуватися тільки за необхідності та не повин-
на бути надмірною (див., серед іншого, рішення у справах «Ребок 
проти Словенії» (Rehbock v. Slovenia), заява № 29462/95, пп. 68–78, 
ЄСПЛ 2000-XII; «Іван Васілєв проти Болгарії» (Ivan Vasilev v. Bulgaria), 
заява № 48130/99, п. 63, від 12 квітня 2007 року, та «Спінов проти 
України» (Spinov v. Ukraine), заява № 34331/03, п. 51, від 27 листопа-
да 2008 року).

99. Оцінюючи докази, Суд зазвичай керується критерієм дове-
деності «поза розумним сумнівом». Проте доведеність може випли-
вати із сукупності ознак чи неспростовних презумпцій, достатньо 
вагомих, чітких та узгоджених між собою (див. серед багатьох інших 
джерел рішення від 15 листопада 2012 року у справі «Єрохіна проти 
України» (Yerokhina v. Ukraine), заява № 12167/04, п. 52 з подальшими 
посиланнями).

100. Що стосується тягаря доведення у справах про стверджу-
ване жорстоке поводження під час затримання, то на державу пок-
ладається обов’язок надати правдоподібне пояснення причин ви-
никнення тілесних ушкоджень і довести, що застосування сили не 
було надмірним, а якщо цього зроблено не буде, це свідчитиме про 
наявність питання за статтею 3 Конвенції (див. згадане рішення 
у справі «Ребок проти Словенії» (Rehbock v. Slovenia); рішення у спра-
вах «Зелілоф проти Греції» (Zelilof v. Greece), заява № 17060/03, п. 47, 
від 24 травня 2007 року; «Левандовський та Левандовська проти Поль-
щі» (Lewandowski and Lewandowska v. Poland), заява № 15562/02, п. 58, 
від 13 січня 2009 року; «Сташевська проти Польщі» (Staszewska v. 
Poland), заява № 10049/04, п. 52, від 3 листопада 2009 року та «Мікіа-
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швілі проти Грузії» (Mikiashvili v. Georgia), заява № 18996/06, п. 69, від 
9 жовтня 2012 року).

101. Під час оцінки того, чи будо надано правдоподібне пояс-
нення щодо застосування сили та ушкоджень, отриманих внаслідок 
цього, увага має приділятися адекватності розслідувань, які здійс-
нювалися на національному рівні щодо тверджень про жорстоке по-
водження (див. рішення від 27 вересня 2011 року у справі «Карбовні-
чек проти Польщі» (Karbowniczek v. Poland), заява № 22339/08, п. 58).

(β) Застосування зазначених принципів

— Щодо критерію та тягаря доведення

102. Сторони погоджуються з тим, що заявник отримав ушкод-
ження під час подій за участі працівників спецбатальйону судової 
міліції та працівників міліції. Ці факти підтверджуються наявними 
в матеріалах справи доказами. За таких обставин на Уряд покладено 
тягар надання правдоподібного пояснення щодо застосування сили 
під час події та походження тілесних ушкоджень.

— Пояснення застосування сили та ушкоджень

103. Згідно з постановою прокуратури Херсонської області від 
13 грудня 2011 року після того, як заявник відмовився виконувати 
вимоги працівників міліції, вони застосували до нього силу; коли 
працівники спецбатальйону судової міліції застосували до заявни-
ка наручники та намагалися вивести його за межі приміщення су-
ду, заявник падав на підлогу; пізніше за межами приміщення суду 
заявник падав на землю та бився головою об автомобіль швидкої 
допомоги.

104. На цьому фактологічному тлі вважалося, що черепно-моз-
кові травми, яких зазнав заявник, було пояснено висновком судово-
медичного експерта про те, що цих ушкоджень могло бути завдано, 
коли заявник бився головою об карету швидкої допомоги. Щодо ін-
ших ушкоджень, а саме синців на обох руках, органами влади не 
було надано жодних конкретних пояснень, хоча судово-медичний 
експерт визнав, що вони могли бути завдані у вказаний заявником 
спосіб.

— Чи правдоподібним є наявні пояснення?

105. З огляду на ушкодження заявника, зокрема черепно-мозко-
ві травми, щодо яких національні органи надали конкретні пояснен-
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ня, Суд, посилаючись на свої наведені висновки за процесуальним 
аспектом статті 3 Конвенції, зазначає, що версію заявника щодо по-
ходження цих ушкоджень не було розслідувано у належний спосіб. 
Варто зазначити, що судово-медичний експерт не виключав жодну 
з версій нанесення ушкоджень; проте без жодних серйозних спроб 
оцінити версію заявника перевагу було віддано версії працівників 
міліції. Тому Суд вважає, що офіційне пояснення походження череп-
но-мозкових травм заявника не є переконливим.

106. Загалом Суд не переконаний у тому, що застосування сили 
до заявника було необхідним, як і застосування до нього наручни-
ків. Суд зазначає, що сварка між заявником і працівниками міліції 
виникла спонтанно, порівняно із запланованими операціями із за-
тримання. Проте ця ситуація не видається невідкладною та була 
доволі керованою з огляду на характер стверджуваного порушення, 
вчиненого заявником, на відсутність ознак небезпечної поведінки 
з його боку, його явно слабкий фізичний стан, а також той факт, що 
він зіткнувся загалом із чотирма працівниками правоохоронних 
органів. Ніщо не вказує на те, що до нього було необхідно застосо-
вувати наручники у приміщенні суду та робити це на очах інших 
присутніх.

— Висновок

107. З огляду на наведені міркування Суд доходить висновку про 
недоведеність необхідності застосування до заявника сили. Органи 
влади не надали конкретних пояснень щодо значної частини ушкод-
жень заявника, а наявне пояснення черепно-мозкових травм не є за-
довільним. За цих підстав Суд вирішує, що держава відповідальна 
за стверджуване жорстоке поводження, яке має кваліфікуватися як 
нелюдське та таке, що принижує гідність.

108. Із цього випливає, що відбулося порушення матеріального 
аспекту статті 3 Конвенції.

II. ІНШІ СтВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННя КОНВЕНЦІЇ

109. Заявник скаржився на інші порушення його прав за Кон-
венцією.

110. Суд розглянув ці скарги та з урахуванням усіх наявних у ньо-
го матеріалів і тією мірою, якою оскаржувані питання охоплюються 
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його компетенцією, вирішує, що вони не виявляють жодних ознак по-
рушення прав і свобод, гарантованих Конвенцією або протоколами 
до неї. Відповідно, Суд відхиляє їх як явно необґрунтовані відповідно 
до підпункту «а» пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.

III. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

111. 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

112. Заявник вимагав 50 000 євро відшкодування моральної шкоди.
113. Уряд твердив, що вимога є безпідставною.
114. Суд вважає, що заявник зазнав болю та страждань у зв’язку 

з фактами, що призвели до встановлення порушень. Ухвалюючи рі-
шення на засадах справедливості, Суд присуджує заявнику 5000 єв-
ро відшкодування моральної шкоди.

B. СУдові витрАти

115. Заявник не висував жодних вимог щодо відшкодування за 
цим пунктом. Тому суд нічого не присуджує.

C. пеня

116. Суд вважає за належне призначити пеню на підставі гра-
ничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до 
якої має бути додано три відсоткові пункти.

на цих підставах Суд одностайно

1. Оголошує скарги відповідно до статті 3 Конвенції щодо подій 
20 вересня 2010 року прийнятними, а решту скарг у заяві — неприй-
нятними.
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2. Ухвалює, що відбулося порушення процесуального аспекту 
статті 3 Конвенції щодо розслідування подій 20 вересня 2010 року.

3. Ухвалює, що відбулося порушення матеріального аспекту 
статті 3 Конвенції щодо подій 20 вересня 2010 року.

4. Ухвалює, що:
a) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде ста-

тусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, 
держава-відповідач повинна сплатити заявникові 5000 (п’ять 
тисяч) євро відшкодування моральної шкоди та додатково 
суму будь-яких податків, що можуть нараховуватися; ця су-
ма має бути конвертована у валюту держави-відповідача за 
курсом на день здійснення розрахунку;

b) зі спливом зазначеного тримісячного терміну до остаточно-
го розрахунку на зазначені суми нараховуватиметься про-
стий відсоток у розмірі граничної позичкової ставки Євро-
пейського центрального банку, яка діятиме в цей період, до 
якої має бути додано три відсоткові пункти.

5. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатис-
факції.

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 16 жовтня 
2014 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.

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

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ятА СЕКЦІя

СПРАВА «ЗАЛЕВСЬКИЙ ПРОТИ УКРАЇНИ»

(Заява № 3466/09)

Рішення

Страсбург 
16 жовтня 2014 року

ОСТАТОЧНЕ 
23 березня 2015 року

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

У справі «Залевський проти України»,

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

п. М. Вілліґер, голова,
Анґеліка Нусберґер (Angelika NuЯberger),
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п. Б. М. Зупанчіч,
пані Г. Юдківська,
п. В. А. Де Ґаетано,
п. А. Потоцький,
п. А. Пейхал,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 23 вересня 2014 року, 

виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу ґрунтується на заяві (№ 3466/09) проти України, по-
даній до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав лю-
дини і основоположних свобод (далі — «Конвенція») громадянином 
України, паном Віктором Васильовичем Залевським (далі — «заяв-
ник»), 19 грудня 2008 р.

2. Заявника представляв п. В.В. Рубан, адвокат, що практикує 
у Винниці. Уряд України (далі — «Уряд») представляв його Уповно-
важений на той час, п. М. Бем.

3. Заявник твердив, зокрема, що з ним жорстоко поводилися 
протягом арешту та що стосовно цього не було здійснено ефектив-
ного розслідування.

4. 7 вересня 2012 р. Уряд було повідомлено про заяву.

ФАКтИ

I. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

5. Заявник народився у 1964 р. та живе у Вінниці.
6. 21 листопада 1995 р. місцеві органи влади забезпечили заяв-

никові квартиру у Вінниці.
7. 1 грудня 1995 заявник одружився з С., одружена пара мешкала 

в цій квартирі.
8. 22 грудня 1997 р. у заявника та С. народився син.
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9. 13 березня 2001 р. пара розлучилася, але ніхто не погодився 
звільнити квартиру.

10. За словами заявника, після розлучення його колишня дру-
жина багато разів вимагала, щоб він продав квартиру. Оскільки за-
явник відмовився це зробити, він, за його словами, отримував по-
грози від С., її родичів та деяких міліціонерів. Коли між колишнім 
подружжям, яке мешкало в одній квартирі, починалася сутичка, С. 
щоразу викликала міліцію.

11. У грудні 2005 р. Замостянський районний суд Вінниці розгля-
нув адміністративну справу проти заявника після подання поліції 
стосовно побутового насильства з боку заявника. Суд визнав заяв-
ника винним у жорстокій поведінці стосовно свого сина та колиш-
ньої дружини та призначив йому штраф.

A. випАдок 14 тА 15 лютоГо 2006 рокУ

12. Близько 23:00 14 лютого 2006 р. три міліціонера прибули до 
квартири заявника після отримання телефонного дзвінка від С. зі 
скаргою на заявника. За словами Уряду, дзвінок було зроблено сусі-
дом заявника; заявник кричав і погрожував С., і вона кричала, що 
заявник погрожував їй ножем.

13. За словами заявника, він відмовився впустити міліціонерів, 
тому що вони не показали своїх посвідчень і не представилися, бу-
ло дуже пізно, світло в коридорі було вимкнуто. Поліція намагала-
ся увійти, але не могла. Близько 02:00. 15 лютого 2006 р. двоє братів 
С. прибули та вимагали, щоб заявник відчинив двері. До того часу 
світло в коридорі було увімкнуто і заявник перевірив, хто був за 
дверима, глянувши у вічко. Оскільки він побачив тільки двох братів 
без супроводу міліції, він вирішив відчинити двері. Тільки-но він 
відімкнув двері, брати разом із трьома міліціонерами увірвалися 
та почали бити заявника. Заявник не чинив опору. Намагаючись 
закувати заявника в наручники, міліціонери викрутили йому руки 
та зламали праву руку. Після цього вони відвели заявника до мілі-
цейського відділку. За словами заявника, з ним жорстоко поводили-
ся на шляху до міліцейського відділку та в самому відділку.

14. За словами Уряду, брати С. прибули на місце після отриман-
ня дзвінка від С. Близько 02:00 15 лютого 2006 р. їм вдалося переко-
нати заявника відчинити двері. Однак, тільки-но він це зробив, він 
побачив міліціонерів у коридорі й намагався зачинити двері. Брати 
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С. та міліціонери налягли на двері й увірвалися до квартири. Коли 
його відштовхнули від дверей, заявник впав на стілець і підлогу. 
Для того, щоб заарештувати заявника та відвести його до районного 
відділку міліції, міліціонери вирішили закувати його у наручники. 
Оскільки заявник опирався арешту, вони були змушені застосувати 
проти нього силу. Під час заковування заявника його руку було ви-
падково зламано.

15. У міліцейському відділку заявник скаржився на зламану ру-
ку. Тому було викликано швидку допомогу і його відвезли до Вінни-
цької міської лікарні № 2 (далі — «лікарня»).

B. лікУвАння в лікАрні

16. У лікарні заявнику діагностували перелом правої плечової 
кістки зі зміщенням фрагментів кістки, невритом радіального не-
рву, подрібненням м’яких тканин, а також синці на обох зап’ястках 
та на щелепі.

17. 16 лютого 2006 р. заявникові прооперували руку. Він зали-
шався в лікарні до 1 березня 2006 р. для стаціонарного лікування.

C. провАдження проти зАявникА

18. 15 лютого 2006 р. С. поскаржилася районній міліції, що заяв-
ник погрожував вбити її та сина.

19. Того ж дня міліція допитала С., її братів, заявника та сусідів. 
Міліціонери також оглянули місце подій.

20. 16 лютого 2006 р. було зроблено судово-медичне обстежен-
ня С. В експертній доповіді твердилося, що С. мала синець на ниж-
ній частині правої ноги, який міг бути спричинений ударом тупого 
предмета 14 лютого 2006 р.

21. 23 лютого 2006 р. міліція, беручи до уваги відмову С. підтри-
мати свою скаргу, відмовилася порушувати кримінальні провад-
ження проти заявника.

22. 21 вересня 2006 р. слідчий порушив кримінальні провад-
ження проти заявника у зв’язку з правопорушенням відповідно до 
статті 129 §1 Кримінального кодексу України (загроза вбивством). 
За словами заявника, кримінальну справу було закрито через від-
сутність доказів.
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D. провАдження СтоСовно жорСтокоГо 

поводження із зАявником

23. 21 лютого 2006 р. заявник поскаржився до Замостянської 
районної прокуратури Вінниці (далі — «районна прокуратура») сто-
совно жорстокого поводження з боку поліції та братів його колиш-
ньої дружини.

24. 14 березня 2006 р. заступник прокурора з районної проку-
ратури відмовився порушувати кримінальні провадження у зв’язку 
зі стверджуваним жорстоким поводженням. Розглянувши факти 
випадку, він зазначив, що заявник був відштовхнутий назад, коли 
двері були насильно відчинені, і впав на стілець, вдарившись пра-
вою рукою об підлогу. Він постановив, що коли це сталося, заявник 
міг отримати свої ушкодження. Беручи до уваги ці обставини та 
поведінку заявника протягом конфлікту, заступник прокурора дій-
шов висновку, що у діях міліціонерів не було складу злочину. Рішен-
ня ґрунтувалося на звіті міліціонерів та свідченнях заявника, С., її 
братів і сусідів. Заступник прокурора також взяв до уваги доповідь 
про внутрішню перевірку міської міліції від 28 лютого 2006 р., в якій 
твердилося, що міліціонери діяли відповідно до закону.

25. 28 березня 2006 р. районний прокурор скасував це рішення 
як необґрунтоване і наказав здійснити додаткову дослідчу перевір-
ку. Він зазначив, зокрема, що медичне обстеження заявника не було 
закінчено і що роль братів С. у випадку не було в належний спосіб 
встановлено.

26. 3 квітня 2006 р. районна прокуратура отримала доповідь 
внутрішньої перевірки Вінницького обласного міліцейського від-
ділення, в якій твердилося, що заявник отримав свої ушкодження, 
коли впав на стілець і підлогу.

27. Медичне обстеження заявника закінчилося 26 квітня 2006 р. 
Експерти у своїй доповіді зазначили, що окрім зламаної правої пле-
чової кістки заявник мав синці на правому передпліччі, правому 
плечі, лівій нозі та обох зап’ястках.

28. 6 травня 2006 р. районна прокуратура, здійснивши додатко-
ву дослідчу перевірку, відмовилася порушувати кримінальні про-
вадження у зв’язку зі стверджуваним жорстоким поводженням через 
те, що в поведінці міліціонерів не було елементів злочину. У рішенні 
наводилася та сама версія подій, яку встановили раніше органи вла-
ди, твердячи, що заявник отримав свої ушкодження, коли впав на 
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стілець і підлогу. В ній вказувалося, що заявник мав сильну будову 
тіла та чинив опір протягом арешту. Тому міліціонерам допомагали 
брати С. під час стримування та заковування заявника.

29. 9 червня 2006 р. Вінницька обласна прокуратура скасувала 
це рішення та наказала здійснити подальші дослідчі перевірки. Во-
на вважала, що було необхідно розглянути характер заявника, йо-
го поведінку до сутички з С., і те, чи він був п’яним у той час. Крім 
того, обставини, в яких заявник був травмований, і ролі кожного з 
учасників випадку мали бути встановлені й було необхідно зробити 
додаткове медичне обстеження заявника.

30. Протягом додаткових дослідчих перевірок органи влади 
знову допитали заявника та С. Вони взяли свідчення у фельдшера 
швидкої допомоги стосовно обставин госпіталізації заявника. Вони 
обстежили місце випадку, й додали негативний довідковий лист від 
органу місцевого самоврядування стосовно заявника.

31. 26 червня 2006 р. відділ міської ради у справах неповнолітніх 
допитав неповнолітнього сина заявника у присутності С., шкільного 
вчителя та шкільного психолога. До того часу син заявника пройшов 
психологічне обстеження з боку шкільного психолога, який дійшов 
висновку, зокрема, що син боявся батька та не включав його до сі-
мейного кола. Протягом інтерв’ю у відділі у справах неповнолітніх 
син заявника твердив, що його батько повторював нецензурні ви-
рази та погрожував йому та його матері; іноді його батько брав його 
та починав трясти. Він твердив, що його батько взяв ніж і переслі-
дував його матір по квартирі; його батько також часто погрожував 
викинути його матір з балкону. Коли сина запитали, як він ставить-
ся до батька, він відповів, що боявся батька та бажав жити тільки 
з матір’ю.

32. 18 серпня 2006 р. експертна комісія дійшла висновку, що 
перелом руки заявника став результатом поворотного застосуван-
ня сили, коли руку було повернуто по її осі. Комісія зазначила, що 
це відповідало твердженням заявника про те, що його руки було 
викручено за його спиною. Експерти додали, що перелом не міг бу-
ти спричинений прямим застосуванням сили, в тому числі, коли 
заявник, за словами міліціонерів, впав від штовхання, коли двері 
було відчинено.

33. 25 вересня 2006 р. медичного експерта було допитано сто-
совно можливого походження травм заявника. Експерт твердив, що 
синці на зап’ястках заявника могли бути спричинені наручниками. 
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Він не виключав можливість того, що інші визначені травми, окрім 
перелому руки, могли бути спричинені падінням заявника та уда-
ром об стілець і підлогу.

34. 26 вересня 2006 р. районна прокуратура відмовилася розпо-
чати розслідування у зв’язку зі стверджуваним жорстоким повод-
женням через те, що в поведінці міліціонерів не було елементів зло-
чину. Відповідно до рішення, заявник міг отримати перелом руки, 
коли міліціонери, за допомогою братів С., викрутили його руки для 
того, щоб закувати його в наручники; синці на його зап’ястках могли 
бути спричинені наручниками; інші синці могли бути спричинені 
падінням заявника на стілець і підлогу, коли його штовхнули при 
відчиненні дверей. У рішенні вказувалося, що заявник мав сильну 
будову тіла і чинив опір протягом арешту.

35. 28 листопада 2006 р. Староміський районний суд Вінниці 
скасував рішення від 26 вересня 2006 р., постановивши, що дослідчі 
перевірки не було завершено. Суд наказав органам влади здійснити 
додаткові заходи для визначення обставин випадку, ролі кожного 
учасника, особистості заявника та ситуації в родині.

36. 12 лютого 2007 р. районна прокуратура після додаткового 
розслідування відмовилася порушувати кримінальні провадження 
у зв’язку зі стверджуваним жорстоким поводженням. Факти викла-
далися в рішенні так: увечері 14 лютого 2006 р. місцевий відділок 
міліції отримав телефонний дзвінок із повідомленням про побутову 
сварку у квартирі заявника. Близько 23:00 три міліціонери прибу-
ли до квартири, але не змогли увійти, оскільки заявник відмовився 
відчинити двері. Міліціонери чули, як жінка та дитина кликали на 
допомогу. Зокрема, жінка кричала, що в заявника був ніж і він пог-
рожував вбити її. Жінка попросила міліцію відчинити двері кілька 
разів, але безуспішно. Міліціонери намагалися переговорити із за-
явником. Двоє сусідів стояли поруч і спостерігали за ситуацією.

О 02:00 15 лютого 2006 р. двоє братів С. прибули та попросили 
заявника відчинити двері, кажучи, що міліціонери пішли. Коли за-
явник відімкнув двері, міліціонери та брати увірвалися до кварти-
ри, відштовхнувши заявника дверима, які він намагався зачинити. 
Заявник впав на стілець і підлогу і міг бути травмований.

У квартирі міліціонери вирішили закувати заявника в наруч-
ники та відвести його до міліцейського відділку. Оскільки заявник 
мав сильну будову тіла та чинив опір, міліціонерам допомагали бра-
ти С. Вони викрутили руки заявника йому за спину та закували йо-
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го. Як тільки заявника відвели до міліцейського відділку, він почав 
скаржитися на біль у правій руці. Після цього «швидка допомога» 
відвезла його до лікарні для лікування.

37. Спираючись на ці факти, районна прокуратура визнала, що 
міліціонери та брати С. діяли в межах закону і не мали наміру пора-
нити заявника. Їхній намір полягав у тому, щоб заарештувати його 
та зупинити його незаконну та небезпечну поведінку. Застосуван-
ня фізичної сили було законним і необхідним за тих обставин. Пе-
релом руки міг бути результатом того, що заявник опирався спробі 
викрутити руки йому за спину; синці на зап’ястях могли бути спри-
чинені наручниками, а інші синці могли бути спричинені падінням 
заявника на стілець і підлогу, коли його відштовхнули від дверей. 
Районна прокуратура дійшла висновку, що за цих обставин у діях 
міліціонерів та двох братів С. не було складу злочину.

38. 23 березня 2007 р. Староміський районний суд Вінниці зали-
шив чинним рішення від 12 лютого 2007 р., визнавши, що прокура-
тура здійснила всі необхідні заходи й розглянула випадок сумлінно, 
всеосяжно та об’єктивно.

39. 17 травня 2007 р. та 12 липня 2008 р. Вінницький обласний 
апеляційний суд та Верховний Суд, відповідно, залишили чинним 
рішення суду першої інстанції від 23 березня 2007 р.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСтВО

A. кримінАльний кодекС від 5 квітня 2001 рокУ

40. Пункт 1 статті 129 Кримінального Кодексу передбачає:

«1. Погроза вбивством, якщо були реальні підстави побоюватися здій-
снення цієї погрози, — карається арештом на строк до шести місяців 
або обмеженням волі на строк до двох років».

B. кримінАльно-процеСУАльний кодекС 

від 28 ГрУдня 1960 рокУ (чинний нА чАС подій)

41. Відповідні положення кримінально-процесуального кодек-
су можна знайти в рішенні у справі «Давидов та інші проти України» 
(Davydov and Others v. Ukraine), заяви №№ 17674/02 та 39081/02, п. 112 
від 1 липня 2010 року).
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C. зАкон про міліцію від 20 ГрУдня 1990 рокУ

42. Стаття 13 Закону передбачає, зокрема, що співробітники 
міліції мають право застосовувати засоби фізичного впливу для зу-
пинення злочинів та подолання опору законним наказам міліції, 
якщо такий опір супроводжується силою, спрямованою на співробіт-
ників міліції або інших осіб, за умови якщо інші засоби були вико-
ристані, але не забезпечили виконання міліцією своїх обов’язків.

43. Стаття 14 Закону передбачає, зокрема, що міліціонери мають 
право застосовувати наручники для того, щоб захистити себе та ін-
ших осіб від нападів та інших дій, які ставлять під загрозу життя або 
здоров’я; для арешту порушників, якщо вони чинять опір співробіт-
никам міліції або якщо є підстави вважати, що вони можуть втекти 
або заподіяти шкоду собі чи іншим особам; а також для подолання 
опору міліціонерам.

ПРАВО

I. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 3 КОНВЕНЦІЇ

44. Заявник скаржився, що з ним жорстоко поводилися міліціо-
нери та окремі особи та що стосовно цього не було здійснено ефек-
тивного розслідування.

45. Стаття 3 Конвенції передбачає:

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

A. щодо прийнятноСті

46. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у сенсі 
підп. (a) п. 3 ст. 35 Конвенції. Він також зазначає, що вона не є непри-
йнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути оголошена 
прийнятною.

B. щодо СУті

1. Аргументи сторін

47. Стосовно процесуального аспекту ст. 3 Конвенції, Уряд твер-
див, що твердження заявника про жорстоке поводження були на-
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лежно розслідувано. Органи влади здійснили всі необхідні заходи 
для збирання доказів і встановлення обставин, за яких заявник от-
римав ушкодження. Тому вимоги відповідно до ст. 3 було виконано.

48. Стосовно матеріального аспекту ст. 3, то Уряд наполягав на 
версії подій, яка була наведена національними органами влади. 
Уряд твердив, що співробітники міліції були зобов’язані подолати 
опір заявника та зупинити незаконну поведінку. Відповідно, засто-
сування ними фізичної сили було законним і необхідним через по-
ведінку заявника.

49. Заявник твердив, що розслідування його тверджень про жор-
стоке поводження не було ефективним, оскільки рішення районної 
прокуратури про відмову порушити кримінальні провадження бу-
ло скасовано декілька разів контрольними органами. Це говорило 
про те, що дослідчі перевірки було здійснено поверхово. На думку 
заявника, слідчі та судові органи не розглянули справу в належний 
спосіб.

50. Заявник також твердив, що національні органи влади непра-
вильно встановили факти стосовно відповідного випадку. Він твер-
див, що поліцейські та брати С. побили його та застосували проти 
нього силу, яка не була необхідною, оскільки він не чинив опору. 
Стосовно своєї поведінки протягом інциденту заявник зазначив, що 
він не був визнаний винним у будь-якому злочині. Тому він наполя-
гав, що поводження з ним суперечило ст. 3 Конвенції.

2. оцінка Суду

a) Процесуальний аспект статті 3

51. Стаття 3 вимагає, щоб спірні твердження про жорстоке по-
водження розслідувалися в належний спосіб (див., серед багатьох 
інших, «Ассенов ат інші проти Болгарії» (Assenov and Others v. Bulgaria) 
від 28 жовтня 1998, п.п. 102 і далі, Reports of Judgments and Decisions 
1998-VIII). Однак, обов’язок розслідувати справу «є обов’язком не 
результату, а заходу»; не кожне розслідування повинно обов’язково 
бути успішним або дійти висновку, який збігається з наведеною по-
зивачем версією подій (див. «Міхєєв проти Росії» (Mikheyev v. Russia) 
від 26 січня 2006 р., № 77617/01, п. 107). Мінімальні стандарти ефек-
тивності, викладені в прецедентному праві Суду, включають вимо-
ги того, що розслідування має бути незалежним, неупередженим, 
ретельним і підлягати громадському контролю та що уповнова-
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жені органи мають діяти зі зразковою ретельністю та оперативніс-
тю (див. «Олександр Ніконенко проти України» (Aleksandr Nikonenko v. 
Ukraine), від 14 листопада 2013 р., № 54755/08, п. 44, з подальшими 
посиланнями).

52. Суд зазначає від самого початку, що травми заявника були 
достатньо серйозними (див. пункти 16 та 27 раніше), а його скарга 
стосовно жорстокого поводження була спірною для цілей ст. 3 Кон-
венції, що вимагало, щоб національні органи влади здійснили ефек-
тивне розслідування.

53. Суд зауважує, що національні перевірки було доручено 
районній прокуратурі, яка була ієрархічно незалежною від міліції. 
Перевірки підлягали контролю та нагляду з боку старших проку-
рорів та органів судової влади у трьох інстанціях. Ніщо не вказує, 
що національні провадження не забезпечили незалежний та неупе-
реджений розгляд питання, висунутого заявником.

54. Під час національних проваджень слідчі органи допитали за-
лучених осіб, забрали відповідні докази, в тому числі медичні довід-
ки, а також зробили інші кроки для встановлення обставин випадку 
та походження травм. Слід зазначити, що початкові перевірки ґрун-
тувалися на неповному матеріалі, зокрема, без медичних довідок, 
що згодом призвело до поспішних висновків стосовно походження 
перелому руки заявника. Однак, під час подальших перевірок, за-
мовлених контрольними органами, це відхилення було виправлено 
й національні суди згодом дійшли висновку, що районна прокурату-
ра сумлінно розглянула питання. Суд не вбачає підстав ставити цей 
висновок під сумнів.

55. Що стосується тривалості проваджень, усі перевірки було за-
кінчено протягом року. У подальший період тривалістю в один рік та 
п’ять місяців національні суди розглянули відповідність до закону 
висновків, досягнутих районною прокуратурою. Загалом тривалість 
проваджень не була надмірною і Суд не вбачає жодних значних за-
тримок з боку органів влади, які б могли зменшити ефективність на-
ціональних проваджень. Аналогічно, Суд не вбачає нічого, що вказу-
вало б, що заявник не міг ефективно брати участь у провадженнях, 
або що його процесуальні права було в інший спосіб порушено під 
час національних проваджень.

56. За цих обставин сам факт того, що випадок розслідувався 
завдяки багатьом дослідчим перевіркам, а не в повномасштабному 
кримінальному розслідуванні, є недостатнім для того, щоб при-
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пустити, що твердження про жорстоке поводження було розгляну-
то всупереч ст. 3 (див. «Супрун проти України» (Suprun v. Ukraine) від 
27 квітня 2010 р., ріш. № 7529/07, і, як протилежний приклад, «Сергій 
Савенко проти України» (Sergey Savenko v. Ukraine), № 59731/09, п.п. 28–
31, від 24 жовтня 2013 р.).

57. Відповідно, оцінюючи національні провадження загалом, Суд 
вважає, що держава належно виконала свої процесуальні обов’язки 
відповідно до ст. 3 Конвенції.

58. Тому не відбулося процесуального порушення статті 3 Кон-
венції.

b) Матеріальний аспект статті 3

(i) Відповідні принципи

59. Відповідно до прецедентного права Суду, стаття 3 не заборо-
няє використання сили для цілей допомоги арешту. Однак така си-
ла має використовуватися тільки з необхідності й не повинна бути 
надмірною (див., серед інших, «Ребок, Ребок проти Словенії» (Rehbock, 
Rehbock v. Slovenia), № 29462/95, п.п. 68–78, ЄСПЛ 2000-XII; «Іван Васілев 
проти Болгарії» (Ivan Vasilev v. Bulgaria), № 48130/99, п. 63, від 12 квіт-
ня 2007 р., «Спінов проти України» (Spinov v. Ukraine), № 34331/03, п. 51, 
27 листопада 2008 р.).

60. Оцінюючи докази, Суд зазвичай застосовує стандарт дове-
дення «поза розумним сумнівом». Проте докази можуть випливати 
зі співіснування достатньо сильних, чітких та узгоджених виснов-
ків або подібних незаперечних припущень факту (див., серед ін-
ших, «Єрохіна проти України» (Yerokhina v. Ukraine), № 12167/04, п. 52, 
15 листопада 2012 р., з подальшими посиланнями).

61. Що стосується тягаря доведення, у справах про стверджу-
ване жорстоке поводження під час арешту він полягає на державі, 
яка повинна надати правдоподібне пояснення того, як травми були 
отримані, та продемонструвати, що застосування сили не було над-
мірним, нездатність це зробити порушує чітке питання відповід-
но до ст. 3 Конвенції (див. згадане рішення у справі «Ребок, Ребок 
проти Словенії», «Зелілоф проти Греції» (Zelilof v. Greece), № 17060/03, 
п. 47, 24 травня 2007 р.; «Левандовські та Левандовська проти Польщі» 
(Lewandowski and Lewandowska v. Poland), № 15562/02, п. 58, 13 січня 
2009 р.; «Сташевська проти Польщі» (Staszewska v. Poland), № 10049/04, 
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п. 52, 3 листопада 2009 р.; «Мікіашвілі проти Грузії» (Mikiashvili v. 
Georgia), № 18996/06, п. 69, 9 жовтня 2012 р.).

62. Під час визначення того, чи було надано правдоподібне пояс-
нення застосування сили та подальших травм, слід звернути увагу 
на належність національного розслідування, здійсненого стосовно 
тверджень про жорстоке поводження (див. «Карбовнічек проти Поль-
щі» (Karbowniczek v. Poland), № 22339/08, п. 58, 27 вересня 2011 р.).

ii) Застосування наведених принципів

(a) Щодо стандарту та тягаря доведення

63. Загальним є те, що заявник зазнав ушкодження в ніч його 
арешту і протягом конфлікту між ним, з одного боку, та міліціоне-
рами й окремими особами (братами С.), з іншого. Ці факти обґрун-
товано доказами, наведеними в матеріалах справи. За цих обставин 
тягар доведення полягає на Уряді, який зобов’язаний надати прав-
доподібне пояснення для виправдання застосування сили під час 
випадку та походження травм.

(β) Пояснення застосування сили та походження травм

64. Національні органи влади встановили послідовність подій 
і надали таке пояснення травм заявника. Фізична напруженість 
між сторонами вперше виникла, коли заявник намагався опира-
тися відчиненню вхідних дверей до його квартири. Внаслідок цьо-
го його відштовхнули й він упав на стілець і підлогу. Саме тоді він 
отримав травми деяких частин тіла, які в подальшому було задо-
кументовано на національному рівні (окрім перелому руки та син-
ців на зап’ястках). Напруженість знову виникла, коли заявник опи-
рався заковуванню. Його праву руку було зламано, коли його руки 
було викручено за спиною. Після цього міліціонери закували його 
в наручники, що могло спричинити синці на його зап’ястках (див. 
п.п. 36 та 37).

65. Тому звідси випливає, що органи влади взяли до уваги трав-
ми заявника. Залишається питання того, чи є це пояснення правдо-
подібним.

(γ) Чи пояснення є правдоподібним?

66. Суд посилається на свої вже наведені висновки, відповідно 
до процесуального аспекту ст. 3, і зазначає, що пояснення інциден-
ту було надано органами влади під час національних проваджень, 
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що відповідало вимогам ефективності. Він зазначає, що початкова 
версія, надана районною прокуратурою, яка стисло свідчила про те, 
що травми заявника було спричинено його падінням, не було під-
тримано вищою прокуратурою, яка наказала здійснити подальші 
розслідування питання (див. п. 29 раніше). Згодом національні ор-
гани влади надали детальне пояснення щодо травм заявника й ці 
пояснення відповідали доповідям і думкам медичних експертів 
(див. п.п. 32 і 33 раніше).

67. Що стосується тверджень заявника про те, що він насправ-
ді не чинив опору міліціонерам, то наявні матеріали свідчать про 
протилежне. У цьому аспекті Суд також бере до уваги надану за-
явником версію фактів, яка припускає, що він не бажав відчиняти 
двері, поки не повірив, що міліціонери пішли. Крім того, оцінюючи 
загальну картину, попередню неналежну поведінку заявника щодо 
його сина та колишньої дружини не можна ігнорувати. Суд надає 
вагу фактам того, що міліція раніше відвідувала квартиру заявника 
для припинення сутичок між заявником та його колишньою дру-
жиною (див. п. 10 раніше), що заявник отримав адміністративний 
штраф за побутове насильство (див. п. 11 раніше); та що коли сина 
заявника обстежив психолог і його було допитано в підлітковому 
відділі міської ради, він надав негативну інформацію та думки сто-
совно заявника, вказавши на його небезпечну поведінку (див. п. 31 
раніше).

68. Що стосується подальших тверджень заявника про те, що 
з ним жорстоко поводилися дорогю до відділку міліції та в самому 
відділку, то немає жодних матеріалів, які б вказували, що в той час 
заявник зазнав будь-якого жорстокого поводження, достатньо силь-
ного, щоб порушити статтю 3 Конвенції (див. згадану справу «Єрохі-
на прти України», п. 53).

69. Конкретніше, що стосується ситуації та інтенсивності кон-
флікту, національні органи влади вважали, що міліціонери зіткну-
лися з незаконною та небезпечною поведінкою заявника й тому 
мали обов’язок зупинити інцидент. Конфлікт між міліціонерами 
та заявником виник не під час планованого арешту, а у спонтанних 
обставинах, які могли мати непередбачені та серйозні наслідки. Від-
повідно, можна було очікувати, що міліціонери діятимуть рішуче, 
беручи до уваги історію стосунків заявника з колишньою дружиною 
та сином. Видається, що рішення застосувати наручники було вип-
равданим обставинами. Пояснюючи, чому міліціонерам допомагали 
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дві окремі особи, національні органи влади вказали, що заявник мав 
сильну будову тіла, і це спостереження залишилося неоскарженим.

(δ) Висновок
70. У світлі наведених міркувань Суд доходить висновку, що 

органи влади надали правдоподібне пояснення травм заявника 
і продемонстрували, що застосування проти нього сили не було 
надмірним.

71. Звідси випливає, що не відбулося порушення матеріального 
аспекту статті 3 Конвенції.

II. ІНШІ СтВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННя КОНВЕНЦІЇ

72. Заявник скаржився на інші порушення його прав національ-
ними органами влади.

73. Суд розглянув ці скарги та вважає, що у світлі всіх наявних 
у нього матеріалів і тією мірою, якою оскаржувані питання перебу-
вають у його компетенції, вони не розкривають наявнсті порушення 
будь-яких прав або свобод, закріплених у Конвенції або Протоко-
лах до неї. Відповідно, Суд відхиляє їх, як явно необґрунтовані, від-
повідно до підп. (a) п. 3 та п. 4 ст. 35 Конвенції.

на цих підставах Суд одностайно

1. Оголошує скаргу відповідно до статті 3 Конвенції прийнят-
ною, а решту скарг заявника неприйнятною;

2. Ухвалює, що не відбулося порушення процесуального аспекту 
статті 3 Конвенції;

3. Ухвалює, що не відбулося порушення матеріального аспекту 
статті 3 Конвенції.

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 16 жовтня 
2014 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.

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

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ятА СЕКЦІя

СПРАВА «ЛИВАДА ПРОТИ УКРАЇНИ»

(Заява № 21262/06)

Рішення

Страсбург 
26 червня 2014 року

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

У справі «Ливада проти України»,

Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи пала-
тою, до складу якої увійшли судді:
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пані А. Нуссбергер, голова,
п. А. Потоцький,
п. А. Пейхал,
та п. С. Філліпс, заступник секретаря секції,
після обговорення за зачиненими дверима 3 червня 2014 року, 

виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справа ґрунтується на заяві (№ 21262/06) проти України, по-
даній 3 травня 2006 року на підставі статті 34 Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) грома-
дянином України, паном Володимиром Віталійовичем Ливадою 
(далі — заявник).

2. Заявника, якому було надано юридичну допомогу, представ-
ляв п. Т. О. Калмиков, юрист, який практикує у м. Київ. Уряд України 
(далі — Уряд) представляв його Уповноважений.

3. 21 травня 2007 року заявник помер. Його мати, пані М. Лива-
да, висловила бажання підтримати заяву замість нього.

4. 3 вересня 2012 року про заяву було повідомлено Уряд.

ФАКтИ

I. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

5. Заявник народився у 1975 році та жив у м. Балаклія.
6. 7 жовтня 2003 року заявника було поміщено до лікарні для лі-

кування наркотичної залежності.
7. 11 жовтня 2003 року під час проведення міліцією спецоперації 

співробітник міліції під прикриттям закупив у заявника, який на той 
час перебував у лікарні, певну кількість конопель. Після оперативної 
закупки її було зафіксовано за присутності двох свідків. Заявника 
обшукали та вилучили ще певну кількість наркотичних засобів.

8. Того ж дня заявника було затримано працівниками міліції на 
підставі статті 263 Кодексу України про адміністративні правопору-
шення за порушення правил обігу наркотичних засобів. На підставі 
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положень зазначеного кодексу заявника було поміщено на три дні 
під варту в очікуванні результатів експертизи вилучених наркотич-
них засобів.

9. 14 жовтня 2003 року, отримавши висновок експертизи про те, 
що вилучені наркотичні засоби були коноплями, слідчий ГУ МВС Ук-
раїни в Харківській області постановив затримати заявника та взяти 
його під варту на підставі статей 106 та 115 Кримінально-процесу-
ального кодексу України, оскільки продаж конопель у лікарні стано-
вив злочин, передбачений частиною другою статті 307 Криміналь-
ного кодексу України. Того ж дня заявника було допитано.

10. 15 жовтня 2003 року працівниками міліції проти заявни-
ка також було порушено кримінальну справу за пунктом 2 стат-
ті 309 Кримінального кодексу України у звґязку з тим, що 11 жовтня 
2003 року у нього було вилучено додаткову кількість конопель, які 
він привіз до лікарні і там зберігав.

11. 17 жовтня 2003 року заявник постав перед Ленінським район-
ним судом м. Харкова, що як запобіжний захід обрав йому тримання 
під вартою. Суд зазначив, що злочини, вчинені заявником, є тяжки-
ми, він є безробітним і вчиняв злочини, перебуваючи на лікуванні 
у лікарні. За цих підстав суд дійшов висновку, що заявник може пе-
реховуватися від правосуддя, перешкоджати слідству або вчинити 
повторний злочин.

12. 18 грудня 2003 року кримінальну справу було передано до 
Комінтернівського районного суду м. Харкова (далі — суд першої ін-
станції), який мав розглядати справу щодо заявника.

13. 26 грудня 2003 року суд першої інстанції розпочав розгляд 
справи заявника. Суд подовжив застосований до заявника запобіж-
ний захід, а саме тримання під вартою.

14. 4 травня 2004 року заявник подав до суду першої інстанції 
клопотання про звільнення його з-під варти під підписку про не-
виїзд.

15. 9 червня 2004 року суд першої інстанції відмовив в задоволен-
ні клопотання заявника. Суд зазначив, що немає підстав вважати, що 
причини, які лягли в основу попереднього рішення суду від 17 жовт-

ня 2003 року щодо тримання заявника під вартою, втратили свою 
значущість. Посилання заявника на хворобу його матері та смерть 
батька справи не стосувалося. Аналогічно не мало стосунку до спра-
ви і визнання заявником вини, яке могло бути тільки враховане су-
дом як пом’якшувальна обставина при призначенні покарання.



справи, які стосуються права на свободу та особисту недоторканність

1��

16. 23 грудня 2004 року суд першої інстанції без зазначення при-
чин постановив продовжити застосування до заявника запобіжного 
заходу у вигляді тримання під вартою.

17. 10 березня 2006 року місцева прокуратура відмовила у пору-
шенні кримінальної справи у зв’язку з твердженнями заявника про 
незаконність його адміністративного затримання та тримання під 
вартою на підставі постанови слідчого.

18. 27 квітня 2006 року заявник подав клопотання про зміну 
запобіжного заходу. Того ж дня суд першої інстанції відмовив у за-
доволенні клопотання у зв’язку з його необгрунтованістю. Суд за-
значив, що немає підстав вважати, що причини, які лягли в основу 
попереднього рішення суду від 17 жовтня 2003 року щодо тримання 
заявника під вартою, втратили свою значущість; твердження заяв-
ника щодо погіршення стану його здоров’я матеріалами справи не 
підтверджувалися, а твердження щодо того, що заявник є єдиним 
годувальником своєї матері, були непереконливими.

19. 25 травня 2006 року заявник та його матір, яку було допуще-
но до провадження в якості його захисника, заявили нове клопотан-
ня про звільнення його з-під варти. Матір заявника зазначила, що 
внаслідок проблем зі здоров’ям не може працювати та що заявник 
був її єдиним годувальником. Того ж дня суд першої інстанції від-
мовив у задоволенні клопотання, зазначивши, що раніше зазначені 
судом причини тримання заявника під вартою не втратили своєї 
значущості; твердження, що заявник забезпечує свою матір, не є пе-
реконливими, оскільки на час затримання заявник був безробітним, 
а його мати отримувала пенсію; заявник також не міг бути звільне-
ний з-під варти у зв’язку зі станом його здоров’я, оскільки відомос-
тей на підтвердження його захворювання не було.

20. 25 червня 2006 року заявник звернувся до апеляційного суду 
Харківської області (далі — апеляційний суд) зі скаргою на незакон-
ність його адміністративного затримання та тримання під вартою 
на підставі постанови слідчого.

21. 7 та 11 липня 2006 року заявник та його матір подали до суду 
першої інстанції клопотання про звільнення заявника з-під варти. 
Матір заявника зазначила, що він є її єдиним годувальником та що 
стан його здоров’я серйозно погіршився. Суд відмовив у задоволен-
ні клопотання, повторивши свої попередні висновки щодо подібних 
клопотань.
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22. 11 липня 2006 року матір заявника подала до суду першої ін-
станції скаргу на те, що адміністративне затримання заявника на 
підставі статті 263 Кодексу України про адміністративні правопору-
шення без постанови суду було незаконним.

23. 19 липня 2006 року апеляційний суд відповів заявникові, що 
його скарга стосовно законності тримання під вартою буде розгляну-
та судом першої інстанції під час розгляду його кримінальної справи.

24. 10 серпня 2006 року суд першої інстанції визнав заявника 
винним у вчиненні злочинів, передбачених частиною другою статті 
307 та частиною другою статті 309 Кримінального кодексу України, 
і призначив йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі 
з конфіскацією майна. Суд також дійшов висновку, що тверджен-
ня заявника про незаконність його адміністративного затримання 
було необґрунтованим, оскільки існували вагомі підстави для по-
міщення заявника під варту за статтею 263 Кодексу України про ад-
міністративні правопорушення. Зокрема, тримання його під вартою 
впродовж перших трьох діб було виправдано тим, що міліція очіку-
вала на висновок експертизи, який підтвердив, що вилучена речови-
на була коноплями. Суд також вирішив, що строк позбавлення заяв-
ника волі має обчислюватися з 11 жовтня 2003 року.

25. Заявник оскаржив цей вирок.
26. 10 квітня 2007 року апеляційний суд залишив висновки су-

ду першої інстанції без змін, змінивши лише підстави кваліфікації 
діяння, у вчиненні якого заявник обвинувачувався, за частиною 
другою статті 309 Кримінального кодексу України. Суд також змен-
шив призначене заявнику покарання до трьох з половиною років 
позбавлення волі.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСтВО

A. конСтитУція УкрАїни від 28 червня 1996 рокУ

27. Відповідна частина статті 29 Конституції України передба-
чає таке:

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

Кожний затриманий має право у будь-який час оскаржити в суді своє 
затримання...».

B. кримінАльний кодекС УкрАїни від 5 квітня 2001 рокУ 

У редАкції нА чАС подій

28. Стаття 307 Кодексу передбачає:

«1. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, 
перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут 
наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів — кара-
ються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою 
осіб, або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених 
статтями 308–310... цього Кодексу, або... збут наркотичних засобів... 
в інших місцях масового перебування громадян..., або якщо предме-
том таких дій були... особливо небезпечні наркотичні засоби.., — ка-
раються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з кон-
фіскацією майна.

29. Стаття 309 Кодексу передбачає:

«1. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, 
перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних ре-
човин або їх аналогів без мети збуту — караються обмеженням волі на 
строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або... особою, яка раніше вчинила один 
із злочинів, передбачених статтями 307, 308, 310, 317 цього Кодексу... — 
караються позбавленням волі на строк від двох до п’яти років...».

C. кримінАльно-процеСУАльний кодекС УкрАїни 

від 28 ГрУдня 1960 рокУ (чинний нА чАС подій)

30. Відповідні положення зазначеного Кодексу наведено у рі-
шенні від 9 листопада 2010 року справі «Осипенко проти України» 
(Osypenko v. Ukraine, заява № 4634/04, п. 33).
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D. кодекС УкрАїни про АдмініСтрАтивні прАвопорУШення 

від 7 ГрУдня 1984 рокУ У редАкції, чинній нА чАС подій 

(дАлі — кУпАп)

31. Стаття 44 КУпАП забороняє виробництво, придбання, збері-
гання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психо-
тропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах та передбачає 
за це покарання.

32. Стаття 260 КУпАП передбачає заходи, що можуть бути засто-
совані для забезпечення провадження у справах про адміністратив-
ні правопорушення. Адміністративне затримання особи є одним із 
таких заходів. Стаття 261 КУпАП передбачає, серед іншого, складан-
ня протоколу про адміністративне затримання, який має зазначати, 
серед іншого, дату, час і підстави затримання.

33. Стаття 263 КУпАП передбачає, зокрема, що осіб, які пору-
шили правила обігу наркотичних засобів, може бути затримано на 
строк до трьох годин для складання протоколу про адміністратив-
не затримання. Проте для встановлення особи правопорушника, 
проведення медичного огляду, з’ясування обставин придбання ви-
лучених наркотичних засобів і психотропних речовин та їх дослід-
ження строк адміністративного затримання може бути продовжено 
до трьох діб з повідомленням про це письмово прокурора протягом 
двадцяти чотирьох годин з моменту затримання.

ПРАВО

I. LOCUS STANDI ПАНІ М. ЛИВАДИ

34. Суд нагадує, що у випадку, якщо заявник помирає під час 
розгляду справи, його спадкоємці або близькі родичі можуть у при-
нципі підтримати заяву від його імені за умови, що вони мають на 
це законне право (див. рішення у справі «Єчіус проти Литви» (Ječius v. 
Lithuania), заява № 34578/97, п. 41, ЄСПЛ 2000-IX та посилання в ньо-
му на інші справи).

35. Заявник помер 21 травня 2007 року. Його мати, пані М. Лива-
да, висловила бажання продовжити провадження від імені заявни-
ка. Уряд не заперечив право пані М. Ливади підтримувати заяву. Суд 
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вважає, що мати заявника має законне право продовжувати провад-
ження у цій справі. Проте Суд у цій справі і надалі посилатиметься 
на п. В. Ливаду як на заявника.

II. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя ПУНКтУ 1 
СтАттІ 5 КОНВЕНЦІЇ

36. Заявник скаржився на те, що його адміністративне затри-
мання та тримання під вартою на підставі постанови слідчого (з 11 до 
17 жовтня 2003 року) без рішення суду було незаконним.

37. Суд розгляне скаргу відповідно до пункту 1 статті 5 Конвен-
ції, відповідні положення якої передбачають:

Стаття 5

«1. Кожен має право на свободу та особисту недоторканність. Нікого 
не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно до 
процедури, встановленої законом:

...

c) законний арешт або затримання особи, здійснене з метою до-
провадження її до компетентного судового органу за наявності 
обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо 
обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею 
правопорушення чи її втечі після його вчинення;...».

A. щодо прийнятноСті

38. 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

39. Уряд доводив, що тримання заявника під вартою у період 
з 11 до 17 жовтня 2003 року відповідало пункту 1 статті 5 Конвенції. 
Зокрема, 11 жовтня 2003 року заявника було затримано та поміщено 
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під варту на підставі статті 263 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення. Далі у період з 14 до 17 жовтня 2003 року заявник 
тримався під вартою на підставі постанови слідчого, який здійс-
нював свої повноваження щодо затримання на підставі статей 106 
та 115 Кримінально-процесуального кодексу України. Уряд наголо-
шував на тому, що у період з 11 до 14 жовтня 2003 року заявник не 
допитувався та не брав участі у будь-яких слідчих діях.

40. Заявник твердив, що його затримання та тримання під вар-
тою у період з 11 до 14 жовтня 2003 року не було задокументовано, 
як того вимагає КУпАП. Він також стверджував, що з самого початку 
продаж наркотичних засобів співробітникові міліції під прикрит-
тям мав кваліфікуватися як кримінальний, а отже, від самого почат-
ку його затримання та взяття під варту мали здійснюватися згідно 
з Кримінально-процесуальним кодексом України. У зв’язку з цим 
він зазначав, що збут наркотичних засобів не охоплювався сферою 
застосування статті 44 КУпАП. Отже, його адміністративне затри-
мання, здійснене, як твердилося, з метою забезпечення проваджен-
ня у справі про адміністративне правопорушення, було незаконним 
та свавільним.

41. Заявник також твердив, що його затримання та тримання 
під вартою як підозрюваного в кримінальній справі у період з 14 до 
17 жовтня 2003 року на підставі постанови слідчого також були не-
законними, оскільки до цього часу заявник перебував під вартою 
вже кілька днів, а тому не було нагальної необхідності брати його 
під варту без рішення суду. Отже, він доводив, що було порушено 
положення Кримінально-процесуального кодексу України щодо за-
тримання підозрюваного без рішення суду.

2. оцінка Суду

42. Суд повторює, що у пункті 1 статті 5 Конвенції, який прого-
лошує право на свободу, йдеться про фізичну свободу особи, і мета 
цього положення полягає в недопущенні свавільного позбавлення 
такої свободи (див. рішення від 23 лютого 2012 року у справі «Крянґе 
проти Румунії» (Creangă v. Romania) [ВП], заява № 29226/03, п. 84). 
Перелік винятків із права на свободу, яке гарантує пункт 1 статті 5 
Конвенції, є вичерпним, і лише вузьке тлумачення цих винятків від-
повідатиме меті пункту 1 статті 5 (див. рішення у справі «Мубіланзіла 
Майєка та Канікі Мітунґа проти Бельгії» (Mubilanzila Mayeka and Kaniki 
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Mitunga v. Belgium), заява № 13178/03, п. 96, ЄСПЛ 2006-XI з подаль-
шими посиланнями).

43. У цій справі органи влади встановили, що в період від 11 до 
14 жовтня 2003 року заявник тримався під вартою на підставі стат-
ті 263 КУпАП, оскільки працівники міліції мали дочекатися резуль-
татів експертизи вилучених наркотичних засобів. Як твердилося, це 
був захід, необхідний для забезпечення провадження в адміністра-
тивній справі. Проте не було надано жодного документа на підтвер-
дження того, що стосовно заявника було розпочато адміністратив-
не провадження та у зв’язку з яким адміністративним проступком. 
Що стосується самого адміністративного затримання, не було нада-
но протоколу про його застосування. За таких обставин не можна 
дійти висновку, що адміністративне затримання заявника здійсню-
валося законно.

44. Також вбачається, що стверджуване адміністративне за-
тримання заявника насправді було заходом для забезпечення його 
доступності для подальшого кримінального провадження без от-
римання дозволу суду на тримання його під вартою впродовж три-
валішого проміжку часу. Справді, впродовж наступного проміжку 
часу, від 14 до 17 жовтня 2003 року, тримання заявника під вартою 
здійснювалося не за рішенням суду, а згідно з постановою слідчого, 
який вважав, що є підстави для затримання заявника та поміщення 
його під варту як підозрюваного в кримінальній справі. Внаслідок 
цього впродовж усього періоду від 11 до 17 жовтня 2003 року триман-
ня заявника під вартою здійснювалося не на підставі рішення суду. 
Під час винесення заявникові вироку національний суд вирішив, що 
строк позбавлення його волі за вчинені злочини має обчислюватися 
з 11 жовтня 2003 року.

45. Суд неодноразово констатував, що застосування адміністра-
тивного затримання для забезпечення доступності особи для по-
дальшого кримінального провадження становить свавільне по-
збавлення свободи (див. рішення у справах «Доронін проти України» 
(Doronin v. Ukraine), заява № 16505/02, п. 56, від 19 лютого 2009 року; 
«Олексій Михайлович Захаркін проти України» (Oleksiy Mykhaylovych 
Zakharkin v. Ukraine), заява № 1727/04, п. 88, від 24 червня 2010 ро-
ку; «Нечипорук та Йонкало проти України» (Nechiporuk and Yonkalo v. 
Ukraine), заява № 42310/04, п. 178, від 21 квітня 2011 року, та «Квашко 
проти України» (Kvashko v. Ukraine), заява № 40939/05, п. 68, від 26 ве-
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ресня 2013 року). Суд вважає, що ці висновки доречні й у цій справі. 
Непроведення у період від 11 до 14 жовтня 2003 року допитів або 
інших слідчих дій не може виправдати позбавлення заявника сво-
боди на той час.

46. Наведених міркувань для Суду достатньо, аби дійти виснов-
ку, що відбулося порушення пункту 1 статті 5 Конвенції.

III. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя ПУНКтУ 3 
СтАттІ 5 КОНВЕНЦІЇ

47. Заявник скаржився, що тривалість його досудового триман-
ня під вартою була надмірною.

48. Суд вирішив розглянути цю скаргу відповідно до пункту 3 
статті 5 Конвенції, який передбачає 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, і йому має бути забезпечено розгляд справи судом уп-
родовж розумного строку або звільнення під час провадження. Таке 
звільнення може бути обумовлене гарантіями з’явитися на судове 
засідання».

A. щодо прийнятноСті

49. 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

50. Уряд доводив, що суди врахували не тільки серйозність 
предґявлених заявникові обвинувачень, а й інші чинники, й наве-
ли належні та достатні підстави досудового тримання заявника під 
вартою.
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51. Заявник наполягав на тому, що загальна тривалість досудо-
вого тримання його під вартою була надмірною та що суди не дотри-
малися своїх обов’язків відповідно до пункту 3 статті 5 Конвенції.

2. оцінка Суду

52. Пункт 3 статті 5 Конвенції вимагає, щоб обґрунтування 
будь-якого строку тримання під вартою — незалежно від того, на-
скільки коротким він є, — має бути переконливо доведено органами 
державної влади. Аргументи «за» і «проти» звільнення, включаю-
чи ризик того, що обвинувачений може перешкоджати належному 
здійсненню провадження, не слід розглядати умоглядно, вони ма-
ють підтверджуватися фактичними доказами. Небезпека того, що 
обвинувачений буде переховуватися, не може оцінюватися виключ-
но за ступенем тяжкості ймовірного покарання. Вона має оцінюва-
тися з урахуванням низки інших відповідних факторів, які можуть 
або підтвердити наявність небезпеки переховування, або зробити 
її настільки незначною, що вона не зможе обґрунтовувати досудове 
тримання під вартою (див. рішення від 4 жовтня 2005 року у справі 
«Бекчієв проти Молдови» (Becciev v. Moldova), заява № 9190/03, пп. 56 
та 59 з подальшими посиланнями).

53. Суд зазначає, що досудове тримання заявника під вартою 
тривало приблизно два роки та десять місяців. Рішення про триман-
ня заявника під вартою містили загальні формулювання. Вони не 
свідчили про те, що суди в належний спосіб оцінили факти щодо пи-
тання про необхідність такого запобіжного заходу за обставин цієї 
справи. Крім того, з плином часу продовжуване тримання заявника 
під вартою вимагало більшого обґрунтування, але суди не надавали 
жодних додаткових пояснень у зв’язку з цим.

54. Суд часто констатував порушення в Україні цього положен-
ня Конвенції за схожих обставин (див., наприклад, згадане рішення 
у справі «Доронін проти України» (Doronin v. Ukraine), пп. 63–64, рі-
шення у справах «Осипенко проти України» (Osypenko v. Ukraine), заява 
№ 4634/04, пп. 76–80, від 9 листопада 2010 року, та «Харченко проти 
України» (Kharchenko v. Ukraine), заява № 40107/02, пп. 79–81, 99 та 101, 
від 10 лютого 2011 року). Суд вважає, що Уряд не надав жодного фак-
ту та не висунув жодного аргументу, здатного переконати його дійти 
іншого висновку у цій справі.

55. Отже, відбулося порушення пункту 3 статті 5 Конвенції.
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IV. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя ПУНКтУ 4 
СтАттІ 5 КОНВЕНЦІЇ

56. Заявник також скаржився відповідно до пункту 4 статті 5 
Конвенції на те, що його клопотання про зміну запобіжного заходу 
не було розглянуто в належний спосіб.

57. Пункт 4 статті 5 Конвенції передбачає таке:

«4. Кожен, кого позбавлено свободи внаслідок арешту або тримання 
під вартою, має право ініціювати провадження, в ході якого суд без 
зволікання встановлює законність затримання і приймає рішення 
про звільнення, якщо затримання є незаконним».

A. щодо прийнятноСті

58. 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

59. Уряд твердив, що заявникові були доступні ефективні про-
цедури оскарження запобіжного заходу та що він скористався цими 
процедурами.

60. Заявник не погодився.

2. оцінка Суду

61. Суд уже встановлював, що законодавство України на час 
подій не передбачало порядку перегляду законності продовжува-
ного тримання під вартою після закінчення досудового слідства, 
який відповідав би вимогам пункту 4 статті 5 Конвенції (див. рі-
шення у справах «Молодорич проти України» (Molodorych v. Ukraine), 
заява № 2161/02, п. 108, від 28 жовтня 2010 року; «Плєшков проти 
України» (Pleshkov v. Ukraine), заява № 37789/05, п. 42, від 10 люто-
го 2011 року; згадане рішення у справі «Харченко проти України» 
(Kharchenko v. Ukraine), п. 100; «Цигоній проти України» (Tsygoniy v. 
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Ukraine), заява № 19213/04, п. 78, від 24 листопада 2011 року, та «Та-
ран проти України» (Taran v. Ukraine), заява № 31898/06, п. 81, від 
17 жовтня 2013 року). Суд вважає, що такі ж висновки є доречними 
й у цій справі.

62. Отже, у зв’язку з цим відбулося порушення пункту 4 статті 5 
Конвенції.

V. ІНШІ СтВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННя КОНВЕНЦІЇ

63. Заявник скаржився на інші порушення національними орга-
нами влади його прав.

64. Уважно дослідивши аргументи заявника у світлі наявних 
у нього матеріалів та тією мірою, якою оскаржувані питання нале-
жать до його компетенції, Суд доходить висновку, що вони не ви-
являють будь-яких ознак порушень прав та свобод, гарантованих 
Конвенцією або протоколами до неї. Відповідно, Суд відхиляє їх як 
явно необґрунтовані відповідно до підпункту «а» пункту 3 та пунк-
ту 4 статті 35 Конвенції.

VI. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

65. Стаття 41 Конвенції передбачає:

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

A. ШкодА

66. Заявник вимагав 30 000 євро відшкодування моральної 
шкоди.

67. Уряд доводив, що ця вимога є надмірною та безпідставною.
68. Суд вважає, що заявник вочевидь зазнав страждань і три-

воги у зв’язку зі встановленими порушеннями. Здійснюючи оцінку 
на засадах справедливості, як того вимагає стаття 41 Конвенції, 
Суд присуджує заявникові 10 000 євро відшкодування моральної 
шкоди.
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B. СУдові витрАти

69. Заявник також вимагав 3300 євро компенсації судових та ін-
ших витрат, понесених під час провадження у Суді.

70. Уряд вважав, що ця вимога не була належно обґрунтована.
71. З огляду на наявні документи та свою практику Суд вважає за 

належне на додачу до наданої юридичної допомоги присудити суму 
в розмірі 500 євро компенсації судових та інших витрат на провад-
ження в Суді. Остання сума має бути перерахована безпосередньо на 
банківський рахунок представника заявника (див., наприклад, рі-
шення у справах «Хрістови проти Болгарії» (Hristovi v. Bulgaria), заява 
№ 42697/05, п. 109, від 11 жовтня 2011 року, та «Сінґартійський та інші 
проти Болгарії» (Singartiyski and Others v. Bulgaria), заява № 48284/07, 
п. 54, від 18 жовтня 2011 року).

C. пеня

72. 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. Оголошує скарги за пунктами 1, 3 і 4 статті 5 Конвенції прий-
нятними, а решту скарг у заяві — неприйнятними.

2. Ухвалює, що відбулося порушення пункту 1 статті 5 Конвенції.
3. Ухвалює, що відбулося порушення пункту 3 статті 5 Конвенції.
4. Ухвалює, що відбулося порушення пункту 4 статті 5 Конвенції.
5. Ухвалює, що:
a) упродовж трьох місяців держава-відповідач має виплатити 

заявникові наведені далі суми, які мають бути конвертовані 
в національну валюту держави-відповідача за курсом на 
день здійснення платежу:
i) 10 000 (десять тисяч) євро відшкодування моральної шко-

ди плюс будь-які податки, що можуть нараховуватися;
ii) 500 (п’ятсот) євро компенсації судових та інших витрат 

плюс будь-які податки, що можуть нараховуватися, які 
мають бути перераховані безпосередньо на банківський 
рахунок адвоката заявника, п. Т. Калмикова;
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b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточно-
го розрахунку на цю суму нараховуватиметься простий від-
соток у розмірі граничної позичкової ставки Європейського 
центрального банку, яка діятиме в період несплати, до якої 
має бути додано три відсоткові пункти.

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

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 26 червня 
2014 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.

С. Філліпс А. Нуссбергер
заступник секретаря секції голова
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E U R O P E A N C O U R T O F H U M A N R I G H T S 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ятА СЕКЦІя

СПРАВА «АНАТОЛІЙ РУДЕНКО ПРОТИ УКРАЇНИ»

(Заява № 50264/08)

Рішення

Страсбург 
17 квітня 2014 року

ОСТАТОЧНЕ 
17 липня 2014 року

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

У справі «Анатолій Руденко проти України»,

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

п. М. Вілліґер, голова,
пані А. Нуссбергер,
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п. Б. М. Зупанчіч,
пані Е. Пауер-Форд,
пані Г. Юдківська,
пані Х. Єдерблом,
п. А. Пейхал,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 25 березня 2014 року, 

виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:1

ПРОЦЕДУРА

1. Ця справа ґрунтується на заяві (№ 50264/08) проти України, 
поданій до Суду 2 жовтня 2008 року відповідно до статті 34 Конвен-
ції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Кон-
венція) громадянином України, паном Анатолієм Петровичем Ру-
денком (далі — заявник).

2. Заявника, якому надавалася юридична допомога, представ-
ляв п. М. Тарахкало, юрист, який практикує у м. Київ. Уряд України 
(далі — Уряд) представляв його уповноважений, Н. Кульчицький.

3. Заявник скаржився, зокрема, відповідно до пп. 1, 3 та 4 стат-
ті 5 Конвенції на його досудове тримання під вартою та відповідно 
до підпункту «е» пункту 1 статті 5, а також відповідно до статті 8 на 
його примусове психіатричне лікування.

4. 4 лютого 2013 року про ці скарги було повідомлено Уряд.

ФАКтИ

I. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

5. Заявник народився у 1955 році та проживає у м. Кривий Ріг.
6. У 2005–2006 роках заявник заснував місцеву громадську ор-

ганізацію, а також кілька газет.

1 Виправлено 03 серпня 2014 року: текст цього пункту в попередній редакції 
було сформульовано так: «компенсації судових та інших витрат та додатково суму 
будь-якого податку, що може нараховуватися».
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7. 16 листопада 2006 року Криворізькою транспортною прокура-
турою щодо нього було порушено кримінальну справу за підозрою у 
блокуванні в липні 2006 року роботи газогону.

8. 17 травня 2007 року прокуратурою м. Кривий Ріг щодо заяв-
ника було порушено ще одну кримінальну справу за підозрою у ви-
маганні в місцевого політика, пані Б. Як зазначено у постанові, 4 січ-
ня 2006 року заявник надіслав пані Б. листа, вимагаючи 20 000 грн 
(що дорівнює близько 3 000 євро) під загрозою поширення певної ін-
формації, яка її компрометувала. Він також за присутності кількох 
свідків погрожував їй фізичним насильством.

9. Дві зазначені кримінальні справи було об’єднано в одне про-
вадження.

10. 4 червня 2007 року заявника було затримано.
11. 6 червня 2007 року Дзержинський районний суд м. Кривий 

Ріг (далі — Дзержинський суд) ухвалив узяти його під варту. У поста-
нові було сказано про скарги потерпілої, а також її представника, на 
численні телефонні дзвінки заявника, під час яких він погрожував 
насильством. Судом було також зазначено, що заявник відмовлявся 
з’являтися на виклики слідчого та намагався переховуватися.

12. 11 червня 2007 року у Криворізькому психоневрологічному 
диспансері було проведено амбулаторну судово-психіатричну екс-
пертизу заявника. Експерт виявив симптоми параноїдального роз-
ладу особистості з тенденцією до «формування нав’язливих ідей». 
Для встановлення точнішого діагнозу було рекомендовано провести 
стаціонарну експертизу.

13. 14 червня 2007 року Дзержинським судом було призначено 
здійснення Дніпропетровським психоневрологічним центром ста-
ціонарної судово-психіатричної експертизи заявника з метою вста-
новлення його осудності у справі щодо вимагання. Суд посилався 
на рекомендації експерта від 11 червня 2007 року. Судом також було 
зазначено, що поведінка заявника була «неадекватною». Окрім того, 
до матеріалів справи було долучено видання заявника, що містили 
погрози та наклепи на адресу і потерпілої, і сторонніх осіб.

14. 15 червня 2007 року апеляційним судом Дніпропетровської 
області (далі — апеляційний суд) апеляційну скаргу заявника на 
постанову від 6 червня 2007 року про взяття його під варту було за-
лишено без задоволення.

15. 20 червня 2007 року щодо нього було порушено ще одну спра-
ву за підозрою у вимаганні. Цього разу заявника підозрювали у по-
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грозах п. С. та його родині та вимаганні в п. С. у травні 2007 року 
3 000 доларів США.

16. 27 червня 2007 року заявника було поміщено до Дніпропет-
ровської обласної клінічної психіатричної лікарні для здійснення 
стаціонарної судово-психіатричної експертизи в рамках криміналь-
ної справи за обвинуваченням у вимаганні в пані Б.

17. 25 липня 2007 року слідчий у справі звернувся до Дзержинсь-
кого суду з поданням про продовження строку досудового тримання 
заявника під вартою (який мав закінчитися 4 серпня 2007 року) до 
17 серпня 2007 року, оскільки для завершення слідства було потріб-
но більше часу. Зокрема, все ще необхідно було здійснити такі слідчі 
дії: завершення судово-психіатричної експертизи заявника, здійс-
нення очної ставки між заявником і п. С. та допит кількох свідків.

18. Того ж дня Дзержинським судом було задоволено зазначене 
подання та враховано його обґрунтування.

19. 26 липня 2007 року було завершено стаціонарну судово-
психіатричну експертизу заявника (див. пункт 16). Експертами бу-
ло досліджено, зокрема, біографію заявника та матеріали справи, 
включно з формулюванням його стверджуваних погроз пані Б. Ни-
ми було також здійснено психологічне та психіатричне досліджен-
ня. Комісією було складено такий висновок:

«Руденко Анатолій Петрович на хронічні душевні захворювання рані-
ше не хворів і станом на сьогодні не хворіє. Виявляв у минулому та 
виявляє на цей час параноїдний розлад особистості.

Вказаний висновок підтверджується історією хвороби, матеріалами 
кримінальної справи, результатами цього клінічного психіатричного 
обстеження про притаманні досліджуваній особі протягом життя такі 
особливості особистості як егоцентризм, завищена самооцінка, кате-
горичність і суб’єктивізм оцінок, вразливість і надмірна чутливість до 
невдач і ситуацій, що здебільшого утискають особисті інтереси, схиль-
ність до спотвореного тлумачення дійсності, ставлення навколишніх, 
войовниче та наполегливе ствердження власної правоти та значу-
щості, суб’єктивізм, ригідність думок та емоцій, тенденційність і на-
думаність суджень, стенічність у захисті та реалізації своїх ідей.

Особливості психіки, що були помічені в особи, що досліджується, ви-
ражено не дуже істотно, не супроводжуються хворобливими порушен-
нями пам’яті, мислення, критичних здібностей, психотичною симп-
томатикою та не позбавляли його здатності у період часу, пов’язаний 
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із діянням, що йому інкримінується, усвідомлювати свої дії (бездіяль-
ність) та керувати ними. [...]

За своїм психічним станом на цей час особа, що досліджується, може 
усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними.

Застосування примусових дій медичного характеру не потребує».

20. 9 серпня 2007 року слідчий оголосив про завершення досу-
дового слідства та надав заявнику доступ до матеріалів справи.

21. 14 серпня 2007 року справу було передано на розгляд до суду.
22. 9 вересня 2007 року заявником було подано до Дзержинсь-

кого суду клопотання про заміну йому запобіжного заходу з три-
мання під вартою на звільнення під заставу у розмірі 20 000 грн (на 
час подій сума дорівнювала близько 2900 євро). Він стверджував, що 
раніше не був судимий, був добре інтегрований у суспільство і по-
дальше тримання його під вартою було необґрунтованим запобіж-
ним заходом.

23. 17 вересня 2007 року судом було проведено попередній роз-
гляд справи. Суд відмовив у задоволенні зазначеного клопотання та 
залишив запобіжний захід щодо заявника без змін. Суд зазначив, 
що наведені заявником твердження було належно розглянуто під 
час розгляду питання про продовження строку тримання його під 
вартою. Окрім того, з огляду на те, що потерпіла, пані Б., була добре 
відомим місцевим політиком, суд вирішив проводити закрите судо-
ве засідання.

24. 25 грудня 2008 року Дзержинським судом було призначе-
но ще одну стаціонарну судово-психіатричну експертизу заявника 
з метою встановлення його осудності у кримінальній справі за обви-
нуваченнями у вимаганні в п. С. та блокуванні роботи газогону (див. 
пункти 7 та 15).

25. З 30 січня до 26 лютого 2009 року заявник проходив експер-
тизу у Дніпропетровській обласній клінічній психіатричній лікарні.

26. 26 лютого 2009 року комісією з шести експертів (за участю 
трьох експертів, які готували попередній акт від 26 липня 2007 року) 
за результатами психологічного та психіатричного обстеження заяв-
ника та дослідження матеріалів справи було складено акт. Експерта-
ми також було заслухано кількох свідків. Зокрема, було опитано осо-
бу, яка працювала із заявником у 1990-ті роки і яка описала його як 
інтелігентну, але імпульсивну особу, що мала певні дивні ідеї та по-
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любляла зосереджувати на собі увагу. Колишня дружина заявника 
повідомила схожу інформацію, додатково зазначивши, що заявник, 
попри його важкий характер, є доброю людиною. Теперішня дружи-
на заявника відмовилася давати свідчення. Терапевт, який лікував 
заявника у 2007 році від незазначеного захворювання, твердив, що 
запам’ятав заявника через його емоційно виражені націоналістичні 
ідеї. Адвокат, який часто зустрічався із заявником під час судових 
засідань, описав його як самовпевнену та зухвалу особу, схильну 
ображати інших. Працівник міліції, який перевіряв місце ремонту 
газогону, зазначив, що він запам’ятав заявника у зв’язку з певними 
«істеричними скандалами» і припускає, що заявник має проблеми 
з психікою. Загальні висновки комісії було викладено так:

«Руденко Анатолій Петрович в період часу [...] страждав та на даний 
час страждає на хронічне душевне захворювання у формі параноїд-
ного розладу особистості з маячневими включеннями.

Про це свідчать анамнестичні дані, матеріали кримінальної справи, 
результати цього клінічного психіатричного та експериментально-
психологічного обстеження, які показали, що протягом життя у за-
явника сформувалися такі особистісні особливості як егоцентризм, 
ригідність установок, завищена самооцінка, пиха та надзвичайна 
самовпевненість, нетерпимість до несправедливості, категоричність 
і суб’єктивність оцінок, вразливість і надмірна чутливість до невдач 
і ситуацій, що утискають особисті інтереси, схильність до викривлено-
го тлумачення дійсності та ставлення навколишніх, войовниче та на-
полегливе утвердження власної правоти та значущості, ригідність 
думок та емоцій, прямолінійність, тенденційність та надуманість 
суджень, стенічність у захисті та реалізації своїх ідей у поєднанні зі 
схильністю до аморфності, резонерства у мисленні, а також виник-
нення в нього на цьому ґрунті у суб’єктивно складній та несприят-
ливій судово-слідчій ситуації нав’язливих і примарних ідей про його 
переслідування.

Особливості психіки, які помічаються в особи, що досліджується, ви-
ражені настільки, що позбавили його здатності на час подій, про які 
йдеться, усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними. [...]

За своїм психічним станом на це час особа, що досліджується, також 
не може усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними.
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Потребує застосування до нього примусових заходів медичного ха-
рактеру у вигляді госпіталізації до психіатричної лікарні зі звичай-
ним наглядом.

Експертні питання щодо інкримінованих йому діянь [вимагання 
в пані Б.] було вирішено раніше експертною комісією (акт СПЕ від 
26.07.07 р. № 242)».

27. 3 червня 2009 року Дзержинський суд визнав заявника вин-
ним у вимаганні в пані Б. Що стосується звинувачення у вимаганні 
в п. С., суд вирішив, що немає достатніх доказів вини заявника. Суд 
також встановив, що заявник перешкоджав ремонту газогону. Судом 
було зазначено, що заявник не може бути притягнутий до відпові-
дальності за вчинення згаданих злочинів і потребує примусового 
лікування у психіатричному закладі. Зокрема, було зазначено:

«Так, встановлено, що під час скоєння протиправних дій Руденко А. П. 
поводився досить зухвало, без поваги до потерпілих та інших учас-
ників подій, висловлював погрози для здоров’я та життя потерпілих 
у справі, здійснював активні дії під час блокування газотранспортної 
магістралі, що також являло загрозу для життя та здоров’я громадян. 
Хоча Руденко А. П. безпосередньо не здійснив посягання на життя ін-
ших осіб, але за своїм психічним станом на цей час потребує утри-
мання у психіатричному закладі та лікування у примусовому порядку, 
оскільки у зв’язку з хворобою є небезпечною особою...»

28. 23 грудня 2009 року апеляційний суд скасував постанову су-
ду першої інстанції від 3 червня 2009 року, оскільки її було ухвале-
но за відсутності заявника. Суд зазначив, що участь заявника була 
обов’язковою, хіба що він чітко відмовився з’явитися в суд або не міг 
з’явитися через характер його захворювання. Апеляційним судом 
також було зазначено, що хоча Дзержинський суд встановив, що ви-
ну заявника за звинуваченням у вимаганні в п. С. доведено не було, 
не було прийнято жодного рішення щодо закриття справи у цій час-
тині. Тому справу було скеровано до суду першої інстанції на новий 
розгляд. Також апеляційний суд без жодних пояснень постановив 
залишити запобіжний захід щодо заявника (тримання під вартою) 
без змін.

29. 29 червня 2010 року Дзержинським судом було задоволено 
відмову заявника від послуг декількох адвокатів, які представляли 
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його інтереси. Натомість для представництва інтересів заявника 
суд призначив захисника з місцевої спілки адвокатів.

30. 11 жовтня 2010 року Дзержинський суд під час засідання 
за участі заявника та призначеного йому адвоката призначив іншу 
судово-психіатричну експертизу заявника з метою отримання від-
повіді на такі запитання: 1) чи страждав заявник станом на час подій 
на які-небудь психічні захворювання; 2) чи міг він усвідомлювати 
значення своїх дій і керувати ними; та 3) чи міг характер його за-
хворювання вважатися перешкодою для його участі в судових засі-
даннях. Заявник загалом не заперечував проти такої експертизи, за 
умови, якщо її здійснюватиме незалежний експерт.

31. Експертиза здійснювалася від 19 листопада до 16 грудня 
2010 року у Дніпропетровській обласній клінічній психіатричній лі-
карні. Згідно з актом на час проведення експертизи заявник страж-
дав на «хронічний параноїдний розлад особистості з маячневими 
включеннями». Його психічний стан вважався таким, що переш-
коджає брати ефективну участь у судових засіданнях. Як зазнача-
лося у частині акту під назвою «Психологічна експертиза», заявник 
поводився невимушено і дружньо, демонструючи високий рівень 
інтелекту, гарну пам’ять та аналітичні здібності, але також певну 
зверхність і категоричність у судженнях. Загальні висновки були 
практично ідентичними акту від 26 лютого 2009 року.

32. 5 квітня 2011 року прокурор відмовився від обвинувачення 
заявника щодо блокування роботи газогону та вимагання в п. С.

33. 8 квітня 2011 року Дзержинським судом провадження щодо 
заявника у частині згаданих обвинувачень було закрито.

34. Того ж дня під час засідання за участі раніше призначено-
го заявнику захисника, але не самого заявника, суд визнав заявни-
ка винним у вимаганні в пані Б. Посилаючись на медичні висновки 
щодо стану психічного здоров’я заявника, Дзержинський суд по-
становив, що хоча заявник і усвідомлював значення своїх дій, коли 
вчиняв зазначений злочин, згодом стан його психічного здоров’я 
погіршився настільки, що необхідним стало примусове лікування. 
Тому суд постановив госпіталізувати заявника для його лікування 
під звичайним наглядом. Провадження було зупинено до одужання 
заявника.

35. Син заявника, допущений до участі в провадженні як його 
представник, оскаржив це рішення. Він скаржився, зокрема, на 
те, що заявнику було неправомірно відмовлено у його праві бра-
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ти участь у засіданнях. Він також скаржився на те, що було по-
рушено право заявника на презумпцію його психічного здоров’я. 
У зв’язку з цим він зазначав, що експерти дійшли протилежних 
висновків щодо стану психічного здоров’я заявника без жодних 
пояснень такої зміни їхньої думки. Окрім того, син заявника 
стверджував, що ані заявник, ані його родина не погодилися із 
призначеним заявникові захисником, який діяв всупереч інтере-
сам заявника.

36. 16 серпня 2011 року апеляційний суд залишив без змін рі-
шення про застосування до заявника примусових заходів медич-
ного характеру. Судом було зазначено, що, як встановили медичні 
експерти, характер захворювання заявника був перешкодою для йо-
го участі у судових засіданнях. Апеляційний суд також постановив, 
що застосування до заявника обраних заходів було виправдано тим 
фактом, що він вчинив «суспільно небезпечний» злочин і страждав 
на психічне захворювання.

37. 14 вересня 2011 року заявника було переведено з СІЗО до об-
ласного комунального закладу «Гейківська психоневрологічна лі-
карня» у Дніпропетровській області (далі — Гейківська лікарня).

38. 4 жовтня 2011 року заявника було оглянуто комісією у складі 
трьох лікарів Гейківської лікарні, які дійшли висновку, що його стан 
стабілізувався і що він не потребує будь-якого примусового стаціо-
нарного лікування. Зокрема, лікарі встановили, що попри хроніч-
ний параноїдний розлад особистості з «маячневими включення-
ми», заявник поводився належно та був у стабільному настрої, 
без схильності до агресії. Він шкодував через свою попередню по-
ведінку та усвідомив, що вона була неправильною. Тому комісією 
було рекомендовано припинити примусове лікування заявника, 
призначене судом, і замінити його амбулаторним психіатричним 
лікуванням.

39. 14 жовтня 2011 року Криворізьким судом було задоволено по-
дання лікарів Гейківської лікарні.

40. 19 жовтня 2011 року тією ж комісією лікарів Гейківської лі-
карні було надано ще один акт, у якому лікарі відзначали різке по-
гіршення настрою та поведінки заявника: він ставав дратівливим, 
розлюченим та агресивним і конфліктував з іншими пацієнтами. 
Відповідно, лікарі відмовилися від свого попереднього висновку від 
4 жовтня 2011 року як передчасного та звернулися до суду з клопо-
танням про продовження примусового лікування заявника.
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41. 29 листопада 2011 року апеляційний суд скасував на під-
ставі акту від 19 жовтня 2011 року постанову Криворізького суду від 
14 жовтня 2011 року.

42. 20 грудня 2011 року Криворізький суд постановив продовжи-
ти призначене 8 квітня 2011 року примусове лікування заявника.

43. 22 березня 2012 року Вищий спеціалізований суд України 
з розгляду цивільних і кримінальних справ залишив без задоволен-
ня касаційну скаргу заявника (подану його сином) на рішення ниж-
чих судів від 8 квітня та 16 серпня 2011 року.

44. 26 квітня 2012 року заявника знову було оглянуто комісією 
у складі трьох лікарів Гейківської лікарні (одного члена комісії було 
замінено). Вони зазначили, що заявник добре орієнтувався та давав 
адекватні відповіді на запитання, був лаконічним і монотонним, 
висловлював деякі примарні ідеї про переслідування його злочин-
цями та залишався самовпевненим і категоричним у своїх суджен-
нях. Внаслідок цього комісія вважала, що примусове лікування за-
явника слід продовжити.

45. 11 травня 2012 року Криворізький суд ухвалив відповідну 
постанову. Хоча заявник, який був присутнім у судовому засіданні, 
заперечував проти цього рішення та твердив, що він чудово почу-
вається, суд на підставі згаданого акту вказав, що заявник не міг 
критично оцінити свій стан.

46. 14 вересня 2012 року комісія лікарів Гейківської лікарні 
(у тому ж складі, що й 26 квітня 2012 року) знову оглянула заявника. 
Висновки комісії були аналогічними висновкам у акті від 4 жовтня 
2011 року (див. пункт 38).

47. 8 жовтня 2012 року Криворізький суд задовольнив заяву лі-
карів та скасував призначені заявникові примусові заходи медич-
ного характеру.

48. 26 жовтня 2012 року заявника було виписано з лікарні. У ма-
теріалах справи відсутня інформація щодо відновлення або продов-
ження зупиненого раніше провадження (див. пункт 34).

49. 25 квітня 2013 року заявника за його власним клопотанням 
було оглянуто у Харківському обласному бюро судово-медичної ек-
спертизи.

50. 20 травня 2013 року бюро надало свій висновок. У ньому 
зазначалося, що єдиний стан, який заявнику діагностували у ході 
попередніх психіатричних експертиз, був параноїдний розлад осо-
бистості. Такий діагноз не можна розглядати як цілковито обґрун-
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тований, оскільки він не відповідав діагностичним критеріям Між-
народної статистичної класифікації хвороб. Зокрема, при тому, що 
такий діагноз передбачає соціальну дезінтеграцію, заявник завжди 
був добре інтегрованим у суспільство та успішно вів підприємни-
цьку діяльність. Словосполучення «маячневі включення» також 
викликало сумніви щодо його клінічної точності. Надмірна особис-
та участь заявника в різних ситуаціях, а також той факт, що він був 
надмірно емоційним і робив дивні заяви, не означають марення.

51. Загалом було зроблено висновок, що у матеріалах справи не 
було нічого, що б підтверджувало, що заявник страждав на будь-які 
серйозні психічні розлади, що б знімали з нього відповідальність за 
його дії. Навіть якщо припустити, що поведінка заявника у стресо-
вих ситуаціях під час його кримінального переслідування та три-
мання під вартою була трохи дивною, у документі містився висно-
вок про те, що, зважаючи на його достатню соціальну адаптацію 
ще до кримінального провадження та відсутність інформації щодо 
наявності в нього психічних захворювань у минулому, заявник не 
страждав на психічний розлад з січня 2006 року до липня 2007 року 
та з серпня 2007 року до листопада 2012 року, що б стало підставою 
для застосування до нього примусових заходів медичного характе-
ру та завадило йому брати участь у судових засіданнях.

52. Окрім того, експерт бюро судово-медичної експертизи роз-
критикував акт від 19 листопада 2011 року як такий, що без жод-
них переконливих підстав спростував попередній акт від 4 жовтня 
2011 року, відповідно до якого заявник не потребував примусового 
психіатричного лікування. Це спростування було зроблено попри 
те, що опис психічного стану заявника залишився таким самим.

53. 13 червня 2013 року за клопотанням захисника заявника не-
залежний судово-медичний експерт з тринадцятирічним стажем 
роботи надав висновок щодо судово-психіатричних експертиз за-
явника, які здійснювалися 26 липня 2007 року, 26 лютого 2009 року 
та 16 грудня 2010 року (див. пункти 19, 26 та 31). Експерт вважав нау-
ково обґрунтованим лише перший згаданий акт. Він розкритикував 
два інші акти за їхню невідповідність правилам діагностики та від-
сутність будь-яких пояснень щодо того, чому ту саму поведінку за-
явника, яка раніше вважалася нормальною, пізніше було визнано 
такою, що виявляє психічний розлад. Експерт також дійшов виснов-
ку про те, що право заявника бути присутнім на судових засіданнях 
було обмежено без жодних реальних медичних причин.
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II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСтВО

A. кримінАльний кодекС УкрАїни 2001 рокУ

54. У відповідних положеннях зазначено таке:

Стаття 19 
Осудність

«1. Осудною визнається особа, яка під час вчинення злочину могла ус-
відомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними.

2. Не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка під час вчи-
нення суспільно небезпечного діяння, передбаченого цим Кодексом, 
перебувала в стані неосудності, тобто не могла усвідомлювати свої 
дії (бездіяльність) або керувати ними внаслідок хронічного психіч-
ного захворювання, тимчасового розладу психічної діяльності, не-
доумства або іншого хворобливого стану психіки. До такої особи за 
рішенням суду можуть бути застосовані примусові заходи медично-
го характеру...»

Стаття 92 
Поняття та мета примусових заходів медичного характеру

«Примусовими заходами медичного характеру є надання амбулатор-
ної психіатричної допомоги, поміщення особи, яка вчинила суспіль-
но небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого 
Особливою частиною цього Кодексу, в спеціальний лікувальний за-
клад з метою її обов’язкового лікування, а також запобігання вчинен-
ню нею суспільно небезпечних діянь.»

Стаття 93 
Особи, до яких застосовуються примусові заходи медичного характеру

«Примусові заходи медичного характеру можуть бути застосовані су-
дом до осіб:

1) які вчинили у стані неосудності суспільно небезпечні діяння;

2) які вчинили у стані обмеженої осудності злочини;

3) які вчинили злочин у стані осудності, але захворіли на психічну 
хворобу до постановлення вироку або під час відбування пока-
рання».
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Стаття 94 
Види примусових заходів медичного характеру

«1. Залежно від характеру та тяжкості захворювання, тяжкості вчине-
ного діяння, з урахуванням ступеня небезпечності психічно хворого 
для себе або інших осіб, суд може застосувати такі примусові заходи 
медичного характеру:

1) надання амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому по-
рядку;

2) госпіталізація до психіатричного закладу із звичайним наглядом;

3) госпіталізація до психіатричного закладу з посиленим наглядом;

4) госпіталізація до психіатричного закладу із суворим наглядом.

2. Надання амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому по-
рядку може бути застосоване судом стосовно особи, яка страждає на 
психічні розлади і вчинила суспільно небезпечне діяння, якщо осо-
ба за станом свого психічного здоров’я не потребує госпіталізації до 
психіатричного закладу.

3. Госпіталізація до психіатричного закладу із звичайним наглядом 
може бути застосована судом щодо психічно хворого, який за своїм 
психічним станом і характером вчиненого суспільно небезпечно-
го діяння потребує тримання у психіатричному закладі і лікування 
у примусовому порядку.

4. Госпіталізація до психіатричного закладу з посиленим наглядом 
може бути застосована судом щодо психічно хворого, який вчинив 
суспільно небезпечне діяння, не пов’язане з посяганням на життя ін-
ших осіб, і за своїм психічним станом не становить загрози для сус-
пільства, але потребує тримання у психіатричному закладі та лікуван-
ня в умовах посиленого нагляду.

5. Госпіталізація до психіатричного закладу із суворим наглядом мо-
же бути застосована судом щодо психічно хворого, який вчинив сус-
пільно небезпечне діяння, пов’язане з посяганням на життя інших 
осіб, а також щодо психічно хворого, який за своїм психічним станом 
і характером вчиненого суспільно небезпечного діяння становить 
особливу небезпеку для суспільства і потребує тримання у психіат-
ричному закладі та лікування в умовах суворого нагляду.

6. Якщо не буде визнано за необхідне застосування до психічно хворо-
го примусових заходів медичного характеру, а також у разі припинен-
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ня застосування таких заходів, суд може передати його на піклування 
родичам або опікунам з обов’язковим лікарським наглядом».

B. кримінАльно-процеСУАльний кодекС УкрАїни 1960 рокУ 

(втрАтив чинніСть 20 лиСтопАдА 2012 рокУ 

із нАбрАнням чинноСті новим 

кримінАльним процеСУАльним кодекСом УкрАїни 

від 13 квітня 2012 рокУ)

55. Стаття 156 обмежує строк первинного досудового тримання 
під вартою двома місяцями та передбачає можливість його продов-
ження до вісімнадцяти місяців. Вона також передбачає, що строк 
стаціонарного психіатричного дослідження має включатися до стро-
ку досудового тримання особи під вартою.

56. Статтею 416 передбачено, що примусові заходи медичного 
характеру застосовуються лише до осіб, які є суспільно небезпеч-
ними.

57. Згідно зі статтею 419 участь особи у судовому провадженні 
у його або її справі повинна забезпечуватися, якщо цьому не пере-
шкоджає характер його або її захворювання.

C. зАкон УкрАїни «про пСихіАтричнУ допомоГУ» 2000 рокУ

58. Статтею 3 Закону передбачено, що кожна особа повинна вва-
жатися такою, яка не має психічного розладу, доки наявність такого 
розладу не буде встановлено на підставах, передбачених законо-
давством, та відповідно до встановленого порядку.

59. Відповідно до статті 7 діагноз психічного розладу повинен 
встановлюватися відповідно до загальновизнаних міжнародних 
стандартів діагностики та Міжнародної статистичної класифікації 
хвороб. У цьому положенні також зазначено, що діагноз психічного 
розладу не може базуватися на незгоді особи з існуючими в суспіль-
стві політичними, моральними, правовими, релігійними, культур-
ними цінностями або на будь-яких інших підставах безпосередньо 
не пов’язаних зі станом його або її психічного здоров’я.

60. Статтею 19 визначено, що примусові заходи медичного ха-
рактеру застосовуються за рішенням суду у встановленому зако-
нодавством порядку. Застосовані заходи можуть продовжуватися, 
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змінюватися або припинятися судом за заявою психіатричного за-
кладу, у якому особа лікується, на підставі висновку комісії лікарів-
психіатрів. Особи, до яких застосовані такі заходи, повинні прохо-
дити періодичні огляди комісією лікарів-психіатрів не рідше одного 
разу на шість місяців для вирішення питання, чи такі заходи зали-
шаються виправданими.

61. Згідно зі статтею 25, особи, які отримують психіатричну до-
помогу, мають усі права і свободи, передбачені Конституцією Украї-
ни та Законами України. Їхні права і свободи можуть обмежуватися 
лише у випадках, передбачених Конституцією України, відповідно 
до застосовного законодавства.

D. поСтАновА пленУмУ верховноГо СУдУ УкрАїни № 7 

від 3 червня 2005 рокУ

62. У відповідних частинах зазначено таке:

«З метою правильного й однакового застосування судами законо-
давства про примусові заходи медичного характеру і примусове лі-
кування та усунення недоліків у судовій практиці Пленум Верховно-
го Суду України постановляє:

...3. ...примусові заходи медичного характеру мають застосовувати-
ся лише за наявності у справі обґрунтованого висновку експертів-
психіатрів про те, що особа страждає на психічну хворобу чи має 
інший психічний розлад, які зумовлюють її неосудність або обмеже-
ну осудність і викликають потребу в застосуванні щодо неї таких за-
ходів...

Суди повинні критично оцінювати зазначені висновки з точки зору 
їх наукової обґрунтованості, переконливості й мотивованості... Ці ви-
сновки є доказами у справі, які не мають наперед установленої сили, 
не є обов’язковими для суду, але незгода з ними має бути вмотивована 
у відповідних ухвалі, вироку, постанові суду.

Коли ж висновки експертиз є недостатньо зрозумілими, неповними 
або виникає потреба у з’ясуванні додаткових питань, суд повинен 
викликати в судове засідання експерта-психіатра чи ... призначити 
додаткову чи повторну експертизу.

...10. З урахуванням положень ст. 419 КПК, статей 3, 25 [Закону Ук-
раїни «Про психіатричну допомогу»], а також п. 5 принципу 18 до-
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датка до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 18 лютого 1992 р. 
№ 46/119 «Захист осіб із психічними захворюваннями та поліпшення 
психіатричної допомоги»..., якими передбачено, що пацієнт і його 
представник мають право бути присутніми на будь-якому слуханні, 
брати в ньому участь та бути вислуханими, суди повинні забезпечу-
вати участь у судовому засіданні захисника та особи, щодо якої ви-
рішується питання про застосування примусових заходів медичного 
характеру (за винятком випадків, коли цьому перешкоджає характер 
її захворювання), або ж отримувати письмову відмову в разі її неба-
жання бути присутньою...».

III. ВІДПОВІДНІ МІЖНАРОДНІ ДОКУМЕНтИ

63. У відповідних витягах з «Принципів захисту осіб з психіч-
ними захворюваннями та поліпшення психіатричної допомоги», 
схвалених Резолюцією Генеральної Асамблеї № 46/119 від 17 грудня 
1991 року зазначено таке:

Принцип 4 
Діагностика психічного захворювання

«1. Діагноз, що особа страждає на психічне захворювання, ставиться 
відповідно до міжнародно визнаних медичних стандартів.

2. Діагноз про наявність психічного захворювання ніколи не ставить-
ся на основі політичного, економічного або соціального становища 
або належності до якоїсь культурної, расової або релігійної групи або 
з будь-якої іншої причини, що не має безпосереднього відношення до 
стану психічного здоров’я.

3. Сімейний чи службовий конфлікт або невідповідність моральним, 
соціальним, культурним чи політичним цінностям або релігійним 
поглядам, що переважають у суспільстві, в якому проживає відповідна 
особа, ніколи не може бути визначальним чинником при постановці 
діагнозу про наявність психічного захворювання.

4. Відомості про лікування або госпіталізацію особи в минулому не 
можуть самі по собі слугувати виправданням постановки діагнозу 
про наявність у неї психічного захворювання в даний час або в май-
бутньому.
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5. Жодна особа або орган не може оголосити або яким-небудь іншим 
чином зазначити, що та чи інша особа страждає психічним захворю-
ванням, крім як з метою, що безпосередньо стосується психічного за-
хворювання або наслідків психічного захворювання.»

Принцип 15 
Принципи госпіталізації

«1. Коли особа потребує лікування в психіатричному закладі, необхід-
но докладати всіх зусиль, щоб уникнути примусової госпіталізації...»

Принцип 16 
Примусова госпіталізація

«1. Будь-яка особа може бути госпіталізована до психіатричного за-
кладу в якості пацієнта у примусовому порядку, або особа, вже гос-
піталізована як пацієнт у добровільному порядку, може триматися 
як пацієнт у психіатричному закладі у примусовому порядку тоді 
й тільки тоді, коли уповноважений для цієї мети відповідно до закону 
кваліфікований фахівець, який працює в області психіатрії, встано-
вить відповідно до принципу 4, наведеного вище, що ця особа страж-
дає на психічне захворювання, і визначить:

a) що внаслідок цього психічного захворювання існує серйозна за-
гроза заподіяння безпосередньої або неминучої шкоди цій особі 
або іншим особам, або

b) що у випадку особи, чиє психічне захворювання є тяжким, а розу-
мові здібності — ослабленими, відмова від госпіталізації або три-
мання даної особи в психіатричному закладі може призвести до 
серйозного погіршення її здоров’я або унеможливить застосуван-
ня належного лікування, яке може бути здійснене лише за умови 
госпіталізації до психіатричного закладу відповідно до принципу 
найменш обмежувальної альтернативи.

У випадку, зазначеному в підпункті «б», необхідно, по можливості, 
проконсультуватися з іншим таким фахівцем, який працює в облас-
ті психіатрії. У разі проведення такої консультації госпіталізація до 
психіатричного закладу або тримання в ньому в примусовому поряд-
ку можуть мати місце лише за згодою іншого фахівця, який працює 
в області психіатрії.

2. Госпіталізація до психіатричного закладу або тримання в ньому 
в примусовому порядку здійснюється спочатку протягом нетривалого 
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періоду, визначеного внутрішньодержавним законодавством, з метою 
нагляду і проведення попереднього лікування до розгляду питання 
про госпіталізацію або тримання пацієнта у психіатричному закладі 
наглядовим органом. Причини госпіталізації або тримання негайно 
повідомляються пацієнту; про факт госпіталізації або тримання та їх 
причини також невідкладно й докладно повідомляється наглядово-
му органу, особистому представнику пацієнта, якщо такий є, а також, 
якщо пацієнт не заперечує, сім’ї пацієнта...»

Принцип 17 
Наглядовий орган

«1. Наглядовий орган є судовим або іншим незалежним і стороннім 
органом, створеним відповідно до внутрішньодержавного законо-
давства і функціонуючим відповідно до процедур, установлених 
внутрішньодержавним законодавством. При підготовці своїх рішень 
він користується допомогою одного або кількох кваліфікованих і не-
залежних фахівців, які працюють в області психіатрії, і бере до уваги 
їхні поради.

2. Відповідно до пункту 2 вищенаведеного принципу 16 початковий 
розгляд наглядовим органом рішення про госпіталізацію або три-
мання пацієнта в психіатричному закладі у примусовому порядку 
проводиться в максимально короткий термін після прийняття такого 
рішення і має здійснюватися за спрощеними і прискореними проце-
дурами, передбаченими у внутрішньодержавному законодавстві.

3. Наглядовий орган періодично, через певні проміжки часу, визна-
чені внутрішньодержавним законодавством, розглядає випадки при-
мусової госпіталізації.

4. Пацієнт, госпіталізований у примусовому порядку, може через 
певні проміжки часу, визначені внутрішньодержавним законодавс-
твом, звертатися до наглядового органу з клопотанням про виписку 
або одержання статусу пацієнта, госпіталізованого в добровільному 
порядку.

5. Під час кожного перегляду наглядовий орган повинен з’ясувати, 
чи задовольняються як і раніше критерії примусової госпіталізації, 
викладені в пункті вищенаведеного принципу 16, і якщо ні, пацієнт 
має бути виписаний як госпіталізований у примусовому порядку.
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6. Якщо в будь-який час фахівець, який працює в області психіатрії 
й відповідальний за дану справу, переконається, що тримання особи 
в якості пацієнта, госпіталізованого у примусовому порядку, біль-
ше не відповідає необхідним умовам, він віддає розпорядження про 
виписку даної особи як пацієнта, госпіталізованого у примусовому 
порядку.

7. Пацієнт або його особистий представник, або будь-яка зацікавлена 
особа мають право оскаржити до вищестоящого суду рішення про гос-
піталізацію хворого або про його тримання в психіатричному закладі...»

Принцип 18 
Процесуальні гарантії

«...5. Пацієнт та особистий представник і адвокат пацієнта мають 
право бути присутніми на будь-якому слуханні, брати участь у ньому 
і бути заслуханими...»

ПРАВО

I. СтВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННя СтАттІ 5 КОНВЕНЦІЇ 
У ЗВ’яЗКУ З ДОСУДОВИМ тРИМАННяМ ЗАяВНИКА 

ПІД ВАРтОЮ

64. Заявник скаржився, що тримання його під вартою від 
17 серпня до 17 вересня 2007 року порушувало пункти 1 та 4 статті 5 
Конвенції. Він також скаржився відповідно до пункту 3 статті 5 Кон-
венції на тривалість всього періоду його досудового тримання під 
вартою. У відповідних частинах згаданих положень зазначено таке:

«1. Кожен має право на свободу та особисту недоторканність. Нікого 
не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно до 
процедури, встановленої законом:

...

c) законний арешт або затримання особи, здійснене з метою до-
провадження її до компетентного судового органу за наявності 
обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо 
обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею 
правопорушення чи її втечі після його вчинення; ...
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3. Кожен, кого заарештовано або затримано згідно з положеннями 
підпункту «c» пункту 1 цієї статті, має негайно постати перед суддею 
чи іншою посадовою особою, якій закон надає право здійснювати 
судову владу, і йому має бути забезпечено розгляд справи судом уп-
родовж розумного строку або звільнення під час провадження. Таке 
звільнення може бути обумовлене гарантіями з’явитися на судове 
засідання.

4. Кожен, кого позбавлено свободи внаслідок арешту або тримання 
під вартою, має право ініціювати провадження, в ході якого суд без 
зволікання встановлює законність затримання і приймає рішення 
про звільнення, якщо затримання є незаконним...».

A. щодо прийнятноСті

65. Суд зазначає, що скарги не є явно необґрунтованими у сенсі 
підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що 
вони не є неприйнятними з будь-яких інших підстав. Тому вони ма-
ють бути визнані прийнятними.

B. щодо СУті

1. законність тримання заявника під вартою від 17 серпня 
до 17 вересня 2007 року (пункт 1 статті 5 конвенції)

66. Заявник скаржився, що тримання його під вартою протягом 
зазначеного періоду не охоплювалося жодним судовим рішенням, 
а отже, було незаконним. У зв’язку з цим він посилався на рішен-
ня у справі «Харченко проти України» (Kharchenko v. Ukraine), у якому 
Суд зазначив, що він уже неодноразово розглядав і встановлював 
порушення пункту 1 статті 5 Конвенції у справах щодо практики 
тримання обвинувачених під вартою виключно на підставі того, що 
обвинувальний висновок передано до суду першої інстанції (заява 
№ 40107/02, п. 71, від 10 лютого 2011 року).

67. Уряд твердив, що тримання заявника під вартою відповідало 
національному законодавству і не було жодних причин вважати йо-
го незаконним у сенсі статті 5 Конвенції.

68. Суд зауважує, виходячи з матеріалів справи, що востаннє 
продовжений термін тримання заявника під вартою під час досудо-
вого слідства закінчився 17 серпня 2007 року. Кількома днями рані-
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ше слідство було офіційно завершено, заявнику було надано доступ 
до матеріалів справи, а справу було передано на розгляд до суду. 
17 вересня 2007 року Дзержинський суд провів попереднє судове за-
сідання, на якому було ухвалено застосувати, як запобіжний захід, 
дальше тримання заявника під вартою (див. пункти 17–18 та 20–23).

69. Справді, як зазначав заявник, Суд раніше розглядав анало-
гічні ситуації в інших справах проти України і визнав їх несумісни-
ми з вимогами законності пункту 1 статті 5 Конвенції (див. напри-
клад, рішення у справах «Єлоєв проти України» (Yeloyev v. Ukraine), 
заява № 17283/02, пп. 48–51, від 6 листопада 2008 року; «Соловей та 
Зозуля проти України» (Solovey and Zozulya v. Ukraine), заяви № 40774/02 
та № 4048/03, пп. 70–73, від 27 листопада 2008 року та «Кондратьєв 
проти України» (Kondratyev v. Ukraine), заява №. 5203/09, пп. 110–112, 
від 15 грудня 2011 року). Окрім того, у наведеному рішенні у справі 
«Харченко проти України» (Kharchenko v. Ukraine) (пп. 98 та 101), Суд 
постановив, що проблему продовжуваного тримання під вартою до 
або під час судового розгляду без жодного судового рішення спри-
чинено прогалиною в законодавстві і що в Україні вона становить 
системну повторювану проблему. У цій справі немає аргументів, 
здатних переконати Суд дійти іншого висновку.

70. Відповідно, Суд доходить висновку, що тримання заявника 
під вартою від 17 серпня до 17 вересня 2007 було незаконним.

71. Отже, у зв’язку з цим відбулося порушення пункту 1 статті 5 
Конвенції.

2. тривалість досудового тримання заявника під вартою 
(пункт 3 статті 5 конвенції)

72. Заявник твердив, що його досудове тримання під вартою бу-
ло надмірно тривалим і не ґрунтувалося на достатніх підставах.

73. Уряд твердив, що з огляду на поведінку заявника, зокре-
ма, численні погрози потерпілій, пані Б., та його неявки на вимоги 
слідчого, його досудове тримання під вартою було виправданим за-
побіжним заходом. Уряд також вважав його тривалість розумною.

74. Суд зазначає, що у сенсі підпункту «с» пункту 1 статті 5 Кон-
венції заявника тримали під вартою від 4 червня 2007 року до 3 чер-
вня 2009 року та від 23 грудня 2009 року до 8 квітня 2011 року. Тому 
його досудове тримання під вартою тривало три роки та три з поло-
виною місяці.
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75. Суд не вважає цей період коротким в абсолютному розумін-
ні (див. для порівняння рішення від 19 лютого 2009 року у справі 
«Доронін проти України» (Doronin v. Ukraine), заява № 16505/02, п. 61).

76. Суд погоджується з тим, що початкове тримання заявника 
під вартою було зумовлено його стверджуваними погрозами потер-
пілій та відсутністю співпраці з міліцією (див. пункт 11). Проте після 
певного часу судові органи були зобов’язані дати нову оцінку стано-
вища заявника та навести чіткі підстави його продовжуваного три-
мання під вартою (див., серед багатьох інших джерел, рішення від 
29 вересня 2011 року у справі «Третьяков проти України» (Tretyakov v. 
Ukraine), заява № 16698/05, п. 59).

77. Проте тримання заявника під вартою було продовжено 
лише на тій підставі, що для закінчення слідства був потрібен 
додатковий час (див. пункт 17). Окрім того, 17 вересня 2007 року 
у задоволенні його клопотання про звільнення під заставу було 
відмовлено без жодних пояснень того, чому цей менш суворий за-
побіжний засіб вважався недоречним (див. пункти 22–23). Анало-
гічно, 23 грудня 2009 року апеляційний суд не навів жодних під-
став досудового тримання заявника під вартою як запобіжного 
заходу (див. пункт 28).

78. Тому Суд вважає, що національні органи влади не обґрун-
тували в належний спосіб тривале тримання заявника під вартою 
протягом трьох років і трьох з половиною місяців (див. рішення 
від 10 лютого 2011 року у справі «Плєшков проти України» (Pleshkov v. 
Ukraine), заява № 37789/05, пп. 36–37).

79. Звідси випливає, що відбулося порушення пункту 3 статті 5 
Конвенції.

3. розгляд судом питання про тримання заявника під вартою 
від 17 серпня до 17 вересня 2007 року 
(пункт 4 статті 5 конвенції)

80. Заявник також скаржився на те, що за відсутності будь-якого 
рішення про його тримання під вартою протягом зазначеного періо-
ду або будь-якої чіткої процедури оскарження такого рішення він не 
міг домогтися розгляду судом питання про законність його триман-
ня під вартою.

81. Уряд заперечив цю позицію. Уряд зазначив, що 9 вересня 
2007 року заявник клопотав про звільнення під заставу і це клопо-
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тання було розглянуто судом 17 вересня 2007 року (див. пункти 22–
23). Відповідно, Уряд вважав, що заявник домігся ефективного су-
дового розгляду питання законності його досудового тримання під 
вартою.

82. Суд зазначає, що він вже установлював, що законодавство 
України на час подій не передбачало процедури перегляду закон-
ності продовжуваного тримання під вартою після закінчення досу-
дового слідства, яка б відповідала вимогам пункту 4 статті 5 Кон-
венції (див. рішення у справі «Молодорич проти України» (Molodorych 
v. Ukraine), заява 2161/02, п. 108, від 28 жовтня 2010 року; згадані 
рішення у справах: «Плєшков проти України» (Pleshkov v. Ukraine), 
п. 42; «Харченко проти України» (Kharchenko v. Ukriane), п. 100; рі-
шення у справах «Цигоній проти України» (Tsygoniy v. Ukraine), заява 
№ 19213/04, п. 78, від 24 листопада 2011 року, та «Таран проти Ук-
раїни» (Taran v. Ukraine), заява № 31898/06, пп. 81–82, від 17 жовтня 
2013 року). Так, суди першої інстанції не були зобов’язані обґрун-
товувати свої рішення про тримання під вартою або встановлювати 
строк такого тримання під вартою. Окрім того, швидкість розгляду 
клопотання про звільнення залежала від дати, на яку призначено 
засідання.

83. Про згадані проблеми свідчить і ця справа.
84. Тому Суд ухвалює, що відбулося порушення пункту 4 статті 5 

Конвенції.

II. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 5 КОНВЕНЦІЇ 
У ЗВяЗКУ З тРИМАННяМ ЗАяВНИКА 

У ПСИХІАтРИЧНІЙ ЛІКАРНІ

85. Не посилаючись на жодне положення Конвенції, заявник 
також скаржився, що його тримання у психіатричній лікарні було 
свавільним і непотрібним заходом. Суд вважає за належне розгля-
нути цю скаргу згідно з підпунктом «е» пункту 1 статті 5 Конвенції, 
у якому зазначено таке:

«1. Кожен має право на свободу та особисту недоторканність. Нікого 
не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно до 
процедури, встановленої законом: ...
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e) законне затримання осіб для запобігання поширенню інфекційних 
захворювань, законне затримання психічнохворих, алкоголіків або 
наркоманів чи бродяг; ...».

A. щодо прийнятноСті

86. 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. Тому вона має 
бути визнана прийнятною.

B. щодо СУті

1. Аргументи сторін провадження

87. Заявник твердив, що тримання у психіатричній лікарні бу-
ло призначено органами влади для покарання його за громадську 
діяльність та активну політичну позицію.

88. Він твердив, що акти судово-психіатричної експертизи, за 
якими його визнали таким, що страждає на психічне захворювання 
і потребує примусового стаціонарного психіатричного лікування, 
ґрунтувалися не на психіатричній оцінці, а на вибірковому аналізі 
фактів і деяких неперевірених твердженнях свідків.

89. Окрім того, заявник зазначив, що не було надано жодних по-
яснень різкої зміни позиції експертів, які спочатку оцінили його по-
ведінку як нормальну, а потім вирішили, що та сама поведінка свід-
чить про психічне захворювання.

90. Він також твердив, що всі його судово-психіатричні експер-
тизи здійснювалися із залученням тих самих експертів (працівників 
Дніпропетровської обласної клінічної психіатричної лікарні).

91. Посилаючись на акти незалежних експертів від 20 травня 
та 13 червня 2013 року (див. пункти 50–53), заявник вказав на су-
перечності та неточності у судово-психіатричних актах, що стали 
підставою для його тримання у психіатричній лікарні. Заявник на-
полягав на тому, що не було достатніх доказів, аби вважати, що він 
страждав на психічний розлад і потребував примусового лікування 
у психіатричному закладі.

92. Заявник також твердив, що суди не вжили необхідних за-
ходів для того, щоб переглянути його діагноз або необхідність його 
стаціонарного психіатричного лікування.
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93. Насамкінець він скаржився, що йому без жодної поважної 
причини відмовили у праві бути присутнім на судових засіданнях 
і брати в них участь.

94. Уряд твердив, що примусове тримання заявника у психіат-
ричній лікарні ґрунтувалося на об’єктивних медичних висновках та 
судовій оцінці його поведінки під час судових засідань.

95. Окрім того, Уряд твердив, що злочини, у вчиненні яких заяв-
ника обвинувачували, були «суспільно небезпечними».

96. Уряд розтлумачив скаргу заявника як таку, що стосується 
лише факту його госпіталізації до психіатричної лікарні, а не по-
дальшого тримання в ній.

97. Заявник не погодився з таким тлумаченням, твердячи, що 
він скаржився до Суду щодо всього періоду його тримання у психіат-
ричній лікарні.

2. оцінка Суду

a) Загальні принципи практики

98. Суд наголошує, що стаття 5 Конвенції, разом зі статтями 2, 
3 та 4, стоїть у першому ряду фундаментальних прав, які захища-
ють фізичну безпеку людини, та на її важливості в демократично-
му суспільстві (див. рішення у справах «Маккей проти Сполученого 
Королівства» (McKay v. the United Kingdom) [ВП], заява № 543/03, п. 30, 
ЄСПЛ 2006-X, та «Шторк проти Німеччини» (Storck v. Germany), заява 
№ 61603/00, п. 102, ЄСПЛ 2005-V).

99. Тримання особи, яку вважають психічно хворою, під вар-
тою має відповідати цілям пункту 1 статті 5 Конвенції, що полягає 
у запобіганні позбавлення осіб волі у свавільний спосіб, а також від-
повідати цілям обмеження, зазначеного у підпункті «е». У зв’язку 
з останнім Суд повторює, що відповідно до його усталеної практики 
особа не може вважатися «психічно хворою» та бути позбавлена волі, 
якщо не дотримано трьох наведених далі мінімальних умов: по-пер-
ше, об’єктивна медична експертиза має довести, що особа є психічно 
хворою; по-друге, психічний розлад має бути таким, що зумовлює 
примусове тримання особи у психіатричній лікарні; по-третє, не-
обхідність продовжуваного тримання у психіатричній лікарні зале-
жить від стійкості такого захворювання (див. рішення від 24 жовтня 
1979 року у справі «Вінтерверп проти Нідерландів» (Winterwerp v. the 
Netherlands), п. 39, Серія А, № 33).
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100. Суд неодноразово зазначав, що він надає національним 
органам влади певну свободу у вирішенні питання, чи має особа 
триматися під вартою як «психічно хвора». Суд своїми рішеннями 
не підмінятиме рішень держав щодо застосування конвенційних 
прав до конкретних фактологічних обставин. Саме національні ор-
гани влади мають оцінювати докази, надані їм у конкретній справі; 
завдання Суду полягає в розгляді відповідно до Конвенції рішень 
цих органів влади (див. рішення від 23 лютого 1984 року у справі 
«Луберті проти Італії» (Luberti v. Italy), п. 27, Серія A, № 75). До за-
вдань Суду не входить перегляд різних медичних висновків, що 
належить насамперед до компетенції національних судів. Проте 
Суд має пересвідчитися, чи мали національні суди під час ухвален-
ня оскаржуваних рішень у своєму розпорядженні достатні докази, 
щоб виправдати тримання під вартою (див. рішення від 12 червня 
2003 року у справі «Герц проти Німеччини» (Herz v. Germany), заява 
№ 44672/98, п. 51).

101. Для того, щоб покладатися на рішення національних ор-
ганів влади, які справді мають кращу можливість оцінювати факти 
цієї справи, Суд має переконатися в тому, що вони уважно оцінили 
та вивчили відповідні питання. Ці принципи є вповні застосовні до 
ситуацій позбавлення волі з огляду на основоположну важливість 
цього права в демократичному суспільстві. Національні суди мають 
ретельно розглядати питання про позбавлення волі, щоб узяті під 
варту особи на практиці користувалися ефективними процесуаль-
ними гарантіями від свавільного тримання під вартою (див. рішен-
ня від 26 травня 2011 року у справі «Тюпа проти Чеської Республіки» 
(Ťupa v. the Czech Republic), заява № 39822/07, п. 51).

102. У своїй практиці Суд зауважував, що значення термі-
на «психічнохворі» постійно еволюціонує, оскільки прогрес до-
сліджень у психіатрії та гнучкість лікування розвиваються. Проте 
підпункт «e» пункту 1 статті 5 Конвенції не можна сприймати як 
такий, що дозволяє тримання особи під вартою лише через те, що 
її погляди чи поведінка відрізняються від норм, які переважають 
у суспільстві. Вважати інакше буде несумісним із текстом пункту 
1 статті 5 Конвенції, яким визначено вичерпний перелік винятків, 
що вимагають вузького тлумачення (див., як класичний приклад, 
згадане рішення у справі «Вінтерверп проти Нідерландів» (Winterwerp 
v. the Netherlands), п. 37).
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103. Суд також зазначає, що тримання особи під вартою є на-
стільки серйозним заходом, що він є виправданим лише тоді, коли 
інші, менш суворі заходи, було розглянуто й визнано недостатні-
ми для гарантування інтересів особи або суспільства, що можуть 
вимагати того тримання відповідної особи під вартою. Це означає, 
що відповідність позбавлення волі національному законодавству 
є недостатньою умовою; воно також має бути необхідним за кон-
кретних обставин (див. щодо застосування цих принципів у кон-
тексті підпункту «е» пункту 1 статті 5 Конвенції рішення у спра-
вах «Вітольд Літва проти Польщі» (Witold Litwa v. Poland), заява 
№ 26629/95, п. 78, ЄСПЛ 2000-III, та «Станєв проти Болгарії» (Stanev 
v. Bulgaria) [ВП], заява № 36760/06, п 143, ЄСПЛ 2012).

104. Насамкінець для того, щоб відповідати підпункту «е» пун-
кту 1 статті 5 Конвенції, провадження щодо примусової госпіталі-
зації особи до психіатричного закладу має обов’язково передбачати 
чіткі ефективні гарантії від свавілля з огляду на вразливість осіб, 
які страждають на психічні розлади, та потребу в наведенні дуже 
вагомих причин для виправдання будь-яких обмежень їхніх прав 
(див. рішення від 2 травня 2013 року у справі «Загідуліна проти Росії» 
(Zagidulina v. Russia), заява № 11737/06, п. 53).

b) Застосування зазначених принципів у цій справі

105. У цій справі сторони не оскаржували того, що тримання 
заявника у психіатричному закладі становило позбавлення його 
свободи у значенні підпункту «е» пункту 1 статті 5 Конвенції. Суд 
не вбачає жодних причин для іншого висновку (див. згадане рішен-
ня у справі «Станєв проти Болгарії» (Stanev v. Bulgaria), пп. 121–132, 
ЄСПЛ 2012).

106. На відміну від Уряду (див. пункт 96), Суд вважає, що скарга 
заявника стосується і його госпіталізації до Гейківської лікарні для 
примусового психіатричного лікування, і його подальшого триман-
ня в ній.

(i) Поміщення заявника до Гейківської лікарні для примусо-
вого психіатричного лікування

107. Суд зазначає, що тримання заявника у психіатричному за-
кладі ґрунтувалося на кількох комісійних експертних висновках. 
Хоча цей чинник може розглядатися як ознака того, що запобіжний 
захід не було застосовано свавільно, цього недостатньо для того, 
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щоб визнати подальший аналіз недоцільним (див. рішення у справі 
«М. проти України» (M. v. Ukraine), заява № 2452/04, пп. 59–67, від 
19 квітня 2012 року).

108. Зокрема, Суд зауважує, що перед поміщенням заявника 
до психіатричного закладу його було тричі оглянуто спеціалістами 
Дніпропетровської обласної клінічної психіатричної лікарні:

— У своєму акті від 26 липня 2007 року вони дійшли висновку, 
що у січні 2006 року він усвідомлював свої дії (коли стався 
випадок з пані Б.) і не потребував примусового психіатрич-
ного лікування станом на час огляду (див. пункт 19).

— У наступному акті від 26 лютого 2009 року лікарі з тієї самої 
лікарні дійшли висновку, що заявник не усвідомлював своїх 
дій у липні 2006 року (на час подій стосовно ремонту газого-
ну) й у травні 2007 року (коли відбулися події за участю п. С.) 
та що на момент його огляду він потребував примусового 
психіатричного лікування, зважаючи на погіршення стану 
його психічного здоров’я у зв’язку з кримінальним провад-
женням щодо нього (див. пункт 26).

— У ще одному акті від 16 грудня 2010 року фахівці тієї самої 
лікарні повторили свої висновки від 26 лютого 2009 року 
та зазначили, що заявник не може ефективно брати участь 
у судових засіданнях з огляду на його психічний стан (див. 
пункт 31).

109. Окрім того, Суд враховує висновки інших експертів-
психіатрів від 20 травня та 13 червня 2013 року, які критикують по-
передні акти (від 26 лютого 2009 року та 16 грудня 2010 року), зокре-
ма у зв’язку з неточністю діагнозу (див. пункти 50–53).

110. До завдань Суду не належить повторне оцінювання наведе-
них висновків, які було складено професійними лікарями-психіат-
рами і які містять протилежні висновки, та вирішення, які з них бу-
ли правильними, а які — хибними. Проте до його завдань належить 
перевірка того, чи вивчали національні суди відповідні висновки 
з необхідною ретельністю та чи належно обґрунтували своє рішен-
ня щодо примусового лікування заявника у психіатричному закладі 
(див. також рішення від 17 грудня 2013 року у справі «Раудевс проти 
Латвії» (Raudevs v. Latvia), заява № 24086/03, п. 71, ще не набуло ста-
тусу остаточного).

111. Суд зазначає, що вимогу щодо ретельного вивчення було 
наголошено у постанові Пленуму Верховного Суду України № 7 
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від 3 червня 2005 року, у якій судам було розґяснено необхідність 
ухвалення рішення щодо примусових заходів медичного характе-
ру лише на підставі обґрунтованих висновків лікарів-психіатрів 
(див. пункт 62). Окрім того, відповідно до цієї постанови суди 
мають критично оцінювати такі медичні висновки та викликати 
до суду відповідних експертів у разі будь-якої неповноти або не-
однозначності.

112. Проте у цій справі відсутні ознаки того, що національні су-
ди критично оцінювали висновки експертів щодо психічного стану 
заявника та потреби у примусовому психіатричному лікуванні. Во-
ни не вимагали жодних пояснень щодо того, чому ті самі риси по-
ведінки, які заявник послідовно демонстрував (егоцентризм, підви-
щена самооцінка, категоричність суджень, надзвичайна чутливість 
до невдач тощо — див. пункти 19, 26 та 31), розцінювалися як такі, 
що не виявляють жодного психіатричного захворювання в одно-
му разі, та як такі, що виявляють таке захворювання, — в іншому. 
Таким чином, тоді як поведінка заявника, описана у відповідних 
актах судово-психіатричної експертизи, залишалася такою самою, 
динаміка стану його здоров’я відповідно до цих актів була такою: 
у січні 2006 року він був психічно здоровим; у липні 2006 року та 
у травні 2007 року він був психічно хворим і не міг нести відпові-
дальність за свої дії; у липні 2007 року він не страждав на жодні 
психічні захворювання та усвідомлював і міг контролювати свої 
дії; а у лютому 2009 року та у грудні 2010 року його знову вважали 
психічно хворим. Різкі зміни у висновках експертів не було в жод-
ний спосіб пояснено, навіть попри те, що це був один із аргументів, 
висунутих сином заявника, який діяв як його представник, в апеля-
ційній скарзі (див. пункт 35).

113. Суд також зазначає, що всі акти судово-психіатричних ек-
спертиз, у яких йшлося про необхідність застосування до заявника 
примусових заходів медичного характеру, було складено спеціаліс-
тами тієї самої лікарні, без врахування іншої, незалежної думки.

114. Насамкінець Суд зазначає, що, попри важливість для заяв-
ника питання, що є предметом спору, його особисто не заслухали 
й не надали можливості прокоментувати висновки експертів на су-
довому засіданні, на якому було ухвалено рішення про тримання 
заявника у психіатричному закладі (див., як протилежний приклад, 
ухвалу щодо прийнятності від 19 березня 2013 року у справі «Кло-
утен проти Німеччини» (Klouten v. Germany), заява № 48057/10, п. 53). 
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Видається, що не було жодної належної причини для недопущення 
заявника до участі у провадженні. Так, експерти, які описували ха-
рактер поведінки заявника як «невимушений і дружній, розкрива-
ючи високий рівень інтелекту, хорошу пам’ять та аналітичні здіб-
ності, але також демонструючи певну зверхність і суворість в його 
судженнях», не надали жодних пояснень, чому психічний стан заяв-
ника вважався таким, що не дозволяє йому ефективно брати участь 
у судових засіданнях (див. пункт 31).

ii) Тримання заявника у Гейківській лікарні

115. Суд зазначає, що заявника тримали у Гейківській лікарні від 
14 вересня 2011 року до 26 жовтня 2012 року, тобто протягом одного 
року, одного місяця і дванадцяти днів. Протягом цього періоду з ме-
тою перевірки необхідності продовження примусового психіатрич-
ного лікування заявника, його тричі оглядала комісія лікарів лікар-
ні: через двадцять днів після його госпіталізації (4 жовтня 2011 ро-
ку); через п’ятнадцять днів (19 жовтня 2011 року); і знову через шість 
місяців та сім днів (26 квітня 2012 року).

116. Відповідно, після примусової госпіталізації заявника на 
підставі судових рішень лікарі Гейківської лікарні отримали мож-
ливість ефективного контролю за свободою заявника та його ліку-
ванням на весь період його госпіталізації. Ознак того, що після гос-
піталізації заявника до лікарні його оглядали представники інших 
органів, немає.

117. Суд зазначає, що можливість пацієнтів отримати інший 
висновок незалежних експертів-психіатрів — принцип, включений 
до Принципів ООН захисту осіб із психічними захворюваннями та 
поліпшення психіатричної допомоги (див. пункт 63), є важливою 
гарантією від можливого свавілля під час ухвалення рішень сто-
совно продовження застосування примусового лікування (див. рі-
шення у справі «Х. проти Фінляндії» (X v. Finland), заява № 34806/04, 
п. 169, ЄСПЛ 2012, та згадане рішення у справі «М. проти України» 
(M. v. Ukraine), п. 66).

118. Суд також зазначає, що ініціювати провадження стосов-
но перевірки дотримання умов примусового лікування заявника 
могли виключно органи влади. Як Суд зазначав у своїй практиці, 
така система не може вважатися такою, що надає достатні гаран-
тії від свавілля (див. згадане рішення у справі «Х проти Фінляндії» 
(X v. Finland), п. 170).
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iii) Висновок

119. З огляду на все зазначене Суд вважає, що національні органи 
влади не встановили у переконливий спосіб та з необхідними проце-
суальними гарантіями від свавілля наявність і стійкість реального 
психічного розладу, характер або ступінь якого були такими, що 
виправдовують поміщення заявника до Гейківської лікарні та його 
тримання там. Тому відбулося порушення підпункту «е» пункту 1 
статті 5 Конвенції.

III. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 8 КОНВЕНЦІЇ

120. Заявник також скаржився на те, що діагностування йо-
му психічного захворювання та його примусова госпіталізація до 
психіатричного закладу становили порушення права на повагу до 
його приватного життя за статтею 8 Конвенції, у якій зазначено 
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 на-
ціональної та громадської безпеки чи економічного добробуту краї-
ни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я 
чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб».

121. Суд зазначає, що ця скарга міцно пов’язана зі скаргою, що 
розглядалася відповідно до підпункту «е» пункту 1 статті 5 Конвен-
ції, й тому має в аналогічний спосіб бути визнана прийнятною.

122. Проте, беручи до уваги підстави, на яких Суд встановив по-
рушення підпункту «е» пункту 1 статті 5 Конвенції, Суд вважає, що 
ця скарга не порушує жодних окремих питань.

123. Отже, Суд вирішує, що немає необхідності окремо розгля-
дати скарги відповідно до статті 8 Конвенції.

IV. ІНШІ СтВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННя КОНВЕНЦІЇ

124. Заявник також скаржився відповідно до статті 3 Конвенції 
на жорстоке поводження з боку інших засуджених у Криворізькому 
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СІЗО й на те, що його скарги щодо цього не було належно розгляну-
то. Він також висував такі наведені далі скарги: відповідно до стат-
ті 7 Конвенції — щодо його стверджуваного несправедливого кримі-
нального переслідування; відповідно до статті 8 Конвенції — щодо 
стверджуваного багаторічного таємного стеження служби безпеки 
за ним та його родиною; відповідно до статті 9 Конвенції — на те, що 
слідчий у його справі був мусульманином, що він вважав неприй-
нятним з огляду на його православну християнську віру; відповідно 
до статті 10 Конвенції — на кримінальні справи щодо нього, що, як 
стверджувалося, були пов’язані з його журналістською діяльністю; 
відповідно до статті 11 Конвенції — щодо негативного впливу три-
мання його під вартою та примусового лікування на очолювану ним 
громадську організацію; посилаючись на статтю 12 Конвенції — що 
його скарги до численних органів влади були безуспішними; та від-
повідно до статті 2 Протоколу № 7 — на обмеження його здатності 
подавати скарги.

125. З огляду на наявні в нього документи та тією мірою, якою 
оскаржувані питання охоплюються його компетенцією, Суд виз-
нає, що вони не виявляють жодних ознак порушень прав і свобод, 
гарантованих Конвенцією та Протоколами до неї. Із цього випли-
ває, що ця частина заяви має бути відхилена як явно необґрунто-
вана відповідно до підпункту «а» пункту 3 та пункту 4 статті 35 
Конвенції.

V. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

126. Статтею 41Конвенції передбачено:

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

A. ШкодА

127. Заявник вимагав 386 455 євро відшкодування доходу, не от-
риманого внаслідок його досудового тримання під вартою та при-
мусового лікування. Він також вимагав 40 000 євро відшкодування 
моральної шкоди.
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128. Уряд вважав вимоги заявника надмірними, безпідставни-
ми та необґрунтованими.

129. Суд не вбачає жодного причинно-наслідкового зв’язку між 
встановленим порушенням та заявленою матеріальною шкодою, то-
му він відхиляє цю вимогу. З іншого боку, Суд вважає, що заявник, 
безперечно, зазнав моральної шкоди внаслідок встановлених пору-
шень, і вирішує присудити йому 18 000 євро відшкодування мораль-
ної шкоди.

B. СУдові витрАти

130. Заявник також вимагав 5880 євро відшкодування судових 
та інших витрат, понесених під час провадження у Суді, що мають 
бути перераховані безпосередньо на рахунок його захисника. На 
підтвердження він надав договір про надання юридичної допомо-
ги, підписаний ним і п. Тарахкалом 5 квітня 2013 року. У ньому було 
визначено погодинну ставку у розмірі 150 євро. Відповідно до дого-
вору ця виплата мала бути здійснена після закінчення провадження 
у Страсбурзі та у межах присудженої Судом суми компенсації судо-
вих та інших витрат. Заявник також надав звіт від 26 липня 2013 року 
про виконану за згаданим договором роботу. У ньому вказувалося, 
що п. Тарахкало працював над справою тридцять п’ять годин (5250 
євро) і він поніс адміністративні та поштові витрати в сумі 420 євро 
та 210 євро відповідно.

131. Уряд заперечив проти цієї вимоги як надмірної та необґрун-
тованої.

132. Відповідно до практики Суду заявник має право на відшко-
дування судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі 
витрати були фактичними і неминучими, а їхній розмір — обґрун-
тованим. Суд зазначає, що лише заявник зобов’язаний за договором 
сплатити гонорар п. Тарахкалу. Зважаючи на надані документи, Суд 
вважає, що цей гонорар був «фактичним» (див. рішення у справі 
«Теб’єті Мюхафізе Джемів’єті та Ісрафілов проти Азербайджану» 
(Tebieti Mьhafize Cemiyyeti and Israfilov v. Azerbaijan), заява № 37083/03, 
п. 106, ЄСПЛ 2009).

133. Проте Суд вважає, що вимога є надмірною і задовольняє 
її частково на суму 2150 євро (що дорівнює 3000 з відрахуванням 
850 євро, суми, отриманої у рамках надання юридичної допомоги), 
плюс будь-який податок на додану вартість, що може бути нарахо-
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ваний заявнику. Належна до сплати сума має бути перерахована на 
банківський рахунок захисника заявника, п. Тарахкала, як було вка-
зано заявником (див., наприклад, рішення від 7 листопада 2013 року 
у справі «Білоусов проти України» (Belousov v. Ukraine), заява № 4494/07, 
пп. 116–117).

C. пеня

134. Суд вважає за належне призначити пеню на підставі гра-
ничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до 
якої має бути додано три відсоткові пункти.

на цих підставах Суд одностайно

1. Оголошує прийнятними скарги за підпунктом «с» пункту 1, 
пунктами 3 та 4 статті 5 Конвенції щодо досудового тримання за-
явника під вартою, а також його скарги за підпунктом «e» пункту 1 
статті 5 та статтею 8 Конвенції у зв’язку з триманням його у психіат-
ричному закладі, а решту скарг у заяві — неприйнятною.

2. Ухвалює, що відбулося порушення підпункту «с» пункту 1 
статті 5 Конвенції.

3. Ухвалює, що відбулося порушення підпункту «е» пункту 1 
статті 5 Конвенції у зв’язку з поміщенням заявника до Гейківської 
лікарні та його тримання там.

4. Ухвалює, що відбулося порушення пункту 3 статті 5 Конвенції.
5. Ухвалює, що відбулося порушення пункту 4 статті 5 Конвенції.
6. Ухвалює, що немає необхідності окремо розглядати скарги за 

статтею 8 Конвенції;
7. Ухвалює, що:
a) упродовж трьох місяців від дати, коли це рішення набуде ста-

тусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, 
держава-відповідач повинна сплатити заявникові наведені 
далі суми, які мають бути конвертовані в українські гривні 
за курсом на день здійснення платежу:

(i) 18 000 (вісімнадцять тисяч) євро відшкодування моральної 
шкоди та додатково суму будь-якого податку, що може нараховува-
тися; та

(ii) 2 150 (дві тисячі сто п’ятдесят) євро компенсації судових та 
інших витрат та додатково суму будь-якого податку, що може нара-
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ховуватися (вся сума підлягає перерахуванню на банківський раху-
нок представника заявника, п. М. Тарахкала);

b) зі спливом зазначеного тримісячного строку до остаточного 
розрахунку на зазначені суми нараховуватиметься простий 
відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової став-
ки Європейського центрального банку, яка діятиме в цей пе-
ріод, до якої має бути додано три відсоткові пункти;

8. Відхиляє решту вимог щодо справедливої сатисфакції.

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 17 квітня 
2014 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.

К. Вестердік М. Вілліґер
секретар голова
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C O U R E U R O P E E N N E D E S D R O I T S D E L ’ H O M M E 

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

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ятА СЕКЦІя

СПРАВА «АКОПЯН ПРОТИ УКРАЇНИ»

(Заява № 12317/06)

Рішення

Страсбург 
5 червня 2014 року

ОСТАТОЧНЕ 
5 вересня 2014 року

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

У справі «Акопян проти України»,

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

п. М. Вілліґер, голова,
пані А. Нуссбергер,
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п. Б. М. Зупанчіч,
пані Е. Пауер-Форд,
пані Г. Юдківська,
пані Х. Єдерблом,
п. А. Пейхал,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 6 травня 2014 року, 

виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справа ґрунтується на заяві (№ 12317/06) проти України, по-
даній 14 березня 2006 року Суду проти України відповідно до статті 34 
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — 
Конвенція) громадянкою України, пані Земфірою Амбарцумівною 
Акопян (далі — заявниця).

2. Заявницю представляв п. Г. А. Мар’яновський, юрист, що прак-
тикує у м. Харків. Уряд України (далі — Уряд) представляв його упов-
новажений, на той час — п. Н. Кульчицький.

3. 9 липня 2012 року про заяву було повідомлено Уряд.

ФАКтИ

I. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

A. СтАціонАрне лікУвАння зАявниці 

У період від 1994 до 1997 рокУ тА пов’язАні питАння

4. Заявниця народилася у 1953 році та живе у м. Харків.
5. У 1985 році вона вийшла заміж та народила першу доньку. 

У 1987 році вона народила другу доньку.
6. Стосунки заявниці з її чоловіком погіршилися, й у серпні 

1994 року вона з доньками переїхала до будинку, орендованого її 
чоловіком у селі Пісочин. Її чоловік час від часу відвідував своїх 
доньок.
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7. Наприкінці листопада або на початку грудня 1994 року чоловік 
заявниці забрав доньок до Харкова. Заявниця залишилася сама.

8. 17 грудня 1994 року заявницю було госпіталізовано до Хар-
ківської обласної психіатричної лікарні (далі — психіатрична лікар-
ня), що є державною установою. Згідно з історією хвороби, заявни-
цю туди було доправлено каретою швидкої допомоги, оскільки во-
на перебувала у реактивному стані та виявляла ознаки психічного 
розладу.

9. Незабаром після госпіталізації до психіатричної лікарні за-
явниці було діагностовано галюцинаторно-параноїдну форму шизо-
френії та призначено курс лікування.

10. У період від січня 1995 року до листопада 1997 року заявни-
ця неодноразово клопотала про виписку із психіатричної лікарні та 
подавала скарги на примусове тримання у психіатричному закладі, 
але безуспішно. Упродовж зазначеного періоду заявниця отримува-
ла лікування нейролептичними засобами.

11. 7 листопада 1997 року заявниця втекла з психіатричної лі-
карні та знайшла притулок у своїх знайомих. До того часу вона вже 
була розлученою.

12. 23 грудня 1997 року за клопотанням заявниці її було госпі-
талізовано до Харківської міської клінічної психіатричної лікарні 
для стаціонарного психіатричного обстеження. Згідно з історією 
хвороби, упродовж перебування заявниці у міській лікарні вона не 
отримувала жодних ліків, а єдиною формою лікування були розмо-
ви з лікарями.

13. 4 лютого 1998 року заявницю було виписано з лікарні з ви-
сновком, що вона є психічного здоровою.

14. Згодом заявниця відновила зв’язки зі своїми дітьми та поча-
ла жити разом з ними.

B. кримінАльне розСлідУвАння пСихіАтричної 

ГоСпітАлізАції зАявниці

15. За скаргою заявниці 17 лютого 1998 року прокуратурою 
Харківської області було порушено кримінальну справу щодо п. П., 
лікаря заявниці, за підозрою у незаконному поміщенні заявниці 
до психіатричної лікарні — злочині, передбаченому статтею 1232 
Кримінального кодексу України 1960 року.
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16. 21 липня 1998 року комісія експертів провела судово-психіат-
ричну експертизу заявниці та дійшла висновку, що вона не страждає 
на жодне психічне захворювання. Також, згідно з висновком комісії, 
госпіталізація заявниці до психіатричної лікарні 17 грудня 1994 року 
могла бути зумовлена станом її здоров’я, проте під час перебування 
у психіатричній лікарні їй був поставлений неправильний діагноз, 
обстеження заявниці не було всебічним і від самого початку, тобто 
від грудня 1994 року, їй не надавали правильного лікування.

17. 9 жовтня 1998 року експертна комісія склала додатковий ви-
сновок, згідно з яким заявницю можна було виписати з психіатрич-
ної лікарні 17 січня 1995 року на підставі її клопотання про виписку, 
оскільки з огляду на стан її психічного здоров’я не вбачалося, що во-
на становила загрозу для себе або для навколишніх.

18. 24 лютого 1999 року заявницю було визнано цивільним пози-
вачем у кримінальному провадженні.

19. 25 лютого 1999 року діяння, у вчиненні якого п. П. обви-
нувачувався, було кваліфіковано як неналежне виконання служ-
бових обов’язків (халатність), що спричинило тяжкі наслідки для 
заявниці.

20. 9 квітня 1999 року п. П. постав перед Харківським районним 
судом Харківської області (далі — Харківський районний суд).

21. 20 червня 2000 року матеріали справи були знищено внаслі-
док пожежі у будівлі суду.

22. 24 листопада 2000 року суд повернув справу до прокуратури 
на додаткове розслідування.

23. 8 червня 2001 року справу знову було передано до суду.
24. У період від червня 2001 року до червня 2002 року було 

призначено кілька засідань, але жодне з них не відбулося з різних 
причин.

25. 26 червня 2002 року у відповідь на скаргу заявниці Головне 
управління юстиції у Харківській області звернулося до голови Хар-
ківського районного суду з клопотанням про прискорення розгляду 
справи, вважаючи його необґрунтовано тривалим.

26. 24 лютого 2003 року Харківський районний суд призначив 
проведення слідчими органами ще однієї психіатричної експертизи 
заявниці.

27. 14 квітня 2004 року слідчі органи призначили проведення 
психіатричної експертизи заявниці.
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28. 12 січня 2005 року справу було знову передано до суду, хоча 
призначену експертизу не було проведено.

29. 27 квітня 2005 року заявниця, з огляду на те, що матеріа-
ли справи було знищено пожежею у 2000 році, подала до Харківсь-
кого районного суду ще один цивільний позов, вимагаючи від П. 
та психіатричної лікарні відшкодування шкоди за її необґрунтовану 
психіатричну госпіталізацію.

30. 3 червня 2005 року за клопотанням п. П. Харківський район-
ний суд закрив кримінальну справу у зв’язку із закінченням строку 
давності.

31. Заявниця оскаржила це рішення, твердячи, зокрема, що во-
но було незаконним, а розгляд справи необґрунтовано затягувався 
органами влади. Вона також скаржилася, що суд першої інстанції не 
розглянув її цивільний позов.

32. 22 грудня 2005 року апеляційний суд Харківської області за-
лишив постанову суду від 3 червня 2005 року без змін.

33. Того ж дня апеляційний суд Харківської області постановив 
окрему ухвалу, звернувши увагу обласної ради суддів на недоліки у 
роботі Харківського районного суду, наслідком яких став тривалий 
розгляд справи заявниці. Апеляційним судом зазначалося, зокрема, 
що у період з 8 червня 2001 року до 3 червня 2005 року була невип-
равдано велика кількість відкладених судових засідань і що був пе-
ріод тривалістю два роки, протягом якого у справі безпідставно не 
проводилось жодних дій в очікуванні результатів судово-психіат-
ричної експертизи, яку так і не було проведено.

34. Заявниця оскаржила у касаційному порядку постанову 
про закриття кримінальної справи, висунувши ті ж аргументи, що 
й у своїй апеляційній скарзі. Вона твердила, що суди не ухвалили 
рішення за її цивільним позовом.

35. 13 травня 2008 року Верховний Суд України відмовив у задо-
воленні касаційної скарги заявниці.

C. цивільний позов до лікАря зАявниці 

тА пСихіАтричної лікАрні 

щодо відШкодУвАння Шкоди

36. У березні 2006 року заявниця подала цивільний позов до 
п. П. та психіатричної лікарні, вимагаючи від п. П. 10 000 грн, а від 
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психіатричної лікарні — 90 000 грн відшкодування шкоди, завданої 
внаслідок необґрунтованої госпіталізації. Вона твердила, зокрема, 
що її трирічне перебування у психіатричній лікарні завдало їй тяж-
ких моральних і фізичних страждань. Вона доводила, що постійно 
відчувала приниження та вважала, що з нею поводяться як з не-
повноцінною особою, чия думка не має значення. На додаток, вона 
зазнавала примусового медичного втручання. Крім того, приватне 
та сімейне життя заявниці було зруйновано.

37. 31 січня 2007 року Червонозаводський районний суд м. Хар-
кова дійшов висновку, що 17 грудня 1994 року заявницю було госпі-
талізовано на законних підставах з огляду на психіатричне захво-
рювання. Суд також постановив, що під час перебування заявниці 
у лікарні її лікар П. порушував численні законодавчі положення 
щодо надання психіатричної допомоги. Суд встановив, що не було 
дотримано обов’язкового порядку примусової госпіталізації; в ін-
шому разі, якби заявницю було госпіталізовано добровільно, її б ма-
ли виписати з лікарні на підставі її заяви (див. пункти 48–50). Суд 
також зазначив, що заявниця неодноразово клопотала про виписку, 
та дійшов висновку, що її мали виписати ще 17 січня 1995 року на 
підставі такого клопотання. Суд дійшов висновку, що внаслідок цих 
порушень національного законодавства заявниці було поставлено 
неправильний діагноз і її помилково лікували в психіатричній лі-
карні протягом тривалого періоду часу.

38. Суд також зазначив, що впродовж неправомірного тримання 
заявниці у психіатричній лікарні вона була не в змозі вільно користу-
ватися своїми правами та керувати своїм життям. Отже, суд дійшов 
висновку, що заявниця зазнала моральної шкоди, яка має бути відш-
кодована психіатричною лікарнею, в якій працював п. П. Констату-
ючи це, суд також посилався на кримінальну справу щодо п. П. та до-
кази, зібрані слідчими органами у цій кримінальній справі.

39. Суд присудив заявниці 7000 грн відшкодування моральної 
шкоди, зазначивши, що при визначенні цієї суми він врахував три-
валість необґрунтованого тримання заявниці у психіатричній лікар-
ні, характер та ступінь фізичних і моральних страждань, вимушені 
зміни способу її життя та обмеження її громадянських прав на віль-
ну організацію свого життя й на те, щоб дбати про власне здоров’я.

40. Заявниця оскаржила зазначене рішення, вимагаючи більшої 
суми відшкодування від обох відповідачів.
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41. 19 квітня 2007 року апеляційний суд Харківської області за-
лишив рішення від 31 січня 2007 року без змін.

42. Заявниця не оскаржувала це рішення до Верховного Суду 
України.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСтВО

A. конСтитУція УкрАїни від 28 червня 1996 рокУ

43. Відповідні положення Конституції передбачають таке:

Стаття 55

«Права і свободи людини і громадянина захищаються судом.

Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи без-
діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядуван-
ня, посадових і службових осіб. ...

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

B. кримінАльний кодекС УкрАїни 1960 рокУ 

(чинний нА чАС подій)

44. Стаття 1232 Кодексу за незаконне поміщення в психіатричну 
лікарню завідомо психічно здорової особи передбачала покарання 
у вигляді позбавлення волі на строк до двох років або виправних 
робіт на той же строк. Позбавлення волі також могло супроводжува-
тися позбавленням права обіймати певні посади або займатися пев-
ною діяльністю на строк від одного року до трьох років.

45. Статтею 167 Кодексу встановлювалася кримінальна відпові-
дальність за халатність під час виконання службових обов’язків. Згід-
но з частиною 2 статті 167 Кодексу невиконання або неналежне вико-
нання посадовою особою своїх службових обов’язків через недбале чи 
несумлінне ставлення до них, яке спричинило тяжкі наслідки, кара-
лося позбавленням волі на строк від двох до п’яти років з позбавлен-
ням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 
строк до п’яти років і штрафом від п’ятнадцяти до двадцяти неопо-
датковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.
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C. цивільний процеСУАльний кодекС УкрАїни 1963 рокУ 

(чинний нА чАС подій)

46. Стаття 2481 цього Кодексу передбачала право будь-якої осо-
би, яка вважала, що рішенням, дією або бездіяльністю державного 
органу влади, юридичної особи, їхніх посадових осіб було порушено 
її права, свободи чи законні інтереси, звернутися до суду.

D. зАконодАвСтво про нАдАння пСихіАтричної допомоГи

1. положення про умови та порядок надання 
психіатричної допомоги, затвердженні Указом 
президії верховної ради СрСр від 5 січня 1988 року 
(чинне на час подій)

47. За цим Положенням особа підлягала поміщенню до психіат-
ричної установи, якщо вона страждала на психіатричне захворюван-
ня, що вимагало стаціонарного огляду або стаціонарного лікування; 
поміщення в психіатричну установу відбувалося лише за рішенням 
лікаря-психіатра за згодою пацієнта (стаття 15). Пацієнти, які через 
їхній психічний стан становили небезпеку для себе або навколиш-
ніх, підлягали поміщенню в психіатричну установу без їхньої згоди 
за рішенням лікаря-психіатра. Про примусову госпіталізацію па-
цієнта необхідно було повідомити його родичів чи законних пред-
ставників, а також вищі органи охорони здоров’я, які в разі потреби 
могли перевірити законність та обґрунтованість рішення про госпі-
талізацію (стаття 16).

48. Примусово госпіталізований пацієнт мав бути оглянутий 
комісією лікарів-психіатрів впродовж двадцяти чотирьох годин 
(крім вихідних днів). Якщо комісія доходила висновку, що необхід-
ним є подальше примусове лікування, адміністрація психіатричної 
установи впродовж двадцяти чотирьох годин повинна була надати 
головному психіатру місцевого органу охорони здоров’я вмотивова-
ний висновок до відома та для контролю. Про рішення комісії пові-
домлялися родичі або законні представники пацієнта. Рішення ко-
місії могло бути оскаржене до головного психіатра самим пацієнтом 
або його родичами чи законними представниками. Якщо рішення 
було винесено головним психіатром, то оскаржити його можна було 
до головного психіатра вищої установи охорони здоров’я (стаття 18).
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49. Пацієнт, якого було госпіталізовано добровільно, міг бути 
виписаний із психіатричної установи, якщо він одужав або якщо 
його психічний стан покращився настільки, що подальше стаціо-
нарне лікування було недоцільним. Такий пацієнт також підлягав 
виписці за його власним клопотанням або за клопотанням його 
родичів або законних представників. У виписці такого пацієнта 
могло бути відмовлено, якщо до часу подання клопотання було 
встановлено, що внаслідок свого психічного стану пацієнт стано-
вить небезпеку для себе або для навколишніх. Питання щодо його 
подальшого примусового лікування мало вирішуватися комісією 
лікарів-психіатрів, а складні та суперечливі випадки розглядалися 
комісією, очолюваною головним психіатром місцевого органу охо-
рони здоров’я (стаття 20).

50. Пацієнти, госпіталізовані примусово, підлягали обстежен-
ню комісією лікарів-психіатрів не рідше одного разу на місяць для 
вирішення питання про продовження чи припинення примусово-
го лікування. У разі тривалого перебування в установі рішення про 
продовження примусового стаціонарного лікування мало ухвалю-
ватися що шість місяців головним лікарем-психіатром місцевого 
органу охорони здоров’я на підставі висновку психіатричної ко-
місії щодо необхідності продовження примусового стаціонарного 
лікування. Органи охорони здоров’я були зобов’язані перевіряти 
обґрунтованість поміщення хворих для стаціонарного лікування, 
контролювати його тривалість та обґрунтованість рішень про його 
продовження (стаття 21).

51. Головні лікарі-психіатри органів охорони здоров’я в межах 
своїх повноважень були зобов’язані здійснювати нагляд за діяльніс-
тю психіатричних установ, вживати заходів для захисту прав та ін-
тересів осіб, які страждають на психіатричні захворювання, та роз-
глядати заяви і скарги громадян (стаття 24).

2. положення про психіатричну лікарню, затверджене наказом 
міністерства охорони здоров’я СрСр від 21 березня 1988 року 
(чинне на час подій)

52. Відповідно до пункту 40 Положення кожен пацієнт психіат-
ричних лікарень мав бути забезпечений вичерпним дослідженням 
психічного, неврологічного та соматичного стану та, залежно від 
характеру захворювання, такі пацієнти мали забезпечуватися 
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всіма сучасними методами лікування та соціально-трудової реа-
білітації.

53. Пунктом 54 передбачалося, що доступ до лікувальних від-
ділень лікарні, за винятком приміщень для побачень, дозволявся 
тільки персоналу лікарні. Решта осіб допускалися тільки з дозволу 
головного лікаря лікарні (або заступника головного лікаря) та заві-
дуючого відділенням, а за їхньої відсутності — з дозволу чергового 
лікаря.

III. МІЖНАРОДНІ МАтЕРІАЛИ

54. У відповідних витягах із Доповіді Уряду України Європей-
ського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському 
або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (КЗК), 
за результатами візиту з 8 до 24 лютого 1998 року (CPT/Inf (2002) 19) 
зазначено таке:

«D. Психіатричні заклади

...6. Гарантії в контексті примусової госпіталізації

...227. Жодний із психіатричних закладів, який відвідала делегація, 
не мав чітко визначеного внутрішнього розпорядку прийняття скарг. 
Комітет вважає, що існування конкретного порядку подавання па-
цієнтами офіційних скарг до чітко вказаного органу та конфіденцій-
ного спілкування з відповідним органом поза установою, є важливою 
гарантією. Комітет відповідно рекомендує українським органам 
вжити необхідні заходи для запровадження таких механізмів, 
які б включали надання інформації пацієнтам щодо можливості 
подання скарг.

Загалом Комітет рекомендує скласти брошуру про режим в лі-
карні та права пацієнтів та видавати кожному пацієнту, а також 
їхнім сім’ям. Всім пацієнтам, які не можуть зрозуміти цю брошу-
ру, повинна надаватися відповідна допомога.

228. Підтримання контакту пацієнтів із зовнішнім світом є важливим 
не тільки для попередження жорстокого поводження, але також під 
кутом зору терапії. Пацієнти повинні мати право надсилати та от-
римувати кореспонденцію, право на доступ до телефонних розмов 
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та право на відвідини сім’єю та друзями. Також має бути гарантовано 
право конфіденційного спілкування з адвокатом .

229. Пацієнтам Дніпропетровської психіатричної лікарні посиленого 
режиму дозволялося мати необмежену кількість візитів та посилок, та 
без обмежень посилати та отримувати листи. Проте делегацію поін-
формували, що всі листи переглядалися лікуючим лікарем. Комітет 
хотів би мати інформацію, чи це правило застосовується також 
і до листування пацієнта з його адвокатом. ...

230. Що стосується Київського міського Центру судово-психіатричної 
експертизи, Комітет хотів би отримати інформацію щодо наяв-
ного порядку відвідування пацієнтів, (включаючи побачення 
з адвокатом) та листування.

231. Комітет також надає велике значення тому, щоб психіатричні за-
клади регулярно відвідувалися незалежним органом, відповідальним 
за перевірку догляду за пацієнтами...».

55. У відповідних витягах із Доповіді Уряду України Європей-
ського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському 
або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (КЗК), 
за результатами візиту з 24 листопада до 6 грудня 2002 року (CPT/Inf 
(2002) 19) зазначено таке:

«D. Психіатричні медичні установи ...

2. Чернівецька обласна клінічна психіатрична лікарня

f. Гарантії для пацієнтів психіатричних лікарень

... 166. Кількох пацієнтів було примусово госпіталізовано до психіат-
ричної лікарні цивільної відповідно до процедури поміщення до 
психіатричного закладу, встановленої цивільним законодавством.

Проте, як було зазначено раніше (див. пункт 146), велика кількість 
з 510 дорослих пацієнтів у закритих відділеннях були не згодні зі 
своїм поміщенням до лікарні та не могли залишити її за власним ба-
жанням. На практиці вони не мали жодної можливості скористатися 
гарантіями, передбаченими Законом України «Про психіатричну до-
помогу» 2000 року, зокрема, можливістю оскаржити своє поміщення 
до лікарні. У багатьох випадках особисті справи пацієнтів містили 
тільки заяву про лікування, подану родичами.
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Більш того, перевірка особистих справ пацієнтів довела, що деякі з них 
були поміщені до лікарні без їхньої згоди — лише на підставі листа від 
прокурора або заяви від міліції, без подачі до компетентного суду за-
яви про примусове поміщення до психіатричної лікарні...».

56. Інші відповідні міжнародні документи наведено у рішенні 
від 19 квітня 2012 року у справі «М. проти України» (M. v. Ukraine), 
заява № 2452/04, пп. 37–39).

ПРАВО

I. СтВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННя СтАтЕЙ 3, 5 тА 8 КОНВЕНЦІЇ

57. Заявниця скаржилася, що тривале тримання її у психіатрич-
ній лікарні було свавільним і впродовж цього періоду не було про-
ведено ефективного перегляду стану її психічного здоров’я. Вона 
скаржилася, що її тримання супроводжувалося примусовим ліку-
ванням, завдало їй тяжких страждань і шкоди її приватному та сі-
мейному життю.

58. Відповідні положення Конвенції передбачають таке:

Стаття 3 
(Заборона катування)

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

Стаття 5 
(Право на свободу та особисту недоторканність)

«1. Кожен має право на свободу та особисту недоторканність. Нікого 
не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно до 
процедури, встановленої законом:

e) законне затримання психічнохворих...; ...».

Стаття 8 
(Право на повагу до приватного і сімейного життя)

«1. Кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, 
до свого житла і кореспонденції.



2��

справи, які стосуються права на свободу та особисту недоторканність

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-
ціональної та громадської безпеки чи економічного добробуту краї-
ни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я 
чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб».

A. щодо прийнятноСті

1. Аргументи сторін

59. Уряд твердив, що скарги є неприйнятними на тій підставі, 
що заявниця не може вважатися потерпілою від стверджуваних 
порушень. Зокрема, національні суди встановили, що заявниці бу-
ло поставлено неправильний діагноз і її неправильно лікували, 
та присудили їй відшкодування моральної шкоди, якої вона зазнала 
у зв’язку з цим. Уряд наголошував на тому, що при визначенні суми 
відшкодування суди взяли до уваги питання, порушені заявницею 
перед Судом.

60. Уряд також доводив, що заявниця не вичерпала національ-
них засобів юридичного захисту, оскільки не оскаржила судові рі-
шення, ухвалені в її цивільній справі.

61. Заявниця не погодилася та твердила, що вона є потерпілою 
від стверджуваних порушень. Вона також скаржилася, що кримі-
нальне провадження було неефективним, а сума компенсації, при-
суджена за цивільним позовом, — недостатньою. Вона також дово-
дила, що оскарження судових рішень за її цивільним позовом не 
було ефективним засобом юридичного захисту.

2. оцінка Суду

62. Ці скарги стосуються тримання заявниці у психіатричній 
лікарні у період від 17 грудня 1994 року до 7 листопада 1997 року. 
Проте Конвенція набрала чинності для України 11 вересня 1997 ро-
ку. Відтак період часу, протягом якого заявниця перебувала у лікарні 
до цієї дати, перебуває поза межами юрисдикції Суду за критерієм 
часу, а отже, відповідна частина заяви має бути визнана неприйнят-
ною згідно з підпунктом «а» пункту 3 і пунктом 4 статті 35 Конвенції. 
Проте для того, аби оцінити оскаржувані контекст і ситуацію зага-
лом, Суд врахує відповідні факти, що передували даті набрання чин-
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ності Конвенцією в Україні (див., із необхідними змінами, рішення 
від 14 грудня 2010 року у справі «Мілановіч проти Сербії» (Milanović v. 
Serbia, заява № 44614/07, п. 78).

63. Що стосується проміжку часу від 11 вересня 1997 року до 
7 листопада 1997 року, який за критерієм часу підпадає під юрис-
дикцію Суду, Суд вважає, що заперечення Уряду щодо невичерпання 
національних засобів юридичного захисту щільно пов’язані із суттю 
справи. Відтак Суд долучає ці питання до розгляду справи по суті.

64. Суд також зазначає, що ця частина заяви не є явно необґрун-
тованою у сенсі підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Вона та-
кож не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже, вона має 
бути визнана прийнятною.

B. щодо СУті

1. Аргументи сторін

65. Уряд наполягав на своїй позиції, відповідно до якої заяв-
ниця вже не є потерпілою від стверджуваних порушень. Він наго-
лошував, що заявниця мала у своєму розпорядженні криміналь-
но-правові та цивільно-правові засоби юридичного захисту та що 
відшкодування за стверджувані порушення було достатнім. Уряд 
також твердив, що матеріали кримінальної справи щодо п. П. було 
знищено, оскільки період їхнього зберігання закінчився. Тому Уряд 
не міг надати своїх зауважень щодо розумності тривалості кримі-
нального провадження.

66. Заявниця наполягала на тому, що для цілей Конвенції вона 
є жертвою та що її права відповідно до статей 3, 5 і 8 Конвенції було 
порушено.

2. оцінка Суду

a) Пункт 1 статті 5 Конвенції

i) Застосовність пункту 1 статті 5 Конвенції

67. Для того, аби встановити, чи відбулося «позбавлення свобо-
ди», треба врахувати цілу низку чинників, які постають у конкретній 
справі. Поняття позбавлення свободи поєднує в собі і об’єктивний 
елемент, а саме тримання особи в обмеженому просторі протягом 
значного періоду часу, і суб’єктивний елемент, тобто відсутність до-
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стовірної згоди особи на таке тримання (див. рішення від 16 червня 
2005 року у справі «Шторк проти Німеччини» (Storck v. Germany), за-
ява № 61603/00, пп. 71 і 74, ЄСПЛ 2005-V).

68. У цій справі сторони не оскаржували того факту, що триман-
ня заявниці у психіатричній лікарні становило «позбавлення свобо-
ди» у сенсі пункту 1 статті 5 Конвенції. Суд не вбачає підстав вважати 
інакше. Зокрема, що стосується об’єктивного елементу, то заявницю 
тримали в лікарні впродовж значного проміжку часу, вона не могла 
вільно залишити її, а її зв’язок із зовнішнім світом було серйозно об-
межено. Щодо суб’єктивного елементу, ніщо не свідчить про те, що 
тримання заявниці у лікарні було добровільним. Насамкінець вона 
втекла з лікарні після численних марних клопотань про виписку.

69. Суд також зазначає, що психіатрична лікарня була держав-
ною установою, та вважає, що оскаржувана ситуація порушує пи-
тання відповідальності держави-відповідача за Конвенцією (див. 
рішення у справах «Гласс проти Сполученого Королівства» (Glass v. the 
United Kingdom), заява № 61827/00, п. 71, ЄСПЛ 2004-II, та «Штукату-
ров проти Росії» (Shtukaturov v. Russia), заява № 44009/05, п. 110, ЄСПЛ 
2008).

ii) Правомірність позбавлення свободи

70. Для того, щоб відповідати пункту 1 статті 5 Конвенції, три-
мання під вартою, про яке йдеться, має насамперед бути «законним», 
зокрема відповідати передбаченій законом процедурі; у зв’язку 
з цим Конвенція по суті посилається на національне законодавство 
та передбачає обов’язок дотримання його матеріально-правових 
і процесуальних норм (див. рішення від 24 вересня 1992 року у справі 
«Герцеґфальві проти Австрії» (Herczegfalvy v. Austria), п. 63, Серія A, 
№ 244). Крім того, вимога щодо затримання відповідно до «проце-
дури, встановленої законом», вимагає наявності в національному 
законодавстві «справедливих і належних процедур» та відповідного 
правового захисту від свавільного позбавлення свободи (див. рішен-
ня від 24 жовтня 1979 року у справах «Вінтерверп проти Нідерландів» 
(Winterwerp v. the Netherlands), п. 45, Серія A, № 33; «Амуур проти Фран-
ції» (Amuur v. France), від 25 червня 1996 року, п. 53, Reports of Judgments 
and Decisions 1996-III та «H.L. проти Сполученого Королівства» (H.L. v. 
the United Kingdom), заява № 45508/99, п. 115, ЄСПЛ 2004-IX).

71. Окрім того, підпункти з «a» до «f» пункту 1 статті 5 Конвенції 
містять вичерпний перелік дозволених підстав позбавлення свобо-
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ди; такий захід не буде законним, якщо він не відповідає одній із цих 
підстав (див. рішення у справах «Вітольд Літва проти Польщі» (Witold 
Litwa v. Poland), заява № 26629/95, п. 49, ЄСПЛ 2000-III, та «Єндровяк 
проти Німеччини» (Jendrowiak v. Germany), заява № 30060/04, п. 31, від 
14 квітня 2011 року).

72. У цій справі заявницю помістили до психіатричної лікарні 
та тримали там, оскільки лікарі вважали, що вона потребує лікуван-
ня психіатричного захворювання. Отже, випадок заявниці має роз-
глядатися відповідно до підпункту «е» пункту 1 статті 5 Конвенції, 
що, як виняток, передбачає затримання «психічнохворих».

73. Згідно з практикою Суду особа не може бути позбавлена волі 
як «психічнохвора», якщо не дотримано трьох наведених далі міні-
мальних умов: по-перше, має бути достовірно доведено, що особа 
є психічно хворою; по-друге, психічний розлад повинен бути такого 
виду або ступеню, що слугує підставою для примусового тримання 
у психіатричній лікарні; по-третє, обґрунтованість тривалого три-
мання у психіатричній лікарні залежить від стійкості такого захво-
рювання (див. згадане рішення у справі «Вінтерверп проти Нідер-
ландів» (Winterwerp v. the Netherlands), п. 39; рішення у справі «Вар-
банов проти Болгарії» (Varbanov v. Bulgaria), заява № 31365/96, п. 45, 
ЄСПЛ 2000-X, та згадане рішення у справі «Штукатуров проти Росії» 
(Shtukaturov v. Russia), п. 114).

74. Національні органи дійшли висновку, що власне госпіталіза-
ція заявниці до лікарні була виправданою. Проте не було зроблено 
подібного висновку стосовно продовжуваного тримання заявниці 
в лікарні, яке тривало від 11 вересня до 7 листопада 1997 року. Нав-
паки, під час провадження на національному рівні експертна ко-
місія дійшла висновку, що заявниця могла бути виписана із психіат-
ричної лікарні незабаром після її госпіталізації за її клопотанням 
про виписку, оскільки її психічний стан не свідчив про те, що вона 
становить небезпеку для себе та навколишніх (див. пункт 17). От-
же, не вбачається, що заявниця страждала на психіатричне захво-
рювання, яке вимагало тримання її в лікарні впродовж строку, що 
розглядається. Цього достатньо, аби дійти висновку, що тримання 
заявниці у лікарні впродовж проміжку часу, який розглядається, 
не відповідало вимогам підпункту «е» пункту 1 статті 5 Конвенції. 
Проте Суд вважає за належне додати наступні міркування стосовно 
законності позбавлення заявниці свободи.
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iii) «Справедливий і належний порядок»

75. Суд зазначає, що невиправдане позбавлення заявниці свобо-
ди на той час стало можливим внаслідок відсутності справедливих 
і належних засобів, які могли би забезпечити адекватний юридич-
ний захист від свавілля. У цій справі тривала ситуація припинилася 
не внаслідок застосування законної гарантії або засобу юридично-
го захисту, а внаслідок успішної втечі заявниці з лікарні. Зокрема, 
клопотання заявниці про виписку та її скарги не дали жодного ре-
зультату. Так, клопотання заявниці про виписку з лікарні та її скар-
ги виявилися безуспішними, жодне з її клопотань не було належно 
розглянуто ані самою лікарнею, ані іншим органом за результатами 
незалежного розгляду; інші процесуальні гарантії, які мають бути 
притаманні такій процедурі, взагалі були відсутні.

76. Насправді не було дотримано навіть наявних гарантій за-
хисту від свавільної госпіталізації. У зв’язку з цим національні 
суди дійшли висновку, що, з одного боку, госпіталізацію заявниці 
було здійснено з порушенням національного законодавства, оскіль-
ки не було дотримано порядку примусової госпіталізації, а з ін-
шого боку, — якщо заявниця мала вважатися госпіталізованою на 
добровільних засадах, то її треба було виписати на підставі кло-
потань, які вона подала незабаром після своєї госпіталізації (див. 
пункт 37).

77. З огляду на фактологічні висновки КЗК щодо подібних 
психіатричних установ в Україні та його загальні зауваження з пи-
тань відсутності належного порядку розгляду скарг пацієнтів, га-
рантування конфіденційності їхнього листування та спілкування, 
доступу до адвоката та незалежного органу (див. пункти 54 і 55), Суд 
зазначає, що факти цієї справи не свідчать про наявність таких га-
рантій у лікарні, в якій тримали заявницю.

78. Отже, Суд повторює свої висновки, наведені у згаданому рі-
шенні у справі «М. проти України» (M. v. Ukraine), п. 87) і вважає, що 
з практичного погляду впродовж свого перебування у психіатричній 
лікарні у період від 11 вересня до 7 листопада 1997 року заявниця не 
мала доступу до «справедливої та належної процедури», включно 
із запобіжними заходами юридичного захисту, здатними покласти 
край наявній ситуації, щодо якої подано скарги.

79. З огляду на викладене Суд тепер має розглянути, чи може за-
явниця вважатися потерпілою у зв’язку з її скаргою відповідно до 
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пункту 1 статті 5 Конвенції та чи вичерпала вона у зв’язку з цим на-
ціональні засоби юридичного захисту.

iv) Статус потерпілої та вичерпання національних засобів 
юридичного захисту

80. Уряд твердив, що з огляду на висновки національного суду 
у рішенні від 31 січня 2007 року та присуджену суму відшкодування, 
заявниця вже не може вважатися потерпілою від порушення її права 
на свободу.

81. Суд нагадує, що обов’язок відшкодовувати збитки у зв’язку 
з порушеннями Конвенції покладено насамперед на національні 
органи влади (див., серед іншого, рішення у справі «Сільядін проти 
Франції» (Siliadin v. France), заява № 73316/01, п. 61, ЄСПЛ 2005-VII). 
Ухвалення рішення або вжиття заходів на користь заявника в при-
нципі є недостатнім для того, щоб позбавити його статусу потерпі-
лого, якщо державні органи не визнали, явно або по суті, порушення 
Конвенції та зрештою не надали відшкодування за таке порушення 
(див., серед іншого, рішення у справі «Далбан проти Румунії» (Dalban 
v. Romania) [ВП], заява № 28114/95, п. 44, ЄСПЛ 1999-VI, та згадане рі-
шення у справі «Сільядін проти Франції» (Siliadin v. France), п. 62).

82. Відшкодування має бути належним і достатнім у цілях ви-
правлення порушення конвенційного права на національному рів-
ні. Суд загалом вважає, що це залежить від обставин справи, і також 
має враховуватися, зокрема, характер порушення Конвенції, про 
яке йдеться (див. рішення у справі «Куріч та інші проти Словенії» 
(Kurić and Others v. Slovenia) [ВП], заява № 26828/06, п. 260, ЄСПЛ 2012 
(витяги)).

83. Крім того, відшкодування за порушення Конвенції має нада-
ватися за допомогою застосування засобу юридичного захисту, який 
сам по собі є доступним та ефективним. Зокрема, надмірні затрим-
ки у провадженні за позовом про відшкодування зроблять такий 
засіб неефективним, наслідком чого буде збереження заявником 
статусу потерпілого (див. рішення у справах «Скордіно проти Італії 
(№ 1)» (Scordino v. Italy (no. 1)) [ВП], заява № 36813/97, п. 195, ЄСПЛ 
2006–V, стосовно компенсації за недотримання вимоги статті 6 Кон-
венції щодо «розумного строку» та «Ґефґен проти Німеччини» (Gäfgen 
v. Germany) [ВП], заява № 22978/05, п. 127, ЄСПЛ 2010, стосовно засобу 
відшкодування за порушення статті 3 Конвенції).
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(a) Характеристики відшкодування

84. Суд вважає, що якщо стверджується про порушення, яке 
продовжується протягом тривалого періоду, розгляд питання щодо 
адекватності наявного відшкодування має включати у себе аналіз 
засобів юридичного захисту, які можуть забезпечити і превентивне, 
і ретроспективне відшкодування. Так, Суд зазначав, що ретроспек-
тивні засоби юридичного захисту можуть бути належним і достат-
нім відшкодуванням стосовно певних скарг щодо позбавлення сво-
боди (див. вищезазначене рішення у справі «М. проти України» (M. v. 
Ukraine), п. 84). Проте у тому разі, коли скарга стосується продовжу-
ваного та свавільного позбавлення свободи у зв’язку з відсутністю 
справедливого та належного порядку поміщення особи до психіат-
ричної установи, адекватним засобом юридичного захисту буде на-
самперед той, що здатен негайно припинити порушення завдяки 
звільненню особи, а ретроспективний засіб відшкодування може бу-
ти при цьому додатковим до зазначеного засобу (там само).

85. Аналогічно, в разі, якщо продовжувана ситуація становить 
порушення права на належні умови тримання у сенсі статті 3 Кон-
венції, Суд зауважував, що «найціннішим» буде засіб юридичного 
захисту, який покладе край продовжуваному порушенню. Проте піс-
ля звільнення з установи з неналежними умовами тримання заявник 
повинен мати здійсненне право на відшкодування за порушення, яке 
вже відбулося (див. рішення від 10 січня 2012 року у справі «Ананьєв 
та інші проти Росії» (Ananyev and Others v. Russia), заяви №№ 42525/07 
і 60800/08, п. 97).

86. Також слід зазначити, що ефективним засобом юридичного 
захисту стосовно надмірної тривалості провадження є той, що може 
забезпечити попередження відповідного порушення або відшкоду-
вання за нього (див. рішення у справі «Кудла проти Польщі» (Kudła 
v. Poland) [ВП], заява № 30210/96, п. 159, ЄСПЛ 2000-XI). Проте було 
визнано, що превентивний засіб юридичного захисту має безпе-
речну перевагу перед компенсаційним, оскільки він запобігає по-
рушенням стосовно того ж провадження надалі та, на відміну від 
компенсаційного засобу юридичного захисту, не просто виправляє 
порушення постфактум (див., наприклад, згадане рішення у справі 
«Скордіно проти Італії (№ 1)» (Scordino v. Italy (№ 1)), п. 183, та рішен-
ня від 10 травня 2011 року у справі «Фінґер проти Болгарії» (Finger v. 
Bulgaria), заява № 37346/05, п. 83).
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87. З огляду на зазначені принципи щодо взаємодоповнюваності 
превентивних і ретроспективних засобів захисту у справах, у яких 
перший вид засобів захисту все ж має перевагу, Суд навіть у частині 
двомісячного періоду, який підпадає під юрисдикцію Суду за кри-
терієм часу, вважає, що заявницю насамперед слід було забезпечити 
ефективним засобом юридичного захисту, який би запобіг виник-
ненню або продовженню порушення у цей період. Згодом слід було 
надати їй ефективний ретроспективний засіб юридичного захисту 
для відшкодування за порушення, яке відбувалося протягом зазна-
ченого періоду. Наявність обох засобів юридичного захисту дала би 
Судові змогу вважати, що заявниця мала доступ до адекватного від-
шкодування за порушення її права на свободу.

(β) Щодо превентивних засобів юридичного захисту

88. Суд встановив (див. пункти 75–78), що впродовж перебуван-
ня у психіатричній лікарні у період від 11 вересня до 7 листопада 
1997 року заявниця не мала доступу до засобів юридичного захисту, 
здатних покласти край ситуації, щодо якої вона скаржилася. Отже, 
превентивні засоби юридичного захисту у цій справі були відсутні.

(γ) Щодо ретроспективних засобів юридичного захисту
— Необхідність у кримінально-правових засобах 

юридичного захисту

89. У цій справі заявниця вимагала кримінального пересліду-
вання та покарання лікаря, який її лікував. Суд не виключає, що 
ефективний захист права на свободу за Конвенцією може вимагати 
застосування кримінально-правових засобів юридичного захисту, 
які у певних випадках можуть породжувати позитивний обов’язок 
держави гарантувати ефективну дію положень кримінального зако-
нодавства. Проте це залежить від обставин кожної справи. У справах, 
пов’язаних із недбалістю лікарів, межі відшкодування та позитивний 
обов’язок держави у цій сфері розглядалися Судом передусім у кон-
тексті стверджуваних порушень права на життя. У зв’язку з цим Суд 
зазначав, що в конкретній сфері злочинної недбалості лікарів, що не 
включає умисного порушення права на життя або фізичну недотор-
канність, немає потреби в порушенні кримінального провадження 
у кожній справі; достатньо буде, щоб національне законодавство на-
давало потерпілій особі засіб юридичного захисту в межах цивіль-
ного провадження, який забезпечив би можливість притягнути до 
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відповідальності причетних лікарів і надати відповідне цивільно-
правове відшкодування — таке як відшкодування шкоди та опри-
люднення рішення; також можуть застосовуватися дисциплінарні 
стягнення (див., наприклад, рішення у справі «Во проти Франції» 
(Vo v. France) [ВП], заява № 53924/00, п. 90, ЄСПЛ 2004-VIII з подаль-
шими посиланнями).

90. Суд вважає, що стосовно питання лікарської недбалості 
в частині, що охоплюється пунктом 1 статті 5 Конвенції, стандарти 
відшкодування та відповідних позитивних обов’язків держави не 
повинні бути вищими за стандарти, розроблені відповідно до стат-
ті 2 Конвенції.

91. Враховуючи наведене, Суд зауважує, що питання провини 
лікаря заявниці розглядалося органами влади під час провадження 
на національному рівні. Зокрема, в остаточному обвинувальному 
висновку діяння лікаря було кваліфіковано як недбалість. З огляду 
на те, що питання такого характеру передусім мають оцінюватися 
на національному рівні, Суд зазначає, що заявниця не порушувала 
питання щодо провини лікаря перед слідчими чи судовими орга-
нами. Крім того, наявні докази не дають Судові підстав ставити під 
сумнів висновки органів влади щодо цього питання.

92. Отже, Суд вважає, що кримінально-правові засоби юри-
дичного захисту не були обов’язковими для надання адекватного 
ретроспективного відшкодування за порушення права заявниці на 
свободу. Відтак той факт, що кримінальне провадження щодо лікаря 
заявниці було припинено без винесення рішення по суті справи, сам 
по собі не дає підстав для констатації порушення.

— Щодо цивільно-правових засобів юридичного захисту
93. Суд зазначає, що на національному рівні заявниці було при-

суджено відшкодування у зв’язку з її незаконною госпіталізацією до 
психіатричної установи. Заявниця на національному рівні не оскар-
жила рішення від 31 січня та 19 квітня 2007 року, а отже, не може ос-
каржувати достатність суми відшкодування на міжнародному рівні 
(див. рішення від 9 листопада 2010 року у справі «Крівова проти 
України» (Krivova v. Ukraine), заява № 25732/05, п. 51).

94. Проте, навіть якщо припустити, що сума відшкодування 
була достатньою, потрібно встановити, чи цивільно-правовий за-
сіб юридичного захисту було надано заявниці в ефективний спосіб 
(див. пункт 83).
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95. Насамперед Суд нагадує, що від заявника, який очевидно ви-
черпав ефективні та достатні засоби юридичного захисту, не можна 
вимагати спроб застосувати інші заходи, які є доступними, але ймовір-
но не успішнішими (див. рішення від 29 квітня 1999 року у справі 
«T.W. проти Мальти» (T.W. v. Malta) [ВП], заява № 25644/94, п. 34). У цій 
справі заявниця від самого початку подала цивільний позов у кримі-
нальному провадженні щодо її лікаря. З огляду на факти справи та по-
ложення національного кримінального законодавства (див. пункти 44 
і 45), ініціювання заявницею кримінального провадження, яке також 
могло забезпечити ухвалення рішення за її цивільним позовом, не ви-
дається необґрунтованим. Національні органи влади, які розглядали 
кримінальну справу до моменту, коли її було закрито у зв’язку із за-
кінченням строку давності, теж не вважали його таким.

96. Отже, заявниці не можна дорікати з приводу того, що вона на-
дала перевагу такому провадженню, а не поданню окремого цивіль-
ного позову. Цей варіант, можливо, міг насправді бути вигіднішим 
(див. рішення у справах «Арская проти України» (Arskaya v. Ukraine), 
заява № 45076/05, п. 78, від 5 грудня 2013 року, та «Валерій Фуклєв 
проти України» (Valeriy Fuklev v. Ukraine), заява № 6318/03, п. 80, від 
16 січня 2014 року). Проте через більш ніж сім років і три місяці після 
порушення справи суд першої інстанції закрив кримінальну спра-
ву, не ухваливши рішення по суті цивільного позову. Суд з огляду на 
наявні документи вважає, що така тривалість провадження не була 
виправдана обставинами справи. У задоволенні наступних апеля-
ційних скарг заявниці щодо кримінального провадження, в яких 
вона скаржилася на невирішення судом питання щодо її цивільно-
го позову, було відмовлено за безпідставністю. Відтак потенційно 
ефективний цивільно-правовий засіб юридичного захисту в кримі-
нальному провадженні, якого послідовно домагалася заявниця, ви-
явився неефективним.

97. Що стосується окремого цивільного позову, який заявниця 
подала у 2006 році, то суди справді розглянули його за короткий про-
міжок часу. Проте така оперативність стала можливою здебільшого 
тому, що більшість доказів було зібрано слідчими органами під час 
кримінального провадження. Отже, ефективність цього засобу юри-
дичного захисту не може розглядатися окремо. Навпаки, оцінюючи 
загальну тривалість обох проваджень у сукупності, Суд вважає, що 
національні органи влади не розглянули цивільний позов заявниці 
оперативно. Загалом, національні провадження, які могли забезпе-
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чити заявниці цивільно-правове відшкодування, тривали надмірно 
довго, а отже були неефективними у цій справі.

98. Що стосується твердження Уряду, що заявниця не оскаржила 
рішення судів в окремому цивільному провадженні, Суд зазначає, 
що заявниця підтримувала свій цивільний позов у кримінально-
му провадженні доти, доки справу не було закрито. Суд вважає, що 
за цих обставин заявниця з цією ж метою могла скористатися ін-
шим цивільно-правовим засобом юридичного захисту, але не була 
зобов’язана робити це. Відповідно, той факт, що заявниця не подала 
касаційної скарги в наступному цивільному провадженні, не є вирі-
шальним для правила щодо вичерпання національних засобів юри-
дичного захисту.

v) Висновки

99. У світлі цих міркувань та з огляду на те, що в рішенні від 
31 січня 2007 року не було належно відображено всі проаналізовані 
обставини, Суд констатує, що заявниця все ще може вважатися по-
терпілою від порушення її права на свободу. Крім того, підтримуючи 
свій цивільний позов у кримінальному провадженні до моменту йо-
го закриття, заявниця довела свій цивільний позов до відома націо-
нальних органів влади достатньою мірою, щоб виконати обов’язок 
щодо вичерпання національних засобів юридичного захисту, перед-
бачений пунктом 1 статті 35 Конвенції. Отже, відповідні зауваження 
Уряду відхиляються.

100. Суд також констатує, що позбавлення заявниці свободи не 
відповідало підпункту «е» пункту 1 статті 5 Конвенції. Воно також не 
відповідало будь-якому іншому підпункту пункту 1 статті 5 Конвен-
ції. Отже, відбулося порушення пункту 1 статті 5 Конвенції.

b) Статті 3 і 8 Конвенції

101. Щодо заперечень Уряду стосовно того, що заявниця не може 
вважатися потерпілою у зв’язку зі стверджуваними порушеннями ста-
тей 3 і 8 Конвенції та що вона не вичерпала національних засобів юри-
дичного захисту, Суд посилається на свої зазначені висновки за стат-
тею 5 Конвенції та відхиляє ці заперечення з таких самих причин.

i) Щодо стверджуваного жорстокого поводження

102. Медичне втручання, якому піддають особу проти її волі, 
включаючи втручання з метою надання психіатричної допомоги, 
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може вважатися поводженням, забороненим статтею 3 Конвенції 
(див., наприклад, рішення у справах «Ґоробет проти Молдови» (Gorobet 
v. Moldova), заява № 30951/10, пп. 47–53, від 11 жовтня 2011 року, та 
«V.C. проти Словаччини» (V.C. v. Slovakia), заява № 18968/07, пп. 100–120, 
ЄСПЛ 2011 (витяги) з подальшими посиланнями у тексті).

103. Для цілей статті 3 Конвенції жорстоке поводження має 
досягнути певного мінімального рівня жорстокості. Оцінка цього 
мінімуму є відносною і залежить від усіх обставин справи, таких як 
тривалість поводження, його фізичні та психічні наслідки, а в де-
яких випадках мають враховуватися також стать, вік і стан здоров’я 
потерпілого (див. рішення у справі «Лабіта проти Італії» (Labita v. 
Italy) [ВП], заява № 26772/95, пп. 119–120, ЄСПЛ 2000-IV). Суд, оці-
нюючи докази, загалом керується критерієм доведеності «поза 
розумним сумнівом». Проте така доведеність може випливати із 
сукупності ознак чи неспростовних презумпцій, достатньо ваго-
мих, чітких і узгоджених між собою (див. рішення від 15 листопада 
2012 року у справі «Єрохіна проти України» (Yerokhina v. Ukraine), заява 
№ 12167/04, п. 52).

104. У цій справі заявниця була піддана лікуванню нейролеп-
тичними засобами у психіатричній лікарні. Її неодноразові клопо-
тання про виписку та надалі втеча з лікарні свідчать про те, що її 
лікували примусово.

105. Проте заявниця не конкретизувала ступінь жорсткості ме-
дичного втручання, спосіб, у який воно здійснювалося, його конкрет-
ні наслідки та потенційні побічні ефекти, умови її лікування або інші 
обставини, суттєві для оцінювання ступеня її страждань. Відповідно, 
у Суду немає достатнього підґрунтя, щоб дійти висновку, що заявни-
ця зазнала впливу, достатньо серйозного, аби досягти мінімального 
рівня жорстокості, який вимагається статтею 3 Конвенції.

106. Отже, Суд доходить висновку, що не відбулося порушення 
статті 3 Конвенції.

ii) Щодо стверджуваного втручання 
у приватне та сімейне життя

(a) Наявність втручання

107. Згідно із практикою Суду медичне втручання, здійснене про-
ти волі заявника, становить втручання у його право на приватне жит-
тя, зокрема у право на фізичну недоторканість (див. рішення у зга-
даній справі «Гласс проти Сполученого Королівства» (Glass v. the United 
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Kingdom), п. 70, та «Х. проти Фінляндії» (X v. Finland), заява № 34806/04, 
п. 212, ЄСПЛ 2012 (витяги)). На відміну від наведених висновків від-
повідно до статті 3 Конвенції, Суд вважає, що фактів стосовно приму-
сової госпіталізації та лікування заявниці у період, що розглядається, 
достатньо для висновку, що ці заходи становили втручання у її фізич-
ну недоторканність, а відтак — у її приватне життя.

108. Суд також зазначає, що спільне перебування батьків із ди-
тиною становить основоположний елемент сімейного життя, на-
віть коли стосунки між батьками розірвано (див. рішення 26 трав-
ня 1994 року у справі «Кіган проти Ірландії» (Keegan v. Ireland), п. 50, 
Серія A, № 290). Тримання заявниці у лікарні у період, який розгля-
дається, значною мірою ускладнило її спілкування з неповнолітніми 
доньками та не давало їй змогу отримати доступ до них. Відповідно, 
відбулося також втручання у сімейне життя заявниці.

(β) Законність втручання

109. Словосполучення «згідно із законом» пункту 2 статті 8 
Конвенції по суті робить посилання на національне законодавс-
тво та передбачає обов’язок дотримуватися його матеріально-
правових та процесуальних норм (див. рішення від 30 вересня 
2010 року у справі «Володимир Поліщук та Світлана Поліщук проти 
України» (Vladimir Polishchuk and Svetlana Polishchuk v. Ukraine), заява 
№ 12451/04, п. 44).

110. У цій справі національні суди дійшли висновку, що внаслі-
док порушень національних нормативно-правових актів заявни-
ці було поставлено неправильний діагноз і її впродовж тривалого 
часу неправильно лікували у психіатричній лікарні попри те, що її 
можна було виписати невдовзі після госпіталізації. Суд доходить 
висновку, що оскільки втручання, про яке йдеться, суперечило на-
ціональному законодавству, воно не відповідає вимозі законності, 
передбаченій статтею 8 Конвенції.

111. Відповідно, відбулося порушення статті 8 Конвенції.

II. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 6 КОНВЕНЦІЇ

112. Заявниця скаржилася, що тривалість національного про-
вадження була несумісною з вимогою «розумного строку», передба-
ченою пунктом 1 статті 6 Конвенції, в якому зазначено таке:
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«Кожен має право на... розгляд його справи упродовж розумного стро-
ку... судом, ... який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивіль-
ного характеру...».

113. Суд зазначає, що ця скарга щільно пов’язана з розглянути-
ми раніше скаргами за статтями 3, 5 і 8 Конвенції і теж має бути виз-
нана прийнятною. Проте, з огляду на підстави констатації Судом по-
рушення пункту 1 статті 5 Конвенції, включно з аналізом наявності 
у заявниці статусу потерпілої, Суд вважає, що за статтею 6 Конвен-
ції окремого питання не виникає. Отже, Суд постановляє, що немає 
потреби окремо розглядати цю скаргу.

III. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 13 КОНВЕНЦІЇ

114. Заявниця скаржилася, що вона не мала можливості ефек-
тивно оскаржити своє примусове лікування. У зв’язку із цим вона 
посилалася на статтю 5 Конвенції.

115. З огляду на аргументи заявниці, Суд вирішив розглянути це 
питання за статтею 13 Конвенції, яка передбачає:

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 здійс-
нювали свої офіційні повноваження».

116. Суд зазначає, що ця скарга щільно пов’язана з розглянутими 
раніше скаргами відповідно до статей 3, 5 і 8 Конвенції, а отже теж 
має бути визнана прийнятною. Проте з огляду на підстави констата-
ції Судом порушення пункту 1 статті 5 Конвенції, включно з аналізом 
наявності у заявниці статусу потерпілої, Суд вважає, що відповідно 
до статті 13 Конвенції окремого питання не виникає. Відтак Суд пос-
тановляє, що немає потреби окремо розглядати цю скаргу.

IV. ІНШІ СтВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННя КОНВЕНЦІЇ

117. Заявниця скаржилася на інші порушення її прав за Кон-
венцією.
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118. Суд розглянув ці скарги та вважає, що з огляду на наявні 
у нього документи та тією мірою, якою вони охоплюються його ком-
петенцією, вони не виявляють жодних ознак порушень прав і свобод, 
гарантованих Конвенцією та протоколами до неї. Тому Суд відхи-
ляє їх як явно необґрунтовані відповідно до підпункту «а» пункту 3 
та пункту 4 статті 35 Конвенції.

V. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

119. Стаття 41 Конвенції передбачає:

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

A. ШкодА

120. Заявниця вимагала 100 000 євро відшкодування моральної 
шкоди.

121. Уряд вважав ці вимоги необґрунтованими.
122. Суд вважає, що внаслідок подій, які призвели до встанов-

лення порушення у цій справі, заявниця зазнала болю та страждань, 
які не можуть бути виправлені самою лише констатацією порушен-
ня. Ухвалюючи рішення на засадах справедливості та враховуючи, 
що за критерієм часу в межах юрисдикції Суду перебуває тільки пе-
ріод від 11 вересня до 7 листопада 1997 року, Суд присуджує заявниці 
12 000 євро відшкодування моральної шкоди.

B. СУдові витрАти

123. Заявниця не подала жодних вимог за цим пунктом, відтак 
Суд не присуджує їй нічого.

C. пеня

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



2��

акопЯн проти україни

на цих підставах Суд одностайно

1. Долучає до суті справи заперечення Уряду щодо наявності 
у заявниці статусу потерпілої та щодо вичерпання національних за-
собів юридичного захисту і відхиляє ці заперечення після розгляду 
по суті.

2. Оголошує скарги за статтями 3, 5, 6, 8, 13 Конвенції, що стосу-
ються періоду з 11 вересня до 7 листопада 1997 року, прийнятними, 
а решту скарг у заяві — неприйнятними.

3. Ухвалює, що відбулося порушення пункту 1 статті 5 Конвенції.
4. Ухвалює, що не відбулося порушення статті 3 Конвенції.
5. Ухвалює, що відбулося порушення статті 8 Конвенції.
6. Ухвалює, що немає необхідності окремо розглядати скаргу за 

статтею 6 Конвенції.
7. Ухвалює, що немає необхідності окремо розглядати скаргу за 

статтею 13 Конвенції.
8. Ухвалює, що:
a) упродовж трьох місяців від дати, коли це рішення набуде ста-

тусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, 
держава-відповідач має виплатити заявниці 12 000 (дванад-
цять тисяч) євро відшкодування моральної шкоди та додат-
ково суму будь-яких податків, які можуть нараховуватися; ця 
сума має бути конвертована в національну валюту держави-
відповідача за курсом на день здійснення платежу;

b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного 
розрахунку на зазначену суму нараховуватиметься простий 
відсоток у розмірі граничної позичкової ставки Європейсь-
кого центрального банку, яка діятиме в період несплати, до 
якої має бути додано три відсоткові пункти.

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

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 5 червня 
2014 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.

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

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ятА СЕКЦІя

СПРАВА «ПАНКРАТЬЄВ ПРОТИ УКРАЇНИ»

(Заява № 49900/11)

Рішення

Страсбург 
11 грудня 2014 року

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

У справі «Панкратьєв проти України»,

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

п. Б. М. Зупанчіч, голова,
пані Х. Єдерблом,
п. А. Пейхал,
та п. С. Філліпс, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 18 листопада 2014 року, 

виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:
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ПРОЦЕДУРА

1. Справа ґрунтується на заяві (№ 49900/11) проти України, 
поданій 3 серпня 2011 року до Суду на підставі статті 34 Конвенції 
про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвен-
ція) громадянином України, п. Сергієм Сергійовичем Панкратьєвим 
(далі — заявник).

2. Інтереси заявника представляв п. О. В. Заруцький, юрист, 
який практикує у м. Київ. Уряд України (далі — Уряд) представляла 
його Уповноважений, пані Н. Севостьянова.

3. 20 листопада 2013 року про заяву було повідомлено Уряд.

ФАКтИ

I. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

4. Заявник народився у 1984 році.
5. 15 жовтня 2009 року його було затримано працівниками Дар-

ницького районного управління ГУ МВС України в м. Києві за підоз-
рою у вчиненні розбою за обтяжуючих обставин. Того ж дня йому 
пред’явлено обвинувачення у вчиненні зазначеного злочину.

6. 16 жовтня 2009 року Дарницький районний суд м. Києва 
(далі — Дарницький суд) обрав заявникові як запобіжний захід взят-
тя заявника під варту строком на два місяці.

7. 10 листопада 2009 року заявникові також було пред’явлено об-
винувачення у вчиненні вбивства.

8. 10 грудня 2009 року Дарницький районний суд м. Києва 
(далі — Дарницький суд) продовжив строк досудового тримання за-
явника під вартою до трьох місяців, тобто до 15 січня 2010 року.

9. 13 січня 2010 року Дарницький суд продовжив строк досудо-
вого тримання заявника під вартою до чотирьох місяців, а саме до 
15 лютого 2010 року.

10. 13 лютого 2010 року справу було передано до апеляційного 
суду міста Києва для розгляду по суті.

11. 15 березня 2010 року апеляційний суд міста Києва провів по-
переднє засідання та ухвалив, серед іншого, залишити обраний за-
явникові запобіжний захід без змін.
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12. 14 квітня 2011 року апеляційний суд міста Києва визнав за-
явника винним у вчиненні розбійного нападу із заподіянням тяж-
ких тілесних ушкоджень та умисного вбивства з корисливих мотивів 
і призначив йому покарання у вигляді позбавленні волі строком на 
чотирнадцять років із конфіскацією його майна.

13. 13 вересня 2011 року Вищий спеціалізований суд України 
з розгляду цивільних i кримінальних справ скасував вирок та скеру-
вав справу на новий розгляд.

14. 24 грудня 2013 року заявника було визнано винним у вчи-
ненні розбійного нападу із заподіянням умисних тяжких тілесних 
ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, і призначено по-
карання у вигляді позбавлення волі строком на дванадцять років. 
Суд також постановив конфіскувати майно заявника.

15. Заявник оскаржив вирок у касаційному порядку. Подальших 
відомостей не надавалося.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСтВО

16. Відповідні положення Кримінально-процесуального кодек-
су України 1960 року, чинного на час подій, наведено у рішенні від 
28 жовтня 2010 року у справі «Молодорич проти України» (Molodorych 
v. Ukraine), заява № 2161/02, пп. 56–59).

ПРАВО

I. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя ПІДПУНКтУ «С» ПУНКтУ 1 
СтАттІ 5 КОНВЕНЦІЇ

17. Заявник скаржився, що досудове тримання його під вартою 
з 15 лютого 2010 року до 14 квітня 2011 року суперечило підпунк-
ту «с» пункту 1 статті 5 Конвенції.

18. Підпунктом «с» пункту 1 статті 5 Конвенції передбачено 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: ...
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c) законний арешт або затримання особи, здійснене з метою до-
провадження її до компетентного судового органу за наявності 
обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо 
обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею 
правопорушення чи її втечі після його вчинення...».

A. щодо прийнятноСті

19. Суд зазначає, що 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. Тому вона має 
бути визнана прийнятною.

B. щодо СУті

1. Аргументи сторін

20. Уряд доводив, що тримання заявника під вартою у розгляду-
ваний час здійснювалося відповідно до національного законодавс-
тва та що 15 березня 2010 року суд першої інстанції ухвалив рішення 
щодо запобіжного заходу.

21. Заявник підтвердив свою скаргу.

2. оцінка Суду

a) Тримання заявника під вартою від 15 лютого 2010 року 
до 15 березня 2010 року

22. Суд зазначає, що протягом цього проміжку часу заявник пе-
ребував під вартою у зв’язку з переданням до суду обвинувального 
висновку попри відсутність судового рішення, яке б надавало три-
манню його під вартою законної сили. Суд уже встановлював, що 
така практика є несумісною з підпунктом «с» пункту 1 статті 5 Кон-
венції (див., наприклад, рішення у справах «Микола Кучеренко проти 
України» (Nikolay Kucherenko v. Ukraine), заява № 16447/04, пп. 35–38, 
від 19 лютого 2009 року, «Знайкін проти України» (Znaykin v. Ukraine), 
заява № 37538/05, п. 60, від 7 жовтня 2010 року, «Харченко проти Ук-
раїни» (Kharchenko v. Ukraine), заява № 40107/02, пп. 71 і 98, від 10 лю-
того 2011 року, «Цигоній проти України» (Tsygoniy v. Ukraine), заява 
№ 19213/04, п. 60, від 24 листопада 2011 року, і «Таран проти України» 
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(Taran v. Ukraine), заява № 31898/06, п. 67, від 17 жовтня 2013 року). 
Суд не вбачає жодних підстав відступати у цій справі від своїх попе-
редніх висновків.

b) Тримання заявника під вартою від 15 березня 2010 року 
до 14 квітня 2011 року

23. У цей проміжок часу заявник перебував під вартою впродовж 
розгляду його кримінальної справи судом. Сторони не надали інших 
судових рішень щодо обрання заявникові запобіжного заходу у виг-
ляді взяття під варту, окрім постанови суду від 15 березня 2010 року. 
Зазначеною постановою апеляційний суд залишив обраний заявни-
кові запобіжний захід без змін на невизначений строк, не навівши 
при цьому жодних конкретних підстав. Відповідно, зазначена по-
станова не забезпечувала належної гарантії від свавільного позбав-
лення свободи (див. рішення у справах «Єлоєв проти України» (Yeloyev 
v. Ukraine), заява № 17283/02, пп. 52–55, від 6 листопада 2008 року; 
«Доронін проти України» (Doronin v. Ukraine), заява № 16505/02, п. 59, 
від 19 лютого 2009 року та згадане рішення у справі «Знайкін проти 
України» (Znaykin v. Ukraine), п. 62).

c) Висновок

24. Зазначених міркувань достатньо, аби дати Суду змогу дійти 
висновку, що відбулося порушення підпункту «с» пункту 1 статті 5 
Конвенції.

II. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя ПУНКтУ 4 
СтАттІ 5 КОНВЕНЦІЇ

25. Заявник скаржився, що після закінчення досудового слідства 
він не мав у своєму розпорядженні ефективної процедури оскаржен-
ня законності тримання його під вартою. Він посилався на статтю 13 
Конвенції.

26. Суд вирішив розглянути скаргу відповідно до пункту 4 стат-
ті 5 Конвенції (див. рішення від 22 травня 2008 року у справі «Садай-
ков проти Болгарії» (Sadaykov v. Bulgaria), заява № 75157/01, п. 31).

27. Пункт 4 статті 5 Конвенції передбачає таке:

«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

28. Суд зазначає, що 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. Тому вона має 
бути визнана прийнятною.

B. щодо СУті

1. Аргументи сторін

29. Уряд твердив, що порушення пункту 4 статті 5 Конвенції не 
відбулося.

30. Заявник не погодився.

2. оцінка Суду

31. Суд уже встановлював, що законодавство України на час 
подій не передбачало порядку перегляду законності продовжувано-
го тримання під вартою після закінчення досудового слідства, який 
би відповідав вимогам пункту 4 статті 5 Конвенції (див. згадане 
рішення у справі «Молодорич проти України» (Molodorych v. Ukraine), 
п. 108; рішення від 10 лютого 2011 року у справі «Плєшков проти Ук-
раїни» (Pleshkov v. Ukraine), заява № 37789/05, п. 42; згадані рішення у 
справах: «Харченко проти України» (Kharchenko v. Ukraine), п. 100; «Ци-
гоній проти України» (Tsygoniy v. Ukraine), п. 78, та «Таран проти Украї-
ни» (Taran v. Ukraine), п. 81). Суд вважає, що такі ж висновки є дореч-
ними й у цій справі.

32. Отже, відбулося порушення пункту 4 статті 5 Конвенції.

III. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

33. Статтею 41 Конвенції передбачено:

«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, на-
дає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».

A. ШкодА

34. Заявник вимагав 10 000 євро відшкодування моральної шкоди.
35. Уряд доводив, що ця вимога є необґрунтованою.
36. Суд вважає, що заявник зазнав страждань і неспокою у зв’язку 

зі встановленими порушеннями. Ухвалюючи рішення на засадах 
справедливості, як цього вимагає стаття 41 Конвенції, Суд присуд-
жує заявникові 5000 євро відшкодування моральної шкоди.

б. СУдові витрАти

37. Заявник також вимагав 1000 євро компенсації судових та ін-
ших витрат, понесених у зв’язку з провадженням в Суді.

38. Уряд доводив, що вимога є необґрунтованою, оскільки заяв-
ник не надав на її підтвердження жодних документів.

39. Суд відхиляє зазначену вимогу, оскільки вона не підтверд-
жується жодними доказами.

C. пеня

40. Суд вважає за належне призначити пеню на підставі гранич-
ної 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 підпункту «с» пункту 1 стат-

ті 5 Конвенції.
3. Ухвалює, що відбулося порушення пункту 4 статті 5 Конвенції.
4. Ухвалює, що:
a) упродовж трьох місяців держава-відповідач має сплатити 

заявнику 5000 (п’ять тисяч) євро відшкодування моральної 
шкоди та додатково суму будь-яких податків, що можуть на-
раховуватися; ця сума має бути конвертована у валюту дер-
жави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;
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b) зі спливом зазначеного тримісячного строку до остаточного 
розрахунку на зазначену суму нараховуватиметься простий 
відсоток у розмірі граничної позичкової ставки Європейсь-
кого 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 11 грудня 
2014 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.

С. Філліпс Б. М. Зупанчіч
секретар секції голова
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E U R O P E A N C O U R T O F H U M A N R I G H T S 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ятА СЕКЦІя

СПРАВА «ХОмУЛЛО ПРОТИ УКРАЇНИ»

(Заява № 47593/10)

Рішення

Страсбург 
27 листопада 2014 року

ОСТАТОЧНЕ 
27 лютого 2015 року

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

У справі «Хомулло проти України»,

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

п. М. Вілліґер, голова,
пані А. Нуссбергер,
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п. Б. М. Зупанчіч,
пані Г. Юдківська,
п. В. А. Де Ґаетано,
п. А. Потоцький,
п. А. Пейхал,
та п. С. Філліпс, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 4 листопада 2014 року, 

виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справа ґрунтується на заяві (№ 47593/10) проти України, по-
даній до Суду 17 липня 2010 року на підставі статті 34 Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) 
громадянином Російської Федерації паном Андрієм Олександрови-
чем Хомулло (далі — заявник).

2. Інтереси заявника представляли п. А. Панфілов і п. С. Алі-
фанов — юристи, які практикують у м. Мурманську. Уряд України 
(далі — Уряд) представляв його Уповноважений, на той час п. Н. Куль-
чицький.

3. Заявник зокрема скаржився відповідно до пунктів 1 і 4 статті 
5 Конвенції, що його тримання під вартою в Україні до вирішення 
питання щодо його екстрадиції до Російської Федерації було неза-
конним і в судовому порядку належно не переглядалося.

4. 12 грудня 2012 року про заяву було повідомлено Уряд.
5. Уряд Російської Федерації після того, як йому було повідомле-

но про його право взяти участь у провадженні (пункт 1 статті 36 Кон-
венції та правило 44 Регламенту Суду), зазначив, що не має бажання 
скористатися цим правом.

ФАКтИ

І. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

6. Заявник народився у 1976 році та живе у м. Мурманську, Росій-
ська Федерація.
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7. У листопаді 2008 року Слідчим комітетом при прокуратурі 
Російської Федерації по Мурманській області щодо заявника було 
порушено кримінальну справу за підозрою у вчиненні ним шахрайс-
тва. Заявник був працівником міліції і підозрювався в отриманні 
шахрайським способом кількох лікарняних листів, якими виправ-
довувалася його відсутність на роботі.

8. 24 листопада 2008 року заявник прибув до України.
9. 1 грудня 2008 року Слідчим комітетом при прокуратурі 

Російської Федерації у Мурманській області його було оголошено 
в розшук.

10. 3 грудня 2008 року Октябрський районний суд м. Мурмансь-
ка обрав заявникові запобіжний захід у вигляді взяття під варту. 
Того ж дня заявника було оголошено в міжнародний розшук.

11. 19 квітня 2010 року працівники української міліції затрима-
ли заявника з метою його екстрадиції.

12. 22 квітня 2010 року Приморський районний суд м. Одеси 
(далі — Приморський суд) за поданням органів прокуратури обрав 
заявнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 
на сорок днів до вирішення питання щодо його екстрадиції.

13. 29 або 30 квітня 2010 року (обидві дати фігурують у різних 
документах матеріалів справи) Генеральна прокуратура України 
(далі — ГПУ) отримала від ГП РФ запит щодо екстрадиції заявника 
до Російської Федерації та продовження строку тримання його під 
вартою до вирішення питання щодо екстрадиції. Як зазначалося 
у цьому запиті, в Росії щодо заявника порушено кримінальну справу 
за підозрою у вчиненні ним шахрайства. Клопотання про екстради-
цію не містило жодних деталей щодо цього, але в ньому зазначало-
ся, що «детальний опис діяння, що інкримінується Хомулло А. О., 
викладено в документах, що додаються». Невідомо, які саме доку-
менти додавалися до відповідного запиту.

14. З постанови суду від 30 липня 2010 року (див. пункт 25) ви-
пливає, що 11 травня 2010 року ГПУ отримала від органів прокура-
тури Російської Федерації ще один запит щодо тримання заявника 
під вартою та його екстрадиції. У жодних інших документах у справі 
немає посилань на цей запит.

15. 19 травня 2010 року прокуратура Приморського району 
м. Одеси звернулася до Приморського суду з поданням про продов-
ження строку тримання заявника під вартою «до вирішення питан-
ня щодо його екстрадиції».
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16. Постановою від 21 травня 2010 року Приморський суд задо-
вольнив це подання.

17. 26 травня 2010 року заявник оскаржив цю постанову. Він 
скаржився на те, що його не було ознайомлено з пред’явленими йому 
обвинуваченнями і не було визначено строк тримання його під вар-
тою, та що Приморський суд оголосив оскаржуване рішення після 
судового засідання, на якому він не був присутнім.

18. 3 червня 2010 року апеляційний суд Одеської області 
(далі — апеляційний суд) під час судового засідання, на якому бу-
ли присутні двоє представників прокуратури, розглянув апеля-
ційну скаргу заявника за його відсутності. Представники проку-
ратури твердили, що питання екстрадиції заявника до Російської 
Федерації практично вирішено і вона відбудеться невдовзі після 
розгляду апеляції. Зважаючи на ці аргументи, а також на те, що 
заявника було оголошено у міжнародний розшук, апеляційний суд 
залишив постанову суду першої інстанції про продовження строку 
тримання заявника під вартою до вирішення питання щодо його 
екстрадиції без змін.

19. 21 червня 2010 року прокуратура Малиновського району 
м. Одеси (далі — прокуратура Малиновського району) звернулася до 
Малиновського районного суду м. Одеси (далі — Малиновський суд) 
з поданням щодо продовження екстрадиційного арешту заявника 
на підставі змін до Кримінально-процесуального кодексу України, 
які набрали чинності 17 червня 2010 року (див. пункт 37).

20. 23 червня 2010 року Малиновський суд задовольнив згадане 
подання та продовжив екстрадиційний арешт заявника «до вирі-
шення питання щодо його видачі та фактичної передачі».

21. 25 червня 2010 року заявник оскаржив цю постанову. Він 
твердив, що строки тримання його під вартою так і не було встанов-
лено, його все ще не було ознайомлено з пред’явленими йому обви-
нуваченнями, та що тримання його під вартою було невиправдано 
тривалим і суд не врахував, що він має двох малолітніх дітей.

22. 8 липня 2010 року апеляційний суд Одеської області част-
ково задовольнив його апеляційну скаргу. Він скасував зазначену 
постанову на тій підставі, що відповідним положенням Криміналь-
но-процесуального кодексу України не передбачалося продовження 
екстрадиційного арешту. Справу було направлено до суду першої ін-
станції на новий розгляд.
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23. 21 липня 2010 року Малиновський суд задовольнив клопо-
тання заявника про призначення йому захисника. У результаті су-
дове засідання було перенесено на 30 липня 2010 року.

24. 27 липня 2010 року прокуратура Малиновського району звер-
нулася до суду з новим поданням щодо застосування до заявника 
екстрадиційного арешту відповідно до змін до Кримінально-про-
цесуального кодексу України. Цього разу подання стосувалося по-
міщення під арешт, а не продовження строку тримання під вартою.

25. 30 липня 2010 року Малиновський суд за результатами судо-
вого засідання за участі призначеного заявнику захисника задоволь-
нив подання прокуратури. У постанові зазначалося, що прокуратура 
Російської Федерації звернулася із запитом про екстрадицію заяв-
ника 11 травня 2010 року, при цьому аналогічний запит від 30 квітня 
2010 року (див. пункти 13 та 14) взагалі не згадувався. Суд посилався 
на згадані зміни до Кримінально-процесуального кодексу України 
(далі — КПК), які набрали чинності 17 червня 2010 року, та зазначив, 
що матеріали екстрадиційної перевірки відповідали застосованому 
законодавству. Насамкінець суд зазначив, що жодних перешкод для 
екстрадиції заявника до Російської Федерації встановлено не було.

26. 21 серпня 2010 року заявник звернувся до Малиновського 
суду зі скаргою на те, що тримання його під вартою є незаконним, 
та заявив клопотання про звільнення. У матеріалах справи відсутня 
копія цієї скарги.

27. 30 серпня 2010 року Генеральна прокуратура Російської Фе-
дерації надіслала уточнений запит щодо екстрадиції заявника, 
копія якого відсутня у матеріалах справи. З нього випливає, що, 
окрім початкового обвинувачення у вчиненні шахрайства, заявни-
ку пред’явили обвинувачення ще за шістьма епізодами шахрайства 
(див. пункт 28).

28. 1 вересня 2010 року ГПУ вирішила видати заявника Росій-
ській Федерації у зв’язку з шістьма епізодами вчинення ним шах-
райства, але відхилила екстрадиційний запит за одним з таких епі-
зодів. Це рішення пояснювалось тим, що кримінальне законодавс-
тво України не передбачає покарання у вигляді позбавлення волі за 
вчинення шахрайства. Проте якщо шахрайство вчинено повторно, 
за нього може бути призначено покарання у вигляді позбавлення 
волі. У справі заявника було шість епізодів «повторно вчиненого 
шахрайства». У своїй постанові ГПУ посилалася на два запити про 
екстрадицію заявника — один від 30 квітня 2010 року щодо одного 
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епізоду вчинення шахрайства, та ще один від 30 серпня 2010 року 
щодо шести інших епізодів (див. пункти 13 та 27).

29. 10 вересня 2010 року заявник звернувся до Малиновського 
суду зі скаргою на те, що тримання його під вартою є незаконним 
та невиправдано тривалим. Він твердив, що органи влади України 
не проявили ретельності щодо розгляду запитів про його екстра-
дицію, всупереч підпункту «f» пункту 1 статті 5 Конвенції. Заявник 
також посилався на пункт 4 статті 5 Конвенції та стверджував, що 
його попередню скаргу від 21 серпня 2010 року так і не було роз-
глянуто.

30. 17 вересня 2010 року заявник звернувся до Малиновського 
суду ще з однією скаргою на стверджувану незаконність тримання 
його під вартою та вимагав свого звільнення.

31. 22 вересня 2010 року прокуратура Малиновського району 
звернулася до Малиновського суду з поданням щодо продовження 
екстрадиційного арешту заявника. Прокуратура посилалась на за-
значену постанову від 1 вересня 2010 року та зазначала, що питання 
фактичної передачі заявника Російській Федерації перебувало на 
стадії вирішення.

32. 28 вересня 2010 року суд у засіданні, на якому був присутній 
заявник, задовольнив це подання. Суд зазначив, що постанову ГПУ 
від 1 вересня 2010 року не було оскаржено і вона набрала законної 
сили. Окрім того, згідно з відповідними вказівками прокуратури 
заявника мали передати Російській Федерації до 29 жовтня 2010 ро-
ку. Як зазначалося у протоколі судового засідання, суддя зачитав 
скарги заявника від 21 серпня, а також від 10 і 27 вересня 2010 року, 
а заявник підтвердив їх. Проте у постанові суду ці скарги не згаду-
валися.

33. 30 вересня 2010 року заявник оскаржив зазначену постанову. 
Він зазначав, що хоча Кримінально-процесуальний кодекс України 
передбачав екстрадиційний арешт строком до вісімнадцяти міся-
ців, він не встановлював жодних строків для подання та розгляду 
запитів, пов’язаних з екстрадицією. Відповідно заявник твердив, 
що органи влади України мають дотримуватися Мінської конвенції 
1993 року, якою передбачено місячний строк для розгляду запитів 
про екстрадицію, та максимальне продовження цього строку на два 
місяці з метою уточнення в разі потреби запиту про екстрадицію 
(див. пункт 38). Заявник наголошував, що у його випадку до 30 сер-
пня 2010 року не було надано належно оформленого запиту щодо 
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екстрадиції, тоді як він перебував під вартою з 19 квітня 2010 року. 
Тому заявник твердив, що його слід негайно звільнити. Насамкінець 
він твердив, що пред’явлені йому обвинувачення були абсурдними 
й у його власних інтересах було потрапити до Росії з метою невід-
кладного закінчення судового розгляду його справи.

34. 8 жовтня 2010 року апеляційний суд, частково задовольнив-
ши касаційну скаргу заявника, змінив постанову суду першої інс-
танції в такий спосіб: замість продовження строку тримання заяв-
ника під вартою, оскільки це не було передбачено законодавством, 
його продовжуване тримання під вартою було визнано обґрунтова-
ним, оскільки не було перевищено максимальний вісімнадцятимі-
сячний строк тримання заявника під вартою і не було підстав для 
його звільнення.

35. 12 жовтня 2010 року заявника було видано Російській Феде-
рації.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ тА МІЖНАРОДНЕ ЗАКОНОДАВСтВО

A. кримінАльно-процеСУАльний кодекС УкрАїни 1960 рокУ 

(чинний до 20 лиСтопАдА 2012 рокУ)

36. Відповідні положення Кодексу у редакції до 17 червня 
2010 року стисло викладено в рішенні від 23 жовтня 2008 року у справі 
«Солдатенко проти України» (Soldatenko v. Ukraine) (заява № 2440/07, 
пп. 26–29).

37. Застосовні положення після внесення до них змін від 
21 травня 2010 року, які набрали чинності 17 червня 2010 року (без 
жодних перехідних положень), наведено в рішенні від 26 квітня 
2012 року у справі «Молочко проти України» (Molotchko v. Ukraine) (за-
ява № 12275/10, пп. 90–91).

B. мінСькА конвенція 1993 рокУ

38. Відповідні положення Конвенції про правову допомо-
гу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних 
справах 1993 року (далі — Мінська Конвенція) також наведено 
в рішенні у згаданій справі «Молочко проти України» (Molotchko v. 
Ukraine), п. 89.
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ПРАВО

I. ОБСяГ РОЗГЛяДУ СПРАВИ

39. Суд зазначає, що у своїй відповіді (від 31 травня 2013 року) 
на зауваження Уряду щодо прийнятності та суті цієї справи заявник 
заявив низку нових скарг. Зокрема він скаржився на умови триман-
ня під вартою в Україні та несправедливість його засудження після 
екстрадиції до Російської Федерації.

40. На думку Суду, нові скарги заявника не є уточненням його 
початкових скарг до Суду, які сторони прокоментували. Тому Суд 
вважає, що ці питання недоречно розглядати в межах цієї справи 
(див. рішення від 19 квітня 2005 року у справі «Пиряник проти Украї-
ни» (Piryanik v. Ukraine), заява № 75788/01, п. 20).

II. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя ПУНКтУ 1 СтАттІ 5 КОНВЕНЦІЇ

41. Заявник скаржився, що тримання під вартою в Україні до 
його екстрадиції до Російської Федерації відбувалося всупереч 
підпункту «f» пункту 1 статті 5 Конвенції, у відповідній частині якої 
зазначено таке:

«1. Кожен має право на свободу та особисту недоторканність. Нікого 
не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно до 
процедури, встановленої законом:

...

f) законний арешт або затримання особи з метою запобігання її не-
дозволеному в’їзду в країну чи особи, щодо якої провадиться про-
цедура депортації або екстрадиції».

A. щодо прийнятноСті

42. Беручи до уваги зауваження Уряду щодо прийнятності цієї 
заяви (див. далі), слід зазначити, що про заяву було повідомлено 
Уряду разом із запитанням про законність тримання заявника 
під вартою як до 17 червня 2010 року (дати, коли відповідні зміни 
до законодавства набрали чинності, — див. пункт 37), так і після 
цієї дати.
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43. Уряд твердив, що цю скаргу слід відхилити як таку, що не 
відповідає принципеу персональної юорисдикції Конвенції, оскіль-
ки у своїх аргументах заявник не посилався на зазначені зміни. Уряд 
також зауважив, що заявник скаржився на стверджувану незакон-
ність усього періоду тримання його під вартою до вирішення питан-
ня щодо його екстрадиції, з 19 квітня до 12 жовтня 2010 року, не роз-
діляючи цей строк на періоди до та після 17 червня 2010 року.

44. У своїй відповіді на зауваження Уряду заявник не надав ко-
ментарів щодо цього питання.

45. Суд зазначає, що відповідність індивідуальної заяви критерію 
принципу персональної юрисдикції включає в себе два елементи: від-
повідальність держави та статус заявника як потерпілого. Заперечен-
ня Уряду стосуються лише другого елементу. У зв’язку з цим Суд пов-
торює, що для того, щоб мати можливість подати заяву відповідно до 
статті 34 Конвенції, особа повинна вважати себе «потерпілою від [...] 
порушення прав, викладених у Конвенції». Для того, щоб вважати се-
бе потерпілою від порушення, особа має зазнавати безпосереднього 
впливу оспорюваної дії або бездіяльності (див., серед іншого, рішен-
ня у справі «Берден проти Сполученого Королівства» (Burden v. the United 
Kingdom) [ВП], заява № 13378/05, п. 33, ЄСПЛ 2008).

46. Суд зауважує (і Уряд не заперечує проти цього), що заявник 
скаржився на незаконність усього періоду тримання його під вар-
тою в Україні. Також не оскаржується й те, що зазначене тримання 
під вартою, на яке скаржиться заявник, мало на нього безпосередній 
вплив. Фактично, зауваження Уряду у цій справі не стосувалися права 
заявника подати заяву, а радше зазначали, що він не навів конкретних 
аргументів на її підтвердження. Проте Суд вважає, що розгляд від-
повідного питання не має суттєвого значення для його компетенції 
персональної юрисдикції. Тому він відхиляє це заперечення Уряду.

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

B. щодо СУті

1. Аргументи сторін

48. Заявник наполягав на тому, що його незаконно тримали під 
вартою. Він твердив, що в жоднухвалі з цього питання не було вста-
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новлено строки тримання його під вартою, окрім першої постанови 
від 22 квітня 2010 року (див. пункт 12).

49. Заявник також зазначив, що органи прокуратури Російської 
Федерації не надсилали належного запиту щодо екстрадиції, в яко-
му б містилась вся необхідна інформація та документи, до 30 серпня 
2010 року, тобто протягом майже чотирьох з половиню місяців після 
його затримання 19 квітня 2010 року. Щодо першого такого запиту 
від 30 квітня 2010 року, на який посилалися національні суди, ух-
валюючи рішення на користь продовження тримання заявника під 
вартою, заявник твердив, що цей запит був неповним і тому пізніше, 
1 вересня 2010 року, його було відхилено (див. пункти 13 та 28). Та-
ким чином, заявник твердив, що тримання його під вартою до ви-
рішення питання про екстрадицію до Російської Федерації було не-
виправдано тривалим і в нього не було засобів захисту від свавілля 
органів влади.

50. Зауваження Уряду щодо суті цієї скарги обмежувалися пе-
ріодом тримання заявника під вартою від 30 липня до 12 жовтня 
2010 року, яке, як Уряд вважав, мало належні законні підстави. Що-
до більш раннього тримання заявника під вартою, Уряд підтриму-
вав свої заперечення щодо прийнятності цієї скарги (див. пункт 43) 
та не надав жодних зауважень щодо її суті.

2. оцінка Суду

а) Загальні принципи, встановлені практикою Суду

51. Стаття 5 Конвенції втілює основоположне право людини, 
а саме захист особи від свавільного втручання держави у її право на 
свободу. У підпунктах «a»–«f» пункту 1 статті 5 Конвенції містить-
ся вичерпний перелік дозволених підстав, за яких особу може бути 
позбавлено свободи, і жоден випадок позбавлення свободи не буде 
законним, якщо не відповідатиме одній із цих підстав (див. рішен-
ня у справі «Сааді проти сполученого Королівства» (Saadi v. the United 
Kingdom) [ВП], заява № 13229/03, п. 43, ЄСПЛ 2008).

52. Суд зазначає, що підпункт «f» пункту 1 статті 5 Конвенції 
не вимагає наявності розумних підстав вважати, що тримання під 
вартою є необхідним, наприклад, для запобігання вчиненню особою 
правопорушення чи її втечі. Цим положенням передбачено захист 
на рівні, відмінному від рівня захисту за підпунктом «с» пункту 1 
статті 5 Конвенції: все, що потрібно вдовідно до підпункту «f», — це 
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застосування «процедури депортації або екстрадиції». Проте будь-
яке позбавлення свободи згідно з другою частиною підпункту «f» 
пункту 1 статті 5 Конвенції буде обґрунтованим лише доти, поки 
триває процедура депортації або екстрадиції. Якщо така процедура 
не застосовується з належною ретельністю, тримання під вартою за 
підпунктом «f» пункту 1 статті 5 Конвенції перестає бути допусти-
мим (див. рішення від 15 листопада 1996 року у справі «Чагал проти 
Сполученого Королівства» (Chahal v. the United Kingdom), пп. 112–113, 
Reports of Judgments and Decisions 1996-V). Інакше кажучи, три-
валість тримання під вартою з цією метою не повинна перевищу-
вати обґрунтовано необхідний строк (див. згадане рішення у справі 
«Сааді проти Сполученого Королівства» (Saadi v. the United Kingdom), 
п. 72 та п. 74).

53. Суд також повторює, що слово «законний» і словосполу-
чення «відповідно до процедури, встановленої законом» у пункті 
1 статті 5 Конвенції за своєю суттю посилаються на національне 
законодавство та зобов’язують забезпечувати дотримання його 
матеріально-правових і процесуальних норм. Проте «законність» 
тримання під вартою згідно з національним законодавством не 
завжди є вирішальним чинником. Суд також має переконатися, що 
тримання під вартою протягом зазначеного періоду відповідало 
меті пункту 1 статті 5 Конвенції, якою є попередження безпідстав-
ного позбавлення свободи. Окрім того, Суд має з’ясувати, чи саме 
національне законодавство, як і загальні принципи, що сформульо-
вані або випливають з нього, відповідає Конвенції. Що стосується 
цього останнього питання, Суд наголошує, що коли йдеться про 
позбавлення свободи, надзвичайно важливою умовою є забезпе-
чення дотримання загального принципу юридичної визначенос-
ті. Отже, надзвичайно важливо, щоб умови, за яких відповідно до 
національного законодавства здійснюється позбавлення свободи, 
було чітко сформульовано та щоб наслідки застосування цього за-
конодавства були передбачуваними тією мірою, якою це необхід-
но для забезпечення відповідності такого законодавства закріпле-
ному Конвенцією принципу «законності», який вимагає, щоб усе 
законодавство було сформульовано достатньо чітко для того, щоб, 
за потреби, надати особі можливість передбачати — тією мірою, 
що є розумною за відповідних обставин, — наслідки, до яких мо-
же призвести її дія (див. рішення у справі «Барановський проти 
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Польщі» (Baranowski v. Poland), заява № 28358/95, пп. 50–52, ЄСПЛ 
2000-III).

b) Застосування у цій справі зазначених загальних принципів

54. Суд вважає, а сторони погоджуються, що заявника тримали 
під вартою до вирішення питання щодо його екстрадиції з України 
до Російської Федерації. Отже, підпункт «f» пункту 1 статті 5 Кон-
венції є застосовним у цій справі.

55. Суд зауважує, що суттю скарги заявника є тривалість три-
мання його під вартою, не підкріплена, як твердилося, жодними 
причинами, а також проявлений органами влади брак ретельності. 
Суд пізніше проаналізує ці аргументи. Проте Суд зазначає, що ніщо 
не заважає йому з іншої точки зору оцінити дотримання державою 
гарантій підпункту «f» пункту 1 статті 5 Конвенції та, в разі потреби, 
встановити порушення цього положення з інших причин (див. рі-
шення від 11 грудня 2008 року у справі «Мумінов проти Росії» (Muminov 
v. Russia), заява № 42502/06, п. 118).

56. Беручи до уваги правові підстави тримання заявника під 
вартою, Суд вважає за належне розділити його для аналізу на кілька 
окремих періодів.

i) Тримання заявника під вартою від 19 квітня 
до 17 червня 2010 року

57. Суд вже встановлював, що законодавство України, яке було 
чинним до 17 червня 2010 року, не можна вважати таким, що забезпе-
чувало адекватні правові підстави тримання під вартою до вирішен-
ня питання щодо екстрадиції, як того вимагає підпункт «f» пункту 1 
статті 5 Конвенції (див., наприклад, рішення у справах «Солдатенко 
проти України» (Soldatenko v. Ukraine), заява № 2440/07, пп. 109–114, 
від 23 жовтня 2008 року, «Свєтлорусов проти України» (Svetlorusov v. 
Ukraine), заява № 2929/05, пп. 47–49, від 12 березня 2009 року, та «Ка-
мишев проти України» (Kamyshev v. Ukraine), заява № 3990/06, пп. 67–
68, від 20 травня 2010 року). Причиною такого висновку було те, що 
на час подій національне законодавство не передбачало порядку 
тримання під вартою до вирішення питання щодо екстрадиції та на-
віть не згадувало про нього.

58. У цій справі застосовувалося те саме законодавство, яке вже 
було визнано таким, що не відповідає вимозі «якості закону». Тому 
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тримання заявника під вартою впродовж відповідного періоду було 
незаконним у сенсі пункту 1 статті 5 Конвенції.

ii) Тримання заявника під вартою 
від 17 до 23 червня 2010 року

59. Суд зазначає, що 17 червня 2010 року з метою забезпечення 
правових підстав для екстрадиції до Кримінально-процесуального 
кодексу України було внесено зміни. Проте впродовж відповідного 
періоду ці зміни не мали впливу на заявника, оскільки його продов-
жували тримати під вартою на підставі постанови Приморського 
суду від 21 травня 2010 року. За відсутності будь-яких перехідних 
положень стосовно зазначених змін та з огляду на відсутність ста-
ном на дату ухвалення постанови судом належних правових підстав 
тримання під вартою до вирішення питання щодо екстрадиції, Суд 
вважає, що впродовж цього періоду позбавлення заявника свободи 
також було незаконним (див., для порівняння, рішення від 10 листо-
пада 2011 року у справі «Мокаллал проти України» (Mokallal v. Ukraine), 
заява № 19246/10, п. 40).

ііі) Тримання заявника під вартою 
від 23 червня до 30 серпня 2010 року

60. Вбачається, що згадані зміни до Кримінально-процесуально-
го кодексу України почали застосовуватися до заявника від 23 чер-
вня 2010 року, хоча постанову суду від вказаної дати з часом було 
скасовано як неправильну та замінено «відкоригованою» постано-
вою від 30 липня 2010 року (див. пп. 20 та 25).

61. Новим законодавством було створено регуляторний ме-
ханізм екстрадиції, який передбачає позбавлення свободи до вирі-
шення питання щодо екстрадиції. Суд у своєму згаданому рішенні 
у справі «Молочко проти України» (Molotchko v. Ukraine), п. 166 уже виз-
навав ці нові положення достатньо чіткими та точними. Відповідно 
у цій справі також було дотримано вимог «якості закону».

62. У своїх ухвалах від 8 липня та 8 жовтня 2010 року апеляцій-
ний суд визнав, що при застосуванні відповідного законодавства 
було допущено помилку. А саме, суд першої інстанції продовжив 
строк екстрадиційного арешту заявника неправонно, оскільки мож-
ливості для такого продовження не існувало. Натомість положення 
законодавства передбачали екстрадиційний арешт, який не міг три-
вати понад вісімнадцять місяців.
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63. Суд вважає таку технічну помилку, яку було визнано та ви-
правлено національними судами, недостатньою для того, щоб вва-
жати відповідний період тримання заявника під вартою від самого 
початкув незаконним.

64. Водночас Суд вважає за необхідне повернутися до аргумента 
заявника про те, що під час вирішення питання стосовно екстради-
ції, у контексті якої здійснювалося тримання його під вартою (щодо 
відповідних принципів практики Суду див. пункт 52), органи влади 
не продемонстрували належної ретельності.

65. Суд зазначає, що, як було зазначено у постанові про екстра-
дицію заявника до Російської Федерації від 1 вересня 2010 року, 
з цього приводу існувало два запити від органів прокуратури Росій-
ської Федерації: один від 30 квітня 2010 року щодо одного епізоду 
вчинення шахрайства, та інший від 30 серпня 2010 року про ще шість 
епізодів вчинення шахрайства (див. пункт 28). Хоча у постанові суду 
від 30 липня 2010 року також згадувався ще один такий запит від 
11 травня 2010 року (див. пункт 25), Суд вважає, що за відсутності 
жодної подальшої інформації та будь-яких посилань на нього у по-
станові про екстрадицію від 1 вересня 2010 року, неможливо з впев-
неністю стверджувати, що цей запит взагалі колись надсилався. 
У будь-якому разі, національні суди не брали його до уваги і його не 
можна аналізувати у цій справі.

66. Суд нагадує, що у своїх рішеннях у справах «Мокаллал проти 
України» (Mokallal v. Ukraine) та «Молочко проти України» (Molotchko 
v. Ukraine), оцінюючи відповідність тримання заявника під вартою 
відповідно до застосовних норм Кримінально-процесуального ко-
дексу України після внесення до нього змін 17 червня 2010 року, Суд 
брав до уваги те, що протягом усього строку тримання під вартою 
органи влади мали намір видати заявників, і що для остаточної 
екстрадиції не було ані юридичних, ані фактичних перешкод (див. 
п. 43 рішення у справі «Мокаллал проти України» (Mokallal v. Ukraine) 
та п. 168 рішення у справі «Молочко проти України» (Molotchko v. 
Ukraine)).

67. Щодо цієї справи Суд зазначає, що постановою про екстра-
дицію заявника від 1 вересня 2010 року запит органів прокуратури 
Російської Федерації щодо його екстрадиції було відхилено у час-
тині стосовно одного епізоду шахрайства, оскільки він не становив 
правопорушення, що карається позбавленням волі в Україні. Про-
те з огляду на те, що за таке ж правопорушення, вчинене повторно, 
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передбачено згадане покарання, було вирішено задовольнити запит 
щодо екстрадиції щодо декількох інших епізодів шахрайства, у вчи-
ненні яких обвинувачувався заявник. Як випливає із самої постано-
ви про екстрадицію, до 30 серпня 2010 року в органах влади України 
перебував запит щодо екстрадиції заявника, який не підлягав задо-
воленню, і лише після того, як органи прокуратури Російської Фе-
дерації подали «уточнений запит», було чітко встановлено підстави 
екстрадиції заявника.

68. Суд вважає цю ситуацію відмінною від ситуації, що роз-
глядалася у справі «Молочко проти України» (Molotchko v. Ukraine). 
В останній справі Суд зазначив, що перешкоду для екстрадиції за-
явника було виявлено лише із плином часу, і її не можна вважати 
такою, що у ретроспективі робить тримання заявника під вартою 
незаконним (там само). Проте у цій справі зрозуміло, що перешкода 
для екстрадиції заявника була від самого початку, тільки-но 29 (30) 
квітня 2010 року було надіслано перший запит щодо екстрадиції, 
і зникла ця перешкода лише 30 серпня 2010 року. Увесь цей час за-
явник перебував під вартою.

69. Хоча певні питання можна з’ясувати в контексті екстра-
диційної перевірки і органам влади потрібен час для її закінчен-
ня, проте органи влади зобов’язані діяти ретельно. У цій справі 
немає пояснень, чому органи влади України чекали чотири міся-
ці, перш ніж деталізувати запит щодо екстрадиції заявника. То-
му Суд вважає, що вимоги щодо належної ретельності дотримано 
не було.

iv) Тримання заявника під вартою 
від 30 серпня до його екстрадиції 
до Російської Федерації 12 жовтня 2010 року

70. Суд зазначає, що після 30 серпня 2010 року і до 28 вересня 
2010 року, тобто близько місяця, заявник продовжував перебувати 
під вартою на підставі постанови Малиновського суду від 30 липня 
2010 року, яка ґрунтувалась на документах щодо екстрадиції заяв-
ника, зібраних до 30 серпня 2010 року. Таким чином, правові підста-
ви тримання заявника під вартою впродовж цього періоду залиша-
лися тими самими, що й протягом періоду від 30 липня до 30 серпня 
2010 року, які Суд уже розглянув раніше (див. пункти 65–69). Від-
повідно висновки Суду в попередньому пункті також ж мірою стосу-
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ються і питання законності тримання заявника під вартою з 30 серп-
ня по 28 вересня 2010 року.

71. Суд також зазначає, що 28 вересня 2010 року Малиновський 
суд, а потім 8 жовтня 2010 року — апеляційний суд Одеської об-
ласті, переглянули підстави тримання заявника під вартою з ура-
хуванням нових обставин у справі щодо екстрадиції заявника, 
та, зокрема, з огляду на постанову про екстрадицію від 1 вересня 
2010 року, яка ґрунтувалася на «уточненому» запиті щодо екстра-
диції від 30 серпня 2010 року. Національні суди ухвалили рішення, 
що продовжуване тримання заявника під вартою було в принципі 
законним, оскільки він підлягав екстрадиції відповідно до поста-
нови від 1 вересня 2010 року, а максимальний встановлений за-
коном строк тримання заявника під вартою не було перевищено 
(див. пункти 32 та 34). Отже, тримання заявника під вартою від 
28 вересня до його фактичної видачі Російській Федерації 12 жов-
тня 2010 року здійснювалося на нових правових підставах, а саме 
на судових рішеннях, що ґрунтувалися на нових обставинах у про-
вадженні щодо екстрадиції, яке досягло стадії виконання. Немає 
жодних підстав вважати, що після 28 вересня 2010 року органи 
влади не продовжили роботу у справі щодо екстрадиції заявни-
ка добросовісно та відповідно до порядку, передбаченого законо-
давством. Окрім того, у цій справі тримання заявника під вартою 
впродовж цього двотижневого періоду не видається таким, що пе-
ревищило період, об’єктивно необхідний для виконання постано-
ви про екстрадицію.

v) Висновок

72. З огляду на викладене Суд доходить висновку, що тримання 
заявника під вартою в Україні від 19 квітня до 28 вересня 2010 року 
було незаконним у сенсі підпункту «f» пункту 1 статті 5 Конвенції, 
оскільки воно або ґрунтувалося на законодавстві, що не відповідало 
вимозі «якості закону», або не було захищене від свавілля належною 
добросовісністю органів влади. Тому у зв’язку з цим періодом відбу-
лося порушення пункту 1 статті 5 Конвенції.

73. Суд також вважає, що тримання заявника під вартою в Ук-
раїні від 28 вересня до його фактичної видачі Російській Федерації 
12 жовтня 2010 року було законним і, відповідно, у зв’язку з ним не 
відбулося порушення пункту 1 статті 5 Конвенції.
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III. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя ПУНКтУ � 
СтАттІ 5 КОНВЕНЦІЇ

74. Заявник також скаржився, що не було належного та опера-
тивного судового перегляду питання законності тримання його під 
вартою до вирішення питання щодо його екстрадиції. Він посилався 
на пункт 4 статті 5 Конвенції, в якому зазначено:

«Кожен, кого позбавлено свободи внаслідок арешту або тримання під 
вартою, має право ініціювати провадження, в ході якого суд без зволі-
кання встановлює законність затримання і приймає рішення про 
звільнення, якщо затримання є незаконним».

A. щодо прийнятноСті

75. 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. Тому вона має 
бути визнана прийнятною.

B. щодо СУті

1. Аргументи сторін

76. Заявник твердив, що під час перегляду питання законності 
тримання його під вартою в Україні суди у жодний спосіб не від-
реагували на відсутність будь-яких строків, навіть попри те, що 
це було одним з його ключових аргументів. Аналогічно він наго-
лошував на тому, що суди проігнорували його аргумент про те, що 
тримання його під вартою не мало жодних підстав через несвоє-
часний запит органів прокуратури Російської Федерації щодо його 
екстрадиції.

77. Заявник також твердив, що для перегляду питання щодо не-
законності його тримання під вартою українським судам знадоби-
лося невиправдано багато часу, що тільки збільшило надмірну три-
валість тримання його під вартою, спричинену згаданими зволікан-
ням органів прокуратури Російської Федерації.

78. Зауваження Уряду обмежувалися періодом тримання заяв-
ника під вартою від 30 липня до 12 жовтня 2010 року. Уряд твердив, 
що суди адекватно та оперативно розглянули питання щодо закон-
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ності тримання заявника під вартою. Уряд зазначив, що заявник мав 
можливість раз на місяць повторно оскаржувати до суду законність 
тримання його під вартою, але не скористався нею.

2. оцінка Суду

a) Загальні принципи

79. Суд повторно зазначає, що мета пункту 4 статті 5 полягає в за-
безпеченні права осіб, яких затримано й узято під варту, на судовий 
контроль за законністю застосованого до них заходу (див. рішення 
від 11 жовтня 2007 року у справі «Насруллоєв проти Росії» (Nasrulloyev 
v. Russia), заява № 656/06, п. 86). Засіб, за допомогою якого особа мог-
ла б домогтися невідкладного судового розгляду питання щодо за-
конності тримання під вартою, а де необхідно — і звільнення, має 
бути доступний особі під час такого тримання під вартою. Наявність 
засобу юридичного захисту, якого вимагає пункт 4 статті 5 Конвен-
ції, має бути достатньо визначеною й на практиці, й у теорії, інакше 
такому засобу не вистачатиме доступності та ефективності, необхід-
них для цілей пункту 4 статті 5 Конвенції (див., наприклад, рішен-
ня від 12 червня 2008 року у справі «Щебет проти Росії» (Shchebet v. 
Russia), заява № 16074/07, п. 75).

80. Окрім того, пункт 4 статті 5 Конвенції, гарантуючи взятим 
під варту особам право ініціювати судове провадження для встанов-
лення законності позбавлення їх свободи, також проголошує їхнє 
право на судове рішення стосовно законності тримання під вартою, 
що має бути ухвалене без зволікань після порушення такого провад-
ження, а також на рішення суду про звільнення, якщо виявиться, що 
тримання під вартою є незаконним (див. згадане рішення у справі 
«Барановський проти Польщі» (Baranowski v. Poland), п. 68). Є особлива 
потреба у швидкому рішенні щодо законності тримання під вартою 
у тому разі, коли триває судовий розгляд, оскільки підсудний має 
повною мірою користуватися перевагами принципу презумпції не-
винуватості (див. рішення від 4 жовтня 2001 року у справі «Іловєцький 
проти Польщі» (Ilowiecki v. Poland), заява № 27504/95, п. 76). Та ж логіка 
може застосовуватися й до тримання під вартою до вирішення пи-
тання щодо екстрадиції, коли розслідування ще триває (див. рішен-
ня від 8 січня 2009 року у справі «Худякова проти Росії» (Khudyakova v. 
Russia), заява № 13476/04, п. 92).
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b) Застосування у цій справі зазначених загальних принципів

81. Суд звертається до своїх висновків відповідно до пункту 
1 статті 5 Конвенції щодо відсутності в Україні правового регулю-
вання порядку тримання під вартою до вирішення питання щодо 
екстрадиції до внесення 17 червня 2010 року змін до Кримінально-
процесуального кодексу України (див. пункт 58). Суд вважає, що за 
обставин цієї справи ці висновки також застосовуються до скарги 
заявника відповідно до пункту 4 статті 5 Конвенції, оскільки Уряд 
не довів, що в заявника був доступ до будь-якої процедури судового 
перегляду питання щодо законності тримання його під вартою від 
19 квітня до 17 червня 2010 року (див. згадане рішення у справі «Сол-
датенко проти України» (Soldatenko v. Ukraine), пп. 126–127).

82. Суд також зауважує, що закон, яким запроваджувалися нові 
норми, не передбачав жодних перехідних положень, зокрема щодо 
застосування нових норм до осіб, які вже перебували під вартою ста-
ном на дату набрання ним законної сили. Отже, незрозуміло, чи мав 
зая вник змогу ініціювати перегляд згідно з новим законодавством 
до того, як у його справі відповідно до цього нового законодавства 
було ухвалено рішення про застосування екстрадиційного арешту 
(тобто у період від 17 до 23 червня 2010 року). Суд уже висловлював 
свою позицію з цього питання у п. 160 згаданого рішення у справі 
«Молочко проти України» (Molotchko v. Ukraine). А саме, Суд ухвалив, що 
за обставин, коли нові норми могли створити певну невизначеність 
щодо їхнього застосування у ситуації заявника, органи влади були 
зобов’язані невідкладно й у порядку відповідного судового перегля-
ду забезпечити відповідність продовжуваного тримання заявника 
під вартою новим нормам. У своєму рішенні у згаданій справі Суд 
встановив порушення пункту 4 статті 5 Конвенції через відсутність 
хоча б якогось перегляду протягом шести діб. Така ж затримка відбу-
лас й у цій справі: від 17 до 23 червня 2010 року не відбулося жодного 
судового перегляду питання щодо законності тримання заявника 
під вартою, і заявник навряд чи мав змогу ініціювати його з огляду 
на невизначеність правових підстав його тримання під вартою.

83. Суд також зазначає, що 25 червня 2010 року заявник оскар-
жив в апеляційному порядку постанову Малиновського суду від 
23 червня 2010 року щодо його екстрадиційного арешту відповідно 
до змін, внесених до законодавства. Для розгляду апеляційної скар-
ги заявника апеляційному суду знадобилося тринадцять днів. Ніщо 
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не вказує на те, що заявник у будь-який спосіб сприяв цій затримці. 
Зважаючи на зазначений обов’язок органів влади забезпечити не-
гайний перегляд питання щодо законності тримання заявника під 
вартою з урахуванням відповідних змін, Суд не вважає, що за об-
ставин цієї справи тринадцятиденна затримка є сумісною з вимо-
гою «невідкладності» пункту 4 статті 5 Конвенції (для порівняння 
див. рішення від 5 червня 2012 року у справі «Шакуров проти Росії» 
(Shakurov v. Russia), заява № 55822/10, п. 187).

84. Суд також зазначає, що хоча апеляційний суд скасував ос-
каржувану постанову від 8 липня 2010 року, він не розглянув жод-
ного з аргументів заявника та, зокрема, питання, чи перевищува-
ла тривалість тримання його під вартою час, який був об’єктивно 
необхідним для завершення перевірки. Суд уже критикував таку 
бездіяльність у пункті 189 свого рішення у згаданій справі «Молоч-
ко проти України» (Molotchko v. Ukraine). Ця критика стосується також 
і нинішньої справи.

85. Суд також зауважує, що Малиновський суд ухвалив нову 
постанову щодо законності тривалого тримання заявника під вар-
тою 30 липня 2010 року, тобто через двадцять два дні після того, як 
апеляційний суд повернув справу на новий розгляд. Видається, що 
судове засідання, яке спочатку було заплановано на 21 липня, необ-
хідно було відкласти до 30 липня 2010 року у зв’язку з клопотанням 
заявника про призначення йому захисника. Проте заявника не мож-
на вважати відповідальним за цю затримку, оскільки прокуратура 
звернулася з новим поданням про екстрадиційний арешт заявника 
згідно з ухвалою від 8 липня 2010 року тільки 27 липня 2010 року 
(див. пункти 22 та 24).

86. Не залишилося поза увагою Суду й те, що призначений заяв-
нику захисник зміг бути присутнім на судовому засіданні 30 липня 
2010 року. Запишається невідомим, які аргументи він наводив. То-
му суд не може оцінити, чи були ці аргументи належно розглянуті. 
Однак Суд зазначає, що не було розглянуто обґрунтованість продов-
жуваного тримання заявника під вартою. Окрім того, Суд не вважає 
неістотним той факт, що Малиновський суд послався на запит щодо 
екстрадиції заявника від 11 травня 2010 року, не згадавши про запит 
від 29 (30) квітня 2010 року. Зважаючи на те, що відповідна постано-
ва є єдиним документом, що посилається на 11 травня 2010 року як 
на дату запиту про екстрадицію, не можна виключати, що це було 
помилкове посилання. У будь-якому разі, явне непроведення Мали-
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новським судом належного аналізу ситуації щодо запитів про екс-
традицію, їхніх дат та змісту ставить під сумнів ретельність оцінки 
судом наявності будь-яких перешкод для екстрадиції заявника до 
Російської Федерації.

87. Суд зауважує, що на підставі постанови від 30 липня 2010 року 
заявника було поміщено під екстрадицій ний арешт відповідно до по-
ложень Кримінально-процесуального кодексу України із внесеними 
до них змінами. Згідно з цими положеннями законність застосуван-
ня запобіжних заходів має кожних два місяці переглядатися судом за 
клопотанням прокурора. Заявник також має право раз на місяць ви-
магати такого перегляду за власним клопотанням (див. пункт 37).

88. Суд зазначає, що заявник тричі користувався можливістю 
ініціювати перегляд судом питання щодо законності тримання його 
під вартою, заявивши клопотання з цього приводу 21 серпня, а потім 
знову 10 та 27 вересня 2010 року (див. пункти 26, 29 та 30). Із протоко-
лу судового засідання випливає, що Малиновський суд розглядав ці 
клопотання 28 вересня 2010 року (див. пункт 32). Проте Суд вважає 
разючим той факт, що відповідна постанова не містила жодних зга-
док про ці клопотання, й не лише не давала відповіді на аргументи 
заявника, а навіть і не згадувала про них.

89. Суд не залишає поза увагою той факт, що заявник, як ви-
дається, не оскаржив постанову про його екстрадицію відповідно 
до встановленого порядку. Водночас, заявник мав право вимагати 
судового перегляду питання щодо законності тримання його під 
вартою. На думку Суду, спосіб, у який Малиновський суд розгля-
дав неодноразові клопотання заявника, не можна вважати суміс-
ним з принципами ефективного судового перегляду, закріпленими 
пунктом 4 статті 5 Конвенції.

90. Зважаючи на зазначені міркування, Суд робить висновок, що 
протягом тримання заявника під вартою від 19 квітня до 12 жовтня 
2010 року заявника було позбавлено ефективного та оперативного 
судового перегляду питання щодо законності тримання його під 
вартою. Тому відбулося порушення пункту 4 статті 5 Конвенції.

IV. ІНШІ СтВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННя КОНВЕНЦІЇ

91. Насамкінець заявник скаржився відповідно до підпунктів 
«а» та «с» пункту 3 статті 6 Конвенції, що кримінальну справу щодо 
нього було порушено без жодних обґрунтованих підстав, що його не 
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було оперативно повідомлено про пред’явлені йому обвинувачення, 
а також що йому не було призначено адвоката.

92. Суд повторює, що рішення про в’їзд, перебування та депорта-
цію або екстрадицію іноземців не можна вважати таким, що вирішує 
питання щодо цивільних прав та обов’язків особи чи обвинувачення 
у вчиненні нею злочину в сенсі пункту 1 статті 6 Конвенції (див. рі-
шення у справах «Маауйя проти Франції» (Maaouia v. France) [ВП], за-
ява № 39652/98, п. 40, ЄСПЛ 2000-Х, «Маматкулов та Аскаров проти 
Туреччини» (Mamatkulov and Askarov v. Turkey) [ВП], заяви № 46827/99 
та № 46951/99, п. 82, ЄСПЛ 2005-I).

93. Із цього випливає, що ця скарга не відповідає предметній 
юрисдикції Конвенції та має бути відхилена відповідно до підпунк-
ту «а» пункту 3 її статті 35.

V. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

94. Статтею 41 Конвенції передбачено:

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

A. ШкодА

95. Адвокати, які представляли інтереси заявника після пові-
домлення Уряду України про заяву, вимагали 30 000 євро відшкоду-
вання моральної шкоди. Обґрунтовуючи цю вимогу, вони посилали-
ся на ймовірні неналежні умови тримання заявника під вартою та 
несправедливість його кримінального переслідування.

96. Уряд заперечив проти цієї вимоги як такої, що не пов’язана зі 
скаргами відповідно до пунктів 1 та 4 статті 5 Конвенції, про які його 
було повідомлено для надання зауважень щодо них.

97. Суд погоджується з Урядом у тому, що наведені адвокатами 
заявника аргументи слід відхилити як такі, що не стосуються від-
повідних скарг. З іншого боку, Суд вважає, що заявник безсумнівно 
зазнав моральної шкоди внаслідок встановлених порушень, та вирі-
шує присудити йому 6000 євро відшкодування моральної шкоди.
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B. СУдові витрАти

98. Заявник не висував жодних вимог за цим пунктом. Тому Суд 
нічого не присуджує.

C. пеня

99. Суд вважає за належне призначити пеню на підставі гранич-
ної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої 
має бути додано три відсоткові пункти.

на цих підставах Суд одностайно

1. Оголошує скарги відповідно до пунктів 1 та 4 статті 5 Конвенції 
щодо тримання заявника під вартою до вирішення питання щодо його 
екстрадиції прийнятними, а решту скарг у заяві — неприйнятними.

2. Ухвалює, що відбулося порушення пункту 1 статті 5 Конвенції 
у зв’язку з триманням заявника під вартою в Україні від 19 квітня до 
28 вересня 2010 року.

3. Ухвалює, що не відбулося порушення пункту 1 статті 5 Кон-
венції у зв’язку з триманням заявника під вартою в Україні від 28 ве-
ресня до 12 жовтня 2010 року.

4. Ухвалює, що відбулося порушення пункту 4 статті 5 Конвенції.
5. Ухвалює, що:
a) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде ста-

тусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, 
держава-відповідач повинна сплатити заявникові 6000 (шість 
тисяч) євро відшкодування моральної шкоди;

b) зі спливом зазначеного тримісячного строку до остаточного 
розрахунку на зазначену суму нараховуватиметься простий 
відсоток у розмірі граничної позичкової ставки Європейсь-
кого центрального банку, що діятиме в період несплати, до 
якої має бути додано три відсоткові пункти.

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

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 27 листопа-
да 2014 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.

С. Філліпс М. Вілліґер
секретар секції голова
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27 травня 2013 року

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

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

п. Д. Шпільманн, голова, п. М. Вілліґер,
п. Б. М. Зупанчіч,  пані Е. Пауер-Форд,
пані Г. Юдківська,  пані А. Нуссбергер,
п. А. Потоцький,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 11 грудня 2012 року, 

виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справа ґрунтується на заяві (№ 21722/11) проти України, по-
даній до Суду 30 березня 2011 року на підставі статті 34 Конвенції 
про захист прав людини та основоположних свобод (далі — Конвен-
ція) п. Олександром Федоровичем Волковим (далі — заявник).

2. Заявника представляв п. П. Ліч та пані Дж. Гордон, юристи 
з Європейського центру захисту з прав людини в Лондоні (EHRAC, 
далі — ЄЦЗПЛ). Уряд України (далі — Уряд) представляли його Упов-
новажені, пані В. Лутковська та п. Н. Кульчицький із Міністерства 
юстиції.

3. Заявник скаржився на порушення його прав відповідно до 
Конвенції під час його звільнення з посади судді Верховного Су-
ду України. Зокрема, він твердив відповідно до статті 6 Конвенції, 
що: (i) його справа не розглядалася «незалежним та безстороннім 
судом»; (ii) провадження у Вищій раді юстиції (далі — ВРЮ) було 
несправедливим у зв’язку з тим, що воно здійснювалося не згідно 
з процедурою, передбаченою національним законодавством, яке за-
кріплює низку важливих процесуальних гарантій включно зі стро-
ками застосування дисциплінарних стягнень; (iii) Верховна Рада Ук-
раїни (далі — парламент) ухвалила рішення про його звільнення на 
пленарному засіданні з порушенням правил використання системи 
електронного голосування; (iv) його справа не розглядалася «судом, 
встановленим законом»; (v) рішення у його справі ухвалювалися без 
здійснення належної оцінки доказів, а важливі аргументи, вису-
нуті стороною захисту, не були належно розглянуті; (vi) відсутність 
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у Вищого адміністративного суду України (далі — ВАСУ) достатніх 
повноважень для розгляду актів, ухвалених ВРЮ, суперечила йо-
го «праву на суд»; (vii) не було дотримано принцип рівності сторін. 
Заявник також скаржився на те, що його звільнення не відповідало 
статті 8 Конвенції й окрім того в нього не було ефективних засобів 
юридичного захисту всупереч статті 13 Конвенції.

4. 18 жовтня 2011 року заяву було визнано частково неприйнят-
ною, а про зазначені скарги було повідомлено Уряд. Також було вирі-
шено розглянути справу в першочерговому порядку (правило 41).

5. Заявник та Уряд подали письмові зауваження (підпункт «b» 
пункту 2 правила 54).

6. 12 червня 2012 року в Палаці прав людини, м. Страсбург, від-
булися публічні слухання (пункт 3 правила 59).

У засіданні Суду брали участь:
(a) від Уряду
п. Н. Кульчицький, уповноважений,
п. В. Насад, п. М. Бем, п. В. Демченко, пані Н. Сухова: радники;
(b) від заявника
п. П. Ліч, захисник,
пані Дж. Гордон, пані О. Попова: радники.
Заявник також був присутнім на засіданні.
Суд заслухав виступи п. Н. Кульчицького, п. П. Ліча та пані 

Ю. Гордон, а також відповіді п. Н. Кульчицького та п. П. Ліча на по-
ставлені сторонам питання.

ФАКтИ

I. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

7. Заявник народився у 1957 році та живе в м. Києві.

A. події, що передУвАли СпрАві

8. У 1983 році заявника будо призначено на посаду судді район-
ного суду. На час подій національне законодавство не передбачало 
складання присяги під час призначення на посаду судді.
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9. 5 червня 2003 року заявника було обрано на посаду судді Вер-
ховного Суду України.

10. 2 грудня 2005 року його також було обрано заступником Го-
лови Ради суддів України (органу суддівського самоврядування).

11. 30 березня 2007 року заявника було обрано Головою Військо-
вої палати Верховного Суду України.

12. 26 червня 2007 року З’їзд суддів України вирішив, що інша 
суддя, пані В. П., не може далі бути членом ВРЮ та що її потрібно 
звільнити з посади. Пані В. П. оскаржила це рішення до судів. Вона 
також скаржилася з цього питання до Комітету Верховної Ради Ук-
раїни з питань правосуддя1 (далі — парламентський комітет).

13. 7 грудня 2007 року З’їзд суддів України обрав заявника на 
посаду члена ВРЮ та звернувся до парламенту з проханням про 
складання заявником присяги члена ВРЮ, щоб дозволити йому обій-
няти посаду у ВРЮ, як цього вимагала стаття 17 Закону України «Про 
Вищу раду юстиції» 1998 року. Таке ж звернення було подано Голо-
вою Ради суддів України.

14. У відповідь Голова парламентського комітету, п. С. К., який 
також був членом ВРЮ, повідомив Раді суддів України про те, що це 
питання потребувало ретельного вивчення разом із твердженнями 
пані В. П. щодо незаконності рішення З’їзду суддів України, згідно 
з яким її звільнили з посади члена ВРЮ.

15. Заявник не обійняв посаду члена ВРЮ.

B. провАдження щодо зАявникА

16. У той самий час п. С. К. та два члени парламентського комі-
тету звернулись до ВРЮ з клопотанням здійснити перевірку можли-
вого порушення заявником його повноважень, посилаючись, серед 
іншого, і на скарги пані В. П.

17. 16 грудня 2008 року п. Р. К., член ВРЮ, здійснивши перевір-
ку, звернувся до ВРЮ із пропозицією про звільнення заявника з по-
сади судді за «порушення присяги», твердячи, що заявник як суддя 
Верховного Суду України неодноразово переглядав рішення, ухва-
лені суддею Б., який є його родичем, а саме, братом його дружини. 
Крім того, беручи участь як третя сторона у провадженні, ініційо-

1 Виправлено 9 квітня 2013 року: додано слова «Комітет Верховної Ради України 
з питань правосуддя».
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ваному пані В. П. (щодо зазначеного рішення З’їзду суддів України 
про її звільнення з посади), заявник не заявив відвід цьому ж судді, 
п. Б., який був у складі колегії апеляційного суду, в якому слухалася 
ця справа. 24 грудня 2008 року п. Р. К. доповнив свою пропозицію, 
надавши додаткові приклади справ, що розглядалися суддею Б., 
а потім переглядалися заявником. Деякі дії заявника, що слугували 
основою для пропозиції, сталися у листопаді 2003 року.

18. 20 березня 2009 року п. В. К., член ВРЮ, здійснивши перевір-
ку, подав до ВРЮ іншу пропозицію про звільнення заявника з поса-
ди за «порушення присяги», твердячи, що заявник припустився низ-
ки грубих процесуальних порушень під час розгляду корпоративних 
спорів за участі певного товариства з обмеженою відповідальністю. 
Деякі з дій заявника, що слугували підставою для пропозиції, стали-
ся місце у липні 2006 року.

19. 19 грудня 2008 року та 3 квітня 2009 року ці пропозиції було 
надіслано заявникові.

20. 22 березня 2010 року п. В. К. був обраний Головою ВРЮ.
21. 19 травня 2010 року2 ВРЮ надіслала заявнику лист-запро-

шення на засідання 25 травня 2010 року3 щодо його звільнення з по-
сади судді. У відповіді від тієї ж дати заявник повідомив ВРЮ про 
те, що він не міг бути присутнім на цьому засіданні, оскільки згідно 
з вказівкою Голови Верховного Суду він відряджався до м. Севасто-
поля з 24 до

28 травня 2010 року з метою надання місцевому суду методич-
ної допомоги щодо кращої практики з розгляду справ. Заявник про-
сив ВРЮ перенести засідання.

22. 21 травня 2010 року ВРЮ надіслала заявнику повідомлення 
про те, що засідання щодо його звільнення відкладено на 26 трав-
ня 2010 року. Як твердить заявник, він отримав це повідомлення 
28 травня 2010 року.

23. 26 травня 2010 року ВРЮ розглянула пропозиції, внесені 
паном Р. К. та п. В. К., й ухвалила два рішення про направлення до 
парламенту подань щодо звільнення заявника з посади судді за «по-
рушення присяги». Пан В. К. головував під час засідання. Пан Р. К. 
та п. С. К. також брали в ньому участь як члени ВРЮ. Заявника на за-
сіданні не було.

2 Виправлено 9 квітня 2013 року: попередньо було зазначено «20 травня 2010».
3 Виправлено 9 квітня 2013 року: попередньо було зазначено «того самого дня».
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24. Голосування шодо рішень здійснювалося шістнадцятьма 
присутніми членами ВРЮ, троє з яких були суддями.

25. 31 травня 2010 року п. В. К. як Голова ВРЮ вніс до парламенту 
два подання щодо звільнення заявника з посади судді.

26. 16 червня 2010 року під час засідання, на якому головував 
п. С. К., парламентський комітет розглянув подання ВРЮ щодо заяв-
ника та ухвалив рішення рекомендувати звільнити заявника. Члени 
комітету, які зверталися до ВРЮ щодо проведення перевірки стосов-
но заявника, також голосували за ухвалення рекомендації. Окрім 
п. С. К., інший член комітету також попередньо займався справою 
заявника як член ВРЮ і потім голосував за ухвалення рекомендації у 
складі комітету. Відповідно до матеріалів справи станом на час слу-
хань4, заявник не був присутнім на засіданні комітету.

27. 17 червня 2010 року подання ВРЮ та рекомендація парла-
ментського комітету розглядалися на пленарному засіданні пар-
ламенту. Слово було надано п. С. К. та п. В. К., які доповідали щодо 
справи заявника. Заявник був присутнім на пленарному засіданні. 
Після обговорення парламент проголосував за звільнення заявника 
з посади судді у зв’язку з «порушенням присяги» й ухвалив постано-
ву з цього питання.

28. Як твердить заявник, більшість народних депутатів була від-
сутня під час електронного голосування. Присутні народні депутати 
використовували картки для голосування, які належали їхнім від-
сутнім колегам. До Суду були надіслані заяви народних депутатів 
про неналежне використання карток для голосування та відеозапис 
відповідної частини пленарного засідання.

29. Заявник оскаржив своє звільнення до ВАСУ. Заявник твердив, 
що: ВРЮ не діяла незалежно та безсторонньо; вона не в належний 
спосіб інформувала його про засідання в цій справі; не застосувала 
порядок звільнення судді Верховного Суду, передбачений Розділом 4 
Закону «Про Вищу раду юстиції» 1998 року, що передбачає низку про-
цесуальних гарантій, таких як повідомлення відповідному судді про 
дисциплінарне провадження та забезпечення його участі в ньому, 
строки провадження, таємне голосування та строки застосування 
дисциплінарних стягнень, а також що висновки ВРЮ були необґрун-
тованими та незаконними; що парламентський комітет не заслухав 

4 Виправлено 9 квітня 2013 року: було додано наступний текст: «Відповідно до 
матеріалів справи станом на час слухань».
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його і діяв упереджено та з порушеннями закону; парламент ухвалив 
постанову про звільнення заявника за відсутності більшості народ-
них депутатів, що було порушенням статті 84 Конституції України, 
статті 24 Закону України «Про статус народного депутата України» 
1992 року та статті 47 Регламенту Верховної Ради.

30. Тому заявник вимагав, щоб оскаржувані рішення і подан-
ня ВРЮ та постанова парламенту було визнано незаконними й було 
скасовано.

31. Відповідно до статті 171-1 Кодексу адміністративного судо-
чинства України (далі — Кодекс), справу було передано на розгляд до 
спеціальної палати ВАСУ.

32. Заявник вимагав відводу суддів палати, твердячи, що вона 
була сформована з порушенням закону та була упередженою. Заяв-
нику було відмовлено в задоволенні його клопотань як необґрунто-
ваних. Як твердить заявник, низка його клопотань про долучення 
доказів до матеріалів справи, а також виклику до суду свідків було 
залишено без задоволення.

33. 6 вересня 2010 року заявник доповнив свій позов заявами на-
родних депутатів про неналежне використання під час голосування 
щодо його звільнення карток для голосування та відеозаписом від-
повідної частини пленарного засідання.

34. Після кількох засідань 19 жовтня 2010 року ВАСУ розглянув 
позов заявника та ухвалив постанову. Він встановив, що заявника 
було призначено на посаду судді 1983 року, коли національне зако-
нодавство не передбачало складання суддями присяги. Проте заяв-
ника було звільнено за порушення основоположних стандартів суд-
дівської професії, закріплених у статтях 6 та 10 Закону України «Про 
статус суддів» 1992 року, які мали юридично обов’язкову силу на час 
вчинення дій заявником.

35. Суд також постановив, що рішення та подання ВРЮ, ухва-
лені у зв’язку з рекомендацією п. Р. К., були незаконними, тому що 
відповідно до чинного на час подій законодавства заявник та суддя 
Б. не вважалися родичами. Крім того, що стосується провадження, 
в якому заявник був третьою особою, він не був зобов’язаний вима-
гати відводу судді Б. Проте ВАСУ відмовив у скасуванні актів ВРЮ, 
пов’язаних з рекомендацією п. Р. К., зазначивши, що відповідно до 
статті 171-1 Кодексу він не мав таких повноважень.
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36. Що стосується рішення та подання ВРЮ, ухвалених за на-
слідками розгляду рекомендацій п. В. К., то вони були визнані за-
конними та обґрунтованими.

37. Що стосується тверджень заявника про те, що ВРЮ мала за-
стосувати порядок, передбачений Розділом 4 Закону України «Про 
Вищу раду юстиції» 1998 року, суд зазначив, що відповідно до части-
ни 2 статті 37 Закону цей порядок застосовується лише у випадках, 
пов’язаних із застосуванням таких заходів, як винесення догани або 
пониження кваліфікаційного класу. Відповідальність за «порушен-
ня присяги» у вигляді звільнення передбачалася пунктом 5 частини 
5 статті 126 Конституції України, а відповідний порядок був іншим 
і визначався статтею 32 Закону України «Про Вищу раду юстиції» 
1998 року, Розділу II цього закону. Суд дійшов висновку, що порядок, 
на якому наполягав заявник, не застосовується до звільнення суд-
ді за «порушення присяги». Отже, не було підстав для застосування 
строків давності, зазначених у статті 36 Закону України «Про статус 
суддів» 1992 року та статті 43 Закону України «Про Вищу раду юсти-
ції» 1998 року.

38. Суд також встановив, що заявник не з’явився на засідання 
ВРЮ без поважної причини. Він також зазначив, що під час розгля-
ду питання в парламентському комітеті не було процесуальних по-
рушень. Що стосується процесуальних порушень під час засідання 
парламенту, то постанова парламенту про звільнення заявника була 
підтримана більшістю народних депутатів і це підтверджували дані 
поіменного голосування. Суд також зазначив, що він не має повно-
важень розглядати конституційність постанов парламенту, оскільки 
це належить до компетенції Конституційного Суду України.

39. Засідання ВАСУ відбувалися за присутності заявника та ін-
ших сторін спору.

C. події, пов’язАні з признАченням Голів нАціонАльних СУдів 

тА їхніх зАСтУпників, і, зокремА, Голови вАСУ

40. 22 грудня 2004 року Президент України відповідно до статті 
20 Закону України «Про судоустрій України» 2002 року призначив 
суддю П. на посаду Голови ВАСУ.

41. 16 травня 2007 року Конституційний Суд України встановив, 
що частина 5 статті 20 Закону України «Про судоустрій України» 
2002 року, яка встановлювала порядок призначення та звільнення 
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Президентом України голів судів та їхніх заступників, була некон-
ституційною. Він рекомендував парламенту в належний спосіб вре-
гулювати це питання.

42. 30 травня 2007 року парламент ухвалив постанову, якою було 
запроваджено тимчасовий порядок призначення голів судів та їхніх 
заступників. Постанова надавала ВРЮ повноваження призначати 
голів судів та їхніх заступників.

43. У той самий день заявник оскаржив цю постанову до суду 
твердячи, серед іншого, що вона не відповідала Закону України «Про 
Вищу раду юстиції» 1998 року та іншим законам України. Суд одразу 
ухвалив проміжне рішення, зупинивши дію постанови.

44. 31 травня 2007 року Рада суддів України, враховуючи прога-
лину у праві, що виникла внаслідок рішення Конституційного Суду 
від 16 травня 2007 року, ухвалила рішення, яким проголосила своє 
тимчасове право призначати голів судів та їхніх заступників.

45. 14 червня 2007 року парламентське друковане видання опуб-
лікувало позицію Голови парламентського комітету, п. С. К., у якій 
твердилося, що місцеві суди не мають права переглядати зазначену 
постанову парламенту та що судді, які переглядають цю постанову, 
будуть звільнені за «порушення присяги».

46. 26 червня 2007 року З’їзд суддів України затвердив рішення 
Ради суддів України від 31 травня 2007 року.

47. 21 лютого 2008 року суд, який переглядав постанову парла-
менту, скасував її як незаконну.

48. 21 грудня 2009 року Президія ВАСУ вирішила, що суддя П. 
має продовжувати виконувати свої обов’язки Голови ВАСУ після сп-
ливу п’ятирічного строку, передбаченого статтею 20 Закону України 
«Про судоустрій України» 2002 року.

49. 22 грудня 2009 року Конституційний Суд ухвалив рішення, 
що роз’яснює положення пункту 4 частини 5 статті 116 та частини 
5 статті 20 Закону України «Про судоустрій України» 2002 року. Суд 
встановив, що ці норми слід розуміти як такі, що надають право 
вносити рекомендації щодо призначення суддів на адміністративні 
посади органу Раді суддів України або посадовій особі, визначеним 
законом. Суд також зобов’язав парламент невідкладно виконати рі-
шення від 16 травня 2007 року та внести відповідні зміни до законо-
давства.

50. 24 грудня 2009 року З’їзд суддів адміністративних судів ви-
рішив, що суддя П. продовжуватиме діяти як Голова ВАСУ.



справи, які стосуються права на справедливий суд

�1�

51. 25 грудня 2009 року Рада суддів України скасувала рішення 
від 24 грудня 2009 року як незаконне та зазначила, що згідно з части-
ною 5 статті 41 Закону України «Про судоустрій України» 2002 року 
перший заступник Голови ВАСУ, суддя п. С., мав виконувати функції 
Голови цього суду.

52. 16 січня 2010 року Генеральна прокуратура видала прес-
реліз, у якому зазначалося, що орган або посадова особа, вповно-
важені призначати та звільняти голів судів, не визначені законо-
давством України, а Рада суддів України мала право лише давати 
рекомендації з цих питань. Суддю п. П. не було звільнено з посади 
Голови ВАСУ, а отже, він продовжував обіймати цю посаду на закон-
них підставах.

53. Суддя П. продовжував діяти як Голова ВАСУ.
54. 25 березня 2010 року Конституційний Суд України встано-

вив, що постанова Верховної Ради від 30 травня 2007 року була не-
конституційною.

55. Палату ВАСУ, що розглядала справи, зазначені у статті 171-1 
Кодексу, було створено у травні–червні 2010 року відповідно до про-
цедури, передбаченої статтею 41 Закону України «Про судоустрій 
України» 2002 року.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСтВО

A. конСтитУція УкрАїни 1996 рокУ

56. Стаття 6 Конституції проголошує, що державна влада в Ук-
раїні здійснюється на основі розподілу на законодавчу, виконавчу 
та судову гілки.

57. Згідно зі статтею 76 Конституції України народні депутати 
обираються з громадян України, які досягли двадцяти одного ро-
ку, мають право голосу та проживають в Україні потягом останніх 
п’яти років.

58. Статтею 84 Конституції передбачається, що народні депута-
ти голосують особисто на пленарних засіданнях парламенту.

59. Частина 5 статті 126 Конституції зазначає таке:

«Суддя звільняється з посади органом, що його обрав або призначив, 
у разі:

1) закінчення строку, на який його обрано чи призначено;
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2) досягнення суддею шістдесяти п’яти років;

3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я;

4) порушення суддею вимог щодо несумісності;

5) порушення суддею присяги;

6) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

7) припинення його громадянства;

8) визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;

9) подання суддею заяви про відставку або про звільнення з посади за 
власним бажанням.»

60. Статті 128 та 131 Конституції передбачають таке:

Стаття 128

«Перше призначення на посаду професійного судді строком на п’ять 
років здійснюється Президентом України. Всі інші судді, крім суддів 
Конституційного Суду України, обираються Верховною Радою Украї-
ни безстроково, в порядку, встановленому законом. ...»

Стаття 131

«В Україні діє Вища рада юстиції, до відання якої належить:

1) внесення подання про призначення суддів на посади або про звіль-
нення їх з посад;

2) прийняття рішення стосовно порушення суддями і прокурорами 
вимог щодо несумісності;

3) здійснення дисциплінарного провадження стосовно суддів Верхов-
ного Суду України і суддів вищих спеціалізованих судів та розгляд 
скарг на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідаль-
ності суддів апеляційних та місцевих судів, а також прокурорів.

Вища рада юстиції складається з двадцяти членів. Верховна Рада Ук-
раїни, Президент України, з’їзд суддів України, з’їзд адвокатів Украї-
ни, з’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та на-
укових установ призначають до Вищої ради юстиції по три члени, 
а всеукраїнська конференція працівників прокуратури — двох членів 
Вищої ради юстиції.

До складу Вищої ради юстиції входять за посадою Голова Верховного Су-
ду України, Міністр юстиції України, Генеральний прокурор України.»
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B. кримінАльний кодекС від 5 квітня 2001 рокУ

61. Стаття 375 Кодексу передбачає:

«1. Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного ви-
року, рішення, ухвали або постанови — карається обмеженням волі 
на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк від двох до 
п’яти років.

2. Ті самі дії, що спричинили тяжкі наслідки або вчинені з корисливих 
мотивів чи в інших особистих інтересах, — караються позбавленням 
волі на строк від п’яти до восьми років.»

C. кодекС АдмініСтрАтивноГо СУдочинСтвА 

від 6 липня 2005 рокУ

62. Відповідні положення Кодексу зазначають таке:

Стаття 161 
Питання, які вирішує суд при прийнятті постанови

«1. Під час прийняття постанови суд вирішує:

1) чи мали місце обставини, якими обґрунтовувалися вимоги та запе-
речення, та якими доказами вони підтверджуються;

2) чи є інші фактичні дані, які мають значення для вирішення справи, 
та докази на їх підтвердження;

3) яку правову норму належить застосувати до цих правовідно-
син; ...»

Стаття 1711 

Особливості провадження у справах щодо оскарження актів, 
дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, 

Вищої ради юстиції 
[положення чинне з 15 травня 2010 року]

«1. Правила цієї статті поширюються на розгляд адміністративних 
справ щодо:

1) законності (крім конституційності) постанов парламенту, указів 
і розпоряджень Президента України;

2) актів Вищої ради юстиції; ...
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2. Акти, дії чи бездіяльність парламенту, Президента України, Вищої 
ради юстиції, а також рішення, дії чи бездіяльність Вищої кваліфіка-
ційної комісії суддів України оскаржуються до Вищого адміністратив-
ного суду України. Для цього у Вищому адміністративному суді Украї-
ни створюється окрема палата.

...

4. Адміністративна справа щодо оскарження актів, дій чи бездіяль-
ності парламенту, Президента України, Вищої ради юстиції, а також 
рішень, дій чи бездіяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів Ук-
раїни вирішується колегією суддів у складі не менше п’яти суддів...

5. Вищий адміністративний суд України за наслідками розгляду спра-
ви може:

1) визнати акт парламенту, Президента України, Вищої ради юстиції, 
рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України незаконним 
повністю або в окремій його частині;

2) визнати дії чи бездіяльність парламенту, Президента України, Ви-
щої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 
протиправними, зобов’язати Верховну Раду України, Президента 
України, Вищу раду юстиції, Вищу кваліфікаційну комісію суддів 
України вчинити певні дії...»

D. зАкон УкрАїни «про СУдоУСтрій УкрАїни» 

від 7 лютоГо 2002 рокУ зі змінАми 

(чинний до 30 липня 2010 рокУ)

63. Відповідні положення Закону передбачають таке:

Стаття 20 
Порядок утворення судів

«...5. Голова суду, заступник голови суду призначаються на посаду 
строком на п’ять років з числа суддів та звільняються з посади Прези-
дентом України за поданням Голови Верховного Суду України (а щодо 
спеціалізованих судів — голови відповідного вищого спеціалізовано-
го суду) на підставі рекомендації Ради суддів України (щодо спеціалі-
зованих судів — рекомендації відповідної ради суддів). ...»

Рішенням Конституційного Суду від 16 травня 2007 року положення 
частини 5 статті 20 Закону щодо призначення голів судів та їхніх за-



справи, які стосуються права на справедливий суд

�1�

ступників Президентом України були визнані такими, що не відпові-
дають Конституції України.

Стаття 41 
Голова вищого спеціалізованого суду

«1. Голова вищого спеціалізованого суду:

...

3) ...утворює судові палати та вносить на затвердження президії суду 
пропозиції щодо їх персонального складу; ...

5. У разі відсутності голови вищого спеціалізованого суду його обов’язки 
виконує перший заступник голови суду, а за його відсутності — один із 
заступників голови цього суду відповідно до розподілу обов’язків.»

Стаття 116 
Рада суддів України

«1. У період між з’їздами суддів України вищим органом суддівського 
самоврядування є Рада суддів України.

...

5. Рада суддів України:

...4) вирішує питання щодо призначення суддів на адміністративні 
посади в судах у випадках і порядку, передбачених цим Зако-
ном;...

6. Рішення Ради суддів України є обов’язковими для всіх органів суд-
дівського самоврядування. Рішення Ради суддів України може бути 
скасовано з’їздом суддів України.»

E. зАкон УкрАїни «про СтАтУС СУддів» 

від 15 ГрУдня 1992 рокУ зі змінАми 

(чинний до 30 липня 2010 рокУ)

64. Відповідні положення Закону передбачають таке:

Стаття 5 
Вимоги, що ставляться до судді

«Суддя не може належати до політичних партій та профспілок, бра-
ти участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький 
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мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу 
оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої.»

Стаття 6 
Обов’язки суддів

«Судді зобов’язані:

— при здійсненні правосуддя дотримуватись Конституції та законів 
України, забезпечувати повний, всебічний та об’єктивний розгляд 
судових справ з дотриманням встановлених законом строків;

— додержувати вимог, передбачених статтею 5 цього Закону, службо-
вої дисципліни та розпорядку роботи суду;

— не розголошувати відомості, що становлять державну, військову, 
службову, комерційну та банківську таємницю...

— не допускати вчинків та будь-яких дій, що порочать звання судді і 
можуть викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та 
незалежності.»

Стаття 10 
Присяга судді

«Вперше призначений суддя в урочистій обстановці приймає присягу 
такого змісту:

«Урочисто присягаю чесно і сумлінно виконувати обов’язки судді, здій-
снювати правосуддя, підкоряючись тільки закону, бути об’єктивним і 
справедливим».

Присяга судді складається перед Президентом України.»

Стаття 31 
Підстави дисциплінарної відповідальності суддів

«1. Суддя притягується до дисциплінарної відповідальності за вчи-
нення дисциплінарного проступку, а саме за порушення:

— законодавства при розгляді судових справ;

— вимог, передбачених статтею 5 цього Закону;

— обов’язків, вказаних у статті 6 цього Закону.

2. Скасування або зміна судового рішення не тягне за собою дисциплі-
нарної відповідальності судді, який брав участь у винесенні цього рі-
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шення, якщо при цьому не було допущено навмисного порушення за-
кону чи несумлінності, що потягло за собою істотні наслідки.»

Стаття 32 
Види дисциплінарних стягнень

«1. До суддів застосовуються такі дисциплінарні стягнення:
— догана;

— пониження кваліфікаційного класу.

2. За кожне з порушень, вказаних у статті 31 цього Закону, накладаєть-
ся лише одне дисциплінарне стягнення. ...»

Стаття 36 
Строки для застосування і зняття дисциплінарного стягнення

«1. Дисциплінарне стягнення до судді застосовується не пізніше шес-
ти місяців після виявлення проступку, не рахуючи часу тимчасової 
непрацездатності судді або перебування його у відпустці.

2. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення 
суддю не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, він вва-
жається таким, що не має дисциплінарного стягнення...»

F. зАкон УкрАїни «про вищУ рАдУ юСтиції» 

від 15 Січня 1998 рокУ У редАкції, чинній нА чАС подій

65. Стаття 6 Закону, до внесення змін від 7 липня 2010 року, за-
значає таке:

«На посаду члена Вищої ради юстиції може бути рекомендований 
громадянин України, не молодший тридцяти п’яти років і не старший 
шістдесяти п’яти років, який проживає в Україні не менш як десять 
останніх років, володіє державною мовою, має вищу юридичну освіту 
та стаж роботи в галузі права не менше десяти років.

Вимоги частини першої цієї статті не поширюються на осіб, які вхо-
дять до складу Вищої ради юстиції за посадою.

Вплив на членів Вищої ради юстиції у будь-який спосіб заборо-
няється.»

66. 7 липня 2010 року статтю 6 Закону було доповнено новою 
частиною такого змісту:
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«У разі якщо відповідно до цього Закону на посаду члена Вищої ради 
юстиції має бути призначений суддя, він призначається з числа суд-
дів, обраних на посаду судді безстроково.»

67. Статті 8–13 регулюють порядок призначення членів ВРЮ ор-
ганами, визначеними статтею 131 Конституції.

68. 7 липня 2010 року ці статті було доповнено додатковими ви-
могами щодо того, що десять членів ВРЮ мають призначатися з чис-
ла суддів органами, визначеними у статті 131 Конституції.

69. Стаття 17 Закону передбачає, що перед вступом на посаду 
член ВРЮ складає присягу на засіданні Верховної Ради.

70. Стаття 19 Закону передбачає, що ВРЮ складається з двох сек-
цій. Робота ВРЮ координується її Головою або, за його відсутності, 
його заступником. Голова ВРЮ, його заступник та секретарі секцій 
ВРЮ працюють на постійній основі.

71. Решта положень Закону передбачають таке:

Стаття 24 
Засідання Вищої ради юстиції

«...Засідання Вищої ради юстиції проводяться відкрито. Закрите за-
сідання проводиться за рішенням більшості від її конституційного 
складу...»

Стаття 26 
Відвід члена Вищої ради юстиції

«Член Вищої ради юстиції не може брати участі в розгляді питання і 
підлягає відводу, якщо буде встановлено, що він особисто, прямо чи 
побічно заінтересований в результаті справи ... За наявності таких 
обставин член Вищої ради юстиції повинен заявити самовідвід. За 
таких самих обставин відвід члену Вищої ради юстиції може заявити 
особа, ... стосовно якої вирішується питання, ...»

Стаття 27 
Акти Вищої ради юстиції

«...Акти Вищої ради юстиції можуть бути оскаржені виключно до Ви-
щого адміністративного суду України в порядку, встановленому Ко-
дексом адміністративного судочинства України.»

72. Розділ 2 Закону «Розгляд питань про звільнення суддів» у 
відповідній статті передбачає таке:
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Стаття 32 
Подання про звільнення судді за особливих обставин 

[редакція статті, чинна до 15 травня 2010 року]

«Питання про звільнення судді з підстав, передбачених пунктами 
4–6 частини п’ятої статті 126 Конституції України, Вища рада юсти-
ції розглядає після надання кваліфікаційною комісією відповідного 
висновку або за власною ініціативою. Запрошення судді, справа якого 
розглядається, є обов’язковим.

Рішення щодо внесення Вищою радою юстиції подання про звіль-
нення судді відповідно до пунктів 4 і 5 частини п’ятої статті 126 Кон-
ституції України приймається не менш як двома третинами голосів 
членів Вищої ради юстиції, які взяли участь у засіданні, а у випадках, 
передбачених у пункті 6 частини п’ятої статті 126 Конституції Украї-
ни, — більшістю голосів членів від конституційного складу Вищої ра-
ди юстиції.»

Стаття 32 
Подання про звільнення судді за особливих обставин 

[редакція статті, чинна з 15 травня 2010 року]

«Питання про звільнення судді з підстав, передбачених пунктами 
4–6 частини п’ятої статті 126 Конституції України (порушення суддею 
вимог щодо несумісності, порушення суддею присяги, набрання за-
конної сили обвинувальним вироком щодо нього), Вища рада юстиції 
розглядає після надання Вищою кваліфікаційною комісією суддів 
України відповідного висновку або за власною ініціативою.

Порушенням суддею присяги є:

i) вчинення ним дій, що порочать звання судді і можуть виклика-
ти сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, 
у чесності та непідкупності судових органів;

ii) незаконне отримання суддею матеріальних благ або здійснення 
витрат, що перевищують доходи такого судді та членів його сім’ї;

iii) умисне затягування суддею строків розгляду справи понад термі-
ни, встановлені законом;

iv) порушення морально-етичних принципів поведінки судді. ...

Запрошення судді, справа якого розглядається, є обов’язковим. У разі 
неможливості взяти участь у засіданні Вищої ради юстиції з поважних 
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причин суддя, справа якого розглядається, може надати по суті по-
рушених питань письмові пояснення, які долучаються до матеріалів 
справи. Письмові пояснення судді виголошуються на засіданні Вищої 
ради юстиції в обов’язковому порядку. Повторне нез’явлення такого 
судді є підставою для розгляду справи за його відсутності.

Рішення щодо внесення Вищою радою юстиції подання про звіль-
нення судді відповідно до пунктів 4, 5 та 6 частини п’ятої статті 126 
Конституції України приймається більшістю голосів членів від конс-
титуційного складу Вищої ради юстиції.»

73. Глава 4 Закону «Дисциплінарне провадження щодо суддів 
Верховного Суду України і вищих спеціалізованих судів» у відповід-
ній частині передбачає таке:

Стаття 37 
Види стягнень, які може накласти Вища рада юстиції  

[редакція, чинна до 30 липня 2010 року]

«Вища рада юстиції може притягнути до дисциплінарної відповідаль-
ності... суддів Верховного Суду України ... з підстав, передбачених 
у пункті 5 частини п’ятої статті 126 Конституції України та Законом 
України „Про статус суддів“».

Вища рада юстиції може накласти на цих суддів такі стягнення:

1) догану;

2) пониження кваліфікаційного класу.

Вища рада юстиції може прийняти рішення про невідповідність судді 
займаній посаді та про внесення подання про звільнення цього судді 
з посади до органу, який його призначив чи обрав.»

Стаття 39 
Стадії дисциплінарного провадження

«Дисциплінарне провадження включає такі стадії:

1) перевірка даних про дисциплінарний проступок;

2) відкриття дисциплінарного провадження;

3) розгляд дисциплінарної справи;

4) прийняття рішення. ...»
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Стаття 40 
Перевірка даних про дисциплінарний проступок

«Перевірка даних про дисциплінарний проступок здійснюється ... од-
ним із членів Вищої ради юстиції шляхом одержання письмового по-
яснення від судді та інших осіб, витребування та ознайомлення з ма-
теріалами судових справ, одержання іншої інформації від будь-яких 
органів, організацій, установ, громадян чи їх об’єднань.

За наслідками перевірки складається довідка з викладенням фактич-
них обставин, виявлених під час перевірки, висновків і пропозиції. З 
довідкою і матеріалами повинен бути ознайомлений суддя, стосовно 
якого проводилася перевірка...»

Стаття 41 
Відкриття дисциплінарного провадження

«За наявності підстав для дисциплінарного провадження що-
до ... судді Верховного Суду України... дисциплінарне провадження 
відкривається за постановою Вищої ради юстиції в десятиденний 
строк з дня одержання даних про дисциплінарний проступок судді, 
а в разі, якщо ці дані потребують перевірки, — в строк, не більший 
десяти днів з дня закінчення перевірки.»

Стаття 42 
Розгляд дисциплінарної справи та прийняття рішення  

[редакція статті, чинна до 30 липня 2010 року]

«Вища рада юстиції розглядає дисциплінарну справу на найближчо-
му засіданні Вищої ради юстиції після надходження висновку та ма-
теріалів перевірки.

Рішення в дисциплінарній справі приймається за відсутністю особи, 
щодо якої розглядається дисциплінарна справа, шляхом таємного го-
лосування...

Вирішуючи питання про дисциплінарну відповідальність судді, Вища 
рада юстиції повинна вислухати його пояснення. У разі неможливості 
взяти участь у засіданні Вищої ради юстиції з поважних причин суд-
дя може надати по суті порушених питань письмові пояснення, які 
долучаються до матеріалів справи. Письмові пояснення судді виголо-
шуються на засіданні Вищої ради юстиції в обов’язковому порядку. 
Повторне нез’явлення такого судді є підставою для розгляду справи 
за його відсутності.»
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Стаття 43 
Строки застосування дисциплінарного стягнення

«Дисциплінарне стягнення до судді застосовується Вищою радою юс-
тиції не пізніше шести місяців після виявлення проступку, не врахо-
вуючи часу тимчасової непрацездатності судді або перебування його 
у відпустці, але не пізніше року з дня вчинення проступку.»

Стаття 44 
Погашення чи зняття дисциплінарного стягнення

«Якщо суддю протягом року з дня накладення на нього дисциплінар-
ного стягнення не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, 
він вважається таким, що не має дисциплінарного стягнення...»

G. зАкон УкрАїни «про порядок обрАння тА звільнення 

з поСАди профеСійноГо СУдді верховною рАдою УкрАїни» 

від 18 березня 2004 рокУ, чинний до 30 липня 2010 рокУ

74. Відповідні положення Закону передбачали таке:

Стаття 19 
Порядок розгляду Комітетом Верховної Ради України подання 

про звільнення з посади судді, обраного безстроково

«Подання про звільнення з посади судді, обраного безстроково, роз-
глядається Комітетом Верховної Ради України в місячний строк з дня 
його надходження...

Комітет Верховної Ради України здійснює перевірку звернень грома-
дян або інших повідомлень щодо діяльності судді, які надійшли до 
Комітету Верховної Ради України.

Комітет Верховної Ради України може направити звернення для до-
даткової перевірки до Верховного Суду України, Вищої ради юстиції, 
відповідного вищого спеціалізованого суду, Державної судової ад-
міністрації України, Ради суддів України або до відповідної кваліфі-
каційної комісії суддів.

Про результати перевірки відповідні органи письмово повідомля-
ють Комітет Верховної Ради України у встановлений ним строк, але 
не пізніш як через 15 днів із часу отримання ними доручення про 
перевірку.
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Про час та місце засідання Комітету Верховної Ради України повідом-
ляється суддя, обраний безстроково, щодо якого порушено питання 
про звільнення його з посади».

Стаття 20 
Порядок розгляду Комітетом Верховної Ради України питання 

про звільнення з посади судді, обраного безстроково

«У засіданні Комітету Верховної Ради України у розгляді питання про 
звільнення з посади судді, обраного безстроково, можуть брати участь 
народні депутати України, представники Верховного Суду України, 
вищих спеціалізованих судів, Вищої ради юстиції, Державної судової 
адміністрації України, а також представники органів державної вла-
ди, органів місцевого самоврядування, громадськості.

Участь судді, обраного безстроково, стосовно якого розглядається по-
дання про звільнення його з посади, у засіданні Комітету Верховної 
Ради України є обов’язковою, крім випадків, зазначених у пунктах 2, 
3, 6, 7, 8 і 9 частини п’ятої статті 126 Конституції України.

У разі повторної неявки без поважних причин судді, стосовно якого 
розглядається подання про звільнення його з посади, з установлен-
ням Комітетом Верховної Ради України факту отримання цією осо-
бою повідомлення про час і місце засідання розгляд питання щодо 
цього судді проводиться за його відсутності. Комітет Верховної Ради 
України надає оцінку поважності причин неявки...

На засіданні Комітету Верховної Ради України розгляд подання про 
звільнення судді починається з доповіді головуючого.

Члени Комітету Верховної Ради України та інші народні депутати Ук-
раїни можуть ставити запитання судді щодо матеріалів перевірки, 
а також за фактами, зазначеними у зверненнях громадян.

Суддя має право ознайомитися з матеріалами, довідками та висновком 
Комітету Верховної Ради України, що стосуються його звільнення.»

Стаття 21 
Внесення Комітетом Верховної Ради України на пленарне засідання 
Верховної Ради України пропозиції про звільнення з посади судді, 

обраного безстроково

«Комітет Верховної Ради України вносить на пленарне засідання Вер-
ховної Ради України пропозицію про рекомендацію або нерекомен-
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дацію щодо звільнення з посади судді, обраного безстроково, і пред-
ставник цього Комітету доповідає із зазначеного питання.»

Стаття 22 
Запрошення осіб для розгляду питання про звільнення з посади судді, 

обраного безстроково

«...Присутність судді на пленарному засіданні Верховної Ради Ук-
раїни при розгляді питання про його звільнення з підстав, зазначе-
них у пунктах 1, 4 і 5 частини п’ятої статті 126 Конституції України, 
є обов’язковою. Неявка на засідання не є перешкодою для розгляду 
питання по суті.»

Стаття 23 
Порядок розгляду питання про звільнення з посади судді, обраного безстроково, 

на пленарному засіданні Верховної Ради України

«Кожна кандидатура для звільнення з посади судді, обраного безстро-
ково, персонально представляється на пленарному засіданні Верхов-
ної Ради України представником Комітету Верховної Ради України.

У разі якщо суддя не згоден з поданням про звільнення, його пояснен-
ня заслуховується обов’язково.

Народні депутати України можуть ставити запитання судді щодо його 
діяльності.

Якщо при обговоренні питання на пленарному засіданні Верховної 
Ради України виникає необхідність здійснити перевірку звернень 
громадян щодо діяльності судді або витребувати додаткову інформа-
цію, Верховна Рада України доручає відповідному Комітету Верховної 
Ради України здійснити таку перевірку.»

Стаття 24 
Прийняття Верховною Радою України рішення про звільнення судді, 

обраного безстроково, з посади

«З підстав, визначених частиною п’ятою статті 126 Конституції Ук-
раїни, Верховна Рада України приймає рішення про звільнення судді 
з посади.

Рішення приймається шляхом відкритого нефіксованого голосуван-
ня більшістю голосів від конституційного складу Верховної Ради 
України.
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Рішення про звільнення судді оформляється постановою Верховної 
Ради України.»

H. зАкон УкрАїни «про комітети верховної рАди УкрАїни» 

від 4 квітня 1995 рокУ

75. Стаття 1 Закону передбачає, що парламентський комітет є ор-
ганом парламенту, який утворюється для здійснення законопроект-
ної роботи за окремими напрямами, попереднього розгляду питань, 
віднесених до повноважень парламенту, та виконання контрольних 
функцій.

I. зАкон УкрАїни «про СтАтУС нАродноГо депУтАтА УкрАїни» 

від 17 лиСтопАдА 1992 рокУ

76. Згідно зі статтею 24 Закону народний депутат зобов’язаний 
бути присутнім та особисто брати участь у засіданнях парламенту. 
Він зобов’язаний особисто брати участь в голосуванні з питань, що 
розглядаються парламентом та його органами.

J. зАкон «про реГлАмент верховної рАди УкрАїни» 

від 10 лютоГо 2010 рокУ

77. Стаття 47 Регламенту Верховної Ради передбачає, що, коли 
парламент ухвалює рішення, народні депутати голосують особисто 
в сесійній залі, використовуючи системи електронного голосуван-
ня, або, у випадку таємного голосування, у спеціально відведених 
для таємного голосування місцях біля залу для пленарних засідань.

III. ДОКУМЕНтИ РАДИ ЄВРОПИ

A. ЄвропейСькА хАртія про зАкон «про СтАтУС СУддів» 

від 8–10 липня 1998 рокУ 

(депАртАмент з юридичних питАнь рАди Європи, 

докУмент (98)23)

78. Відповідні витяги з Розділу 5 Хартії під назвою «Відповідаль-
ність», зазначають таке:
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«5.1. Халатність судді при виконанні одного з обов’язків, безпосеред-
ньо закріплених у Законі, може призвести до застосування до нього 
санкції, якщо буде прийнято відповідне рішення, — на підставі по-
дання, рекомендації або згоди колегії або органу, що не менш ніж 
наполовину складається з обраних суддів — у рамках провадження 
із повним заслуховуванням сторін, причому судді, щодо якого по-
рушено справу, має надаватися право на залучення представника. 
Конкретні заходи покарання, що можуть застосовуватися до судді, 
зазначені у Законі, а призначаються на основі принципу пропорцій-
ності. Рішення виконавчого органу, суду або органу, що призначає 
покарання, як це передбачено Хартією, може бути оскаржено до су-
дового органу вищого рівня.»

B. виСновок венеційСької коміСії

79. Відповідні витяги зі Спільного висновку Венеційської комісії 
та Директорату з питань співробітництва Генерального Директорату 
з прав людини та правових питань Ради Європи щодо Закону Украї-
ни «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
недопущення зловживань правом на оскарження», ухваленого Ве-
неційською Комісією на її 84-ому пленарному засіданні (м. Венеція, 
15–16 жовтня 2010 року, CDL-AD(2010)029), зазначає таке (виділення 
в тексті відповідно до оригіналу):

«28. Прикінцеві положення Розділу XII;3 (Зміни до законодавчих ак-
тів України) Закону України «Про судоустрій та статус судів», а саме 
пункт 3.11 про внесення змін до Закону України «Про Вищу раду юс-
тиції» тепер передбачають, що двоє з трьох членів Вищої ради юсти-
ції, які призначаються Верховною Радою (частина 1 статті 8) та Пре-
зидентом України (частина 1 статті 9) відповідно, один з трьох членів, 
які призначаються з’їздом суддів України (частина 1 статті 1), та один 
із трьох членів, які призначаються з’їздом представників юридичних 
вищих навчальних закладів та наукових установ (частина 1 статті 12) 
призначаються із числа суддів. Безсумнівно, це є схвальне намагання 
подолати проблему малої кількості суддів у ВРЮ. Всеукраїнська кон-
ференція працівників прокуратури призначає двох членів ВРЮ, один 
з яких призначається з числа суддів (частина 1 статті 13).

29. Проте, склад Вищої ради юстиції України все ще не відпові-
дає європейським стандартам, оскільки із 20 її членів лише троє 
є суддями, що обрані своїми колегами. Чинні прикінцеві поло-
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ження визнають те, що кількість суддів у Вищій раді юстиції має бути 
більшою, але обране рішення полягає у тому, що Верховна Рада, Пре-
зидент, навчальні заклади та працівники прокуратури мають обирати 
або призначати суддів. ... У теперішньому складі ВРЮ один суддя є 
членом за посадою (Голова Верховного Суду України), а деякі члени, 
призначені Президентом та Верховною Радою, є суддями de facto або 
колишніми суддями, але це не є юридично обов’язковим, доки не за-
кінчиться строк дії мандатів теперішніх членів. Разом із Міністром 
юстиції та Генеральним прокурором 50% членів або належать до ор-
ганів виконавчої чи законодавчої влади, або призначаються ними. То-
му Вища рада юстиції не може вважатися такою, значна частина якої 
складається із суддів. Інколи таке трапляється у більш ранніх демок-
ратіях, що виконавча влада має вирішальний вплив, та у деяких краї-
нах такі системи можуть діяти прийнятно на практиці. Органи влади 
України самі під час зустрічей у Києві охарактеризували Україну як 
країну перехідної демократії, яка охоче використовує досвід інших 
країн. Як зазначалося у попередніх висновках: «Проте, нові демок-
ратії все ще не мали можливості розвивати такі традиції, що можуть 
запобігти зловживанням, а отже, принаймні у цих країнах, існує потре-
ба у чітких конституційних та законодавчих нормах, що гарантують 
запобігання політичним зловживанням при призначенні суддів».

30. Чинний склад ВРЮ може дозволити забезпечити невідповідність 
парламентській більшості та попередньому тиску з боку виконавчої 
влади, проте не дозволяє подолати структурний дефіцит її складу. 
Цей орган не може уникнути підпорядкування інтересам політичної 
партії. Недостатньо гарантій, які забезпечували б те, щоб ВРЮ обері-
гала цінності та основоположні принципи справедливості. Її склад 
визначається Конституцією, і відповідно знадобляться зміни до Конс-
титуції. Включення Генерального прокурора України до ВРЮ в якості 
її члена за посадою також викликає занепокоєння, оскільки це може 
мати залякуючий ефект для суддів та сприйматися як потенційна 
загроза. Генеральний прокурор України є стороною у багатьох спра-
вах, які мають вирішувати судді, і його присутність в органі, який має 
повноваження щодо призначення суддів, застосування до них дис-
циплінарних заходів та їхнього звільнення створює ризик того, що 
у таких справах судді не діятимуть безсторонньо, або що Генеральний 
прокурор України не діятиме безсторонньо у відношенні тих суддів, 
чиї рішення він не схвалює. Тому, склад ВРЮ України не відповідає 
європейським стандартам. Оскільки змінений склад потребуватиме 
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внесення змін до Конституції, а це може видатися складним, Закон 
повинен включати в себе жорсткіше регулювання питань не-
сумісності для того, щоб урівноважити недосконалість складу 
ВРЮ. Враховуючи повноваження, надані ВРЮ, вона повинна пра-
цювати на постійній основі, а обрані члени, на відміну від членів за 
посадою, не повинні мати права поєднувати свою діяльність у ВРЮ 
з іншою публічною або приватною діяльністю...

42. ...Враховуючи те, що Міністр юстиції та Генеральний прокурор Ук-
раїни є членами ВРЮ за посадою (стаття 131 Конституції), і що Консти-
туція України не гарантує того, що більшість або значна частина ВРЮ 
складатимуть судді, обрані своїми колегами, внесення пропозицій що-
до звільнення суддів членами, які належать до виконавчої влади, може 
зашкодити незалежності суддів... У будь-якому випадку, член ВРЮ, 
який вносить пропозицію, повинен бути позбавлений можли-
вості брати участь у прийнятті рішення щодо звільнення з посади 
відповідного судді: це може вплинути на гарантію безсторонності...

45. ...Точність та передбачуваність підстав для дисциплінарної відпові-
дальності є бажаними для цілей юридичної визначеності та особливо 
для гарантування незалежності суддів. Тому слід докласти зусиль для 
того, щоб уникнути розпливчастих підстав або широких визначень. 
Проте, нове визначення включає в себе багато загальних тер-
мінів, таких як «[вчинення] дій, що порочать звання судді або можуть 
викликати сумніви [щодо] його/її неупередженості, об’єктивності 
та незалежності, [або у] чесності та непідкупності судових органів» 
та «порушення морально-етичних принципів поведінки судді» серед 
інших. Це видається особливо небезпечним через такі нечіткі термі-
ни та можливість використання цього як політичної зброї проти суд-
дів. ... Таким чином, підстави для дисциплінарної відповідальності 
досі сприймаються надто широко та потрібне більш жорстке регулю-
вання для того, щоб забезпечити незалежність судової влади.

46. Насамкінець, стаття 32, її остання частина, вимагає прийняття 
рішень щодо подання ВРЮ про звільнення судді простою більшістю, 
а не двома третинами. З огляду на недосконалий склад ВРЮ це — крок 
назад у питанні незалежності суддів...

51. Насамкінець, склад ... високо впливової так званої «п’ятої палати» 
Вищого адміністративного суду має чітко визначатися законом для 
того, щоб відповідати вимогам основоположного права на суд, вста-
новленого законом...»
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C. доповідь томАСА хАммАрберГА, 

коміСАрА з прАв людини рАди Європи, 

зА резУльтАтАми йоГо візитУ в УкрАїнУ 

(19–26 лиСтопАдА 2011 рокУ), CommDH(2012)10, 

23 лютоГо 2012 рокУ

80. Відповідні положення доповіді зазначають таке:

«II. Питання, які стосуються незалежності та неупередженості суддів

Незалежність судової системи, що також передбачає незалежність 
кожного окремого судді, повинна бути захищена як на законодавчо-
му, так і на практичному рівні. Комісар із занепокоєнням відзначив, 
що, на переконання української громадськості, судді не захищені від 
зовнішнього тиску, в тому числі й політичного. Для усунення тих чин-
ників, які роблять суддів вразливими і послаблюють їхню незалеж-
ність, необхідні рішучі дії в кількох напрямках. Влада повинна уважно 
розглядати будь-які заяви про випадки неприпустимого політичного 
або іншого втручання в роботу судових органів і забезпечити ефек-
тивні засоби правового захисту.

Комісар закликає українську владу повною мірою виконувати ре-
комендації Венеціанської комісії щодо необхідності впорядкувати 
та уточнити процедури і критерії, пов’язані з призначенням і звіль-
ненням суддів, а також застосуванням дисциплінарних заходів. Важ-
ливо встановити відповідні гарантії для забезпечення справедливості 
й виключення ризику політизації під час застосування дисциплінар-
них процедур. Що стосується процесу призначення кандидатів на суд-
дівські посади, вирішальним має бути їхня кваліфікація та особисті 
якості.

Нинішній склад Вищої ради юстиції України не відповідає міжнарод-
ним стандартам і має бути змінений, що, у свою чергу, вимагає конс-
титуційних змін...

У листопаді 2011 року заступник Генерального прокурора Михайло 
Гаврилюк, який є членом Вищої ради юстиції України, виступив із 
заявою про порушення дисциплінарного провадження проти суддів 
Судової палати у кримінальних справах ВСУ за порушення присяги. 
Комісар отримав повідомлення, в яких стверджувалось, що ці події 
стали результатом тиску з боку виконавчої влади на цей судовий ор-
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ган з метою вплинути на результат виборів наступного Голови Вер-
ховного Суду України...

35. Конституцією України та Законом України «Про судоустрій і статус 
суддів» передбачено, що суддю звільняє орган, який обрав або при-
значив його/її, за поданням ВРЮ. Декілька співрозмовників Коміса-
ра підкреслювали, що, зважаючи на нинішній склад ВРЮ, існує до-
сить високий ризик того, що подібне рішення може бути ініційоване 
з політичних або аналогічних міркувань. Такі мотиви можуть також 
відігравати певну роль у контексті рішення Верховної Ради України 
звільнити суддю, обраного безстроково. Тому для захисту незалеж-
ності суддів слід запровадити додаткові гарантії як на законодавчому, 
так і на практичному рівні.

36. У Конституції України та Законі України «Про судоустрій і статус 
суддів» містяться положення щодо недопустимості неправомірного 
тиску на суддів, однак такі положення слід посилити як на законодав-
чому, так і на практичному рівні. ...

42. Комісар особливо стурбований повідомленнями про потужний 
вплив, який здійснюється на суддів прокуратурою та виконавчою вла-
дою через їхніх представників у Вищій раді юстиції України. Зокрема, 
Комісара було поінформовано про випадки, коли дисциплінарні про-
вадження проти суддів були ініційовані членами ВРЮ, які представля-
ють Генеральну прокуратуру України, за начебто порушення присяги 
на підставі судових рішень у справах, у яких судді, як повідомлялося, 
не підтримали позицію прокурора (див. пункт 20 вище). У цьому кон-
тексті Комісар хотів би нагадати, що у суддів не повинно бути підстав 
боятися звільнення або дисциплінарного провадження через судові 
рішення, які вони приймають...

Висновки та рекомендації

46. Комісар підкреслює, що систему призначення суддів слід повністю 
захистити від неправомірного політичного та іншого впливу певних 
сторін. Рішення суддів не повинні бути предметом перегляду поза 
межами звичайної процедури оскарження. Заходи дисциплінарного 
впливу мають регулюватися чіткими нормами і процедурами, перед-
баченими в межах самої судової системи, і такими, що не підпадають 
під політичний або інший неправомірний вплив.
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47. Хоча Комісар не може коментувати достовірність заяв про здій-
снення тиску на суддів Верховного Суду України, зазначених вище 
(пункт 20), він вважає ситуацію такою, що дає підстави для серйоз-
ного занепокоєння. Українська влада повинна розглядати і належним 
чином реагувати на будь-які заяви про втручання в роботу судових 
органів. Представникам інших гілок влади слід утримуватися від 
будь-яких дій чи заяв, які можуть бути сприйняті як інструмент здійс-
нення тиску на діяльність судових органів чи викликати сумніви щодо 
їх здатності виконувати свої обов’язки ефективно. Судді не повинні 
мати підстав боятися звільнення чи дисциплінарного провадження 
у звґязку із прийнятими ними судовими рішеннями. Окрім того, не-
обхідно використати можливості нинішньої реформи для потужного 
зміцнення незалежності судової влади від виконавчої...»

IV. ПОРІВНяЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННя ЗАКОНОДАВСтВА

81. У 2012 році Інститутом порівняльного публічного та міжна-
родного права імені Макса Планка, Німеччина (Max-Planck-Institut für 
ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht) було складено доповідь 
за результатами порівняльного дослідження законодавства під на-
звою «Незалежність судової влади у перехідний період»5.

82. Доповідь за результатами дослідження, серед іншого, ре-
тельно розглядає питання дисциплінарних заходів щодо суддів 
різних юрисдикцій. У ній наводиться думка про те, що у країнах 
Європи немає єдиного підходу до організації системи суддівської 
дисципліни. Проте можна зауважити, що в багатьох країнах Євро-
пи підстави дисциплінарної відповідальності судів визначаються 
у доволі загальних термінах (таких як, наприклад, істотне або пов-
торне порушення посадових обов’язків, що призвело до виникнення 
враження про явну невідповідність судді займаній посаді (Швеція)). 
Як виняток, в Італії законодавством передбачається повний список 
із тридцяти семи різних дисциплінарних порушень, пов’язаних із 
поведінкою суддів і під час виконання посадових обов’язків, і по-
за ними. Санкції за дисциплінарні порушення судді можуть вклю-
чати: попередження, догану, переведення, переведення на менш 
кваліфіковану роботу, пониження в посаді, затримку підвищення, 
штраф, зниження зарплати, тимчасове відсторонення від виконан-

5 «Judicial Independence in Transition». Seibert-Fohr, Anja (Ed.), 2012, XIII, 1378 p.
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ня обов’язків, звільнення з або без збереження пенсії. Звільнення 
судді як найсуворіша санкція зазвичай призначається лише судом; 
у деяких правових системах вона також може призначатися іншими 
органами, такими як спеціалізована Дисциплінарна палата Вищої 
ради суддів, але, як правило, потім її застосування можна оскаржи-
ти до суду. За винятком Швейцарії, парламент не бере участі у про-
цедурі; проте, у Швейцарії система кардинально відрізняється через 
обмежений строк, на який обирається суддя.

ПРАВО

I. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя ПУНКтУ 1 СтАттІ 6 КОНВЕНЦІЇ

83. Заявник скаржився відповідно до пункту 1 статті 6 Конвен-
ції, що (i) його справа не розглядалася «незалежним і безстороннім 
судом»; (ii) провадження у ВРЮ було несправедливим у зв’язку з тим, 
що воно не здійснювалося згідно з процедурою, передбаченою Роз-
ділом IV Закону України «Про Вищу раду юстиції» 1998 року, який 
закріплює низку важливих процесуальних гарантій, включно з тер-
мінами застосування дисциплінарних стягнень; (iii) парламент ух-
валив рішення про його звільнення на пленарному засіданні з пору-
шенням правил використання системи електронного голосування; 
(iv) його справа не розглядалася «судом, встановленим законом»; 
(v) рішення у його справі ухвалювалися без здійснення належної 
оцінки доказів, а важливі аргументи, висунуті стороною захисту, не 
були належно розглянуті; (vi) відсутність у ВАСУ достатніх повнова-
жень для розгляду актів, ухвалених ВРЮ, суперечила його «праву на 
суд»; (vii) не було дотримано принципу рівності сторін.

84. Пункт 1 статті 6 Конвенції у відповідних частинах передба-
чає таке:

«1. Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи 
упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, вста-
новленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків 
цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого ви-
сунутого проти нього кримінального обвинувачення...»
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A. щодо прийнятноСті

85. Сторони не оспорювали прийнятність зазначених скарг.
86. Хоча Уряд визнав, що пункт 1 статті 6 Конвенції є застосов-

ним у цій справі, Суд вважає за належне розглянути це питання до-
кладніше.

1. чи застосовується пункт 1 статті 6 у його цивільному аспекті

87. Суд зазначає, що трудові спори між державними службовця-
ми та державою можуть бути поза межами цивільного аспекту стат-
ті 6 Конвенції за умови виконання двох сукупних умов. По-перше, де-
ржава у своєму законодавстві повинна чітко виключити можливість 
доступу до суду для відповідних посад або категорій працівників, 
про яких ідеться. По-друге, таке виключення має бути виправдане 
об’єктивними підставами в інтересах держави (див. рішення у справі 
«Вільхо Ескелайнен та інші проти Фінляндії» (Vilho Eskelinen and Others 
v. Finland) [ВП], заява № 63235/00, п. 62, ЄСПЛ 2007-IV).

88. У контексті першої умови Судові ніщо не заважає назвати 
«судом» конкретний національний орган, який не входить до судо-
вої системи, для цілей встановлення його відповідності критеріям, 
викладеним у справі «Вільхо Ескелайнен та інші проти Фінляндії». Ад-
міністративний або парламентський орган може вважатися «судом» 
у матеріально-правовому значені цього терміну, що спричиняє мож-
ливість застосування статті 6 Конвенції до спорів державних служ-
бовців (див. рішення у справах: «Аргіру ті інші проти Греції» (Argyrou 
and Others v. Greece), заява № 10468/04, п. 24, від 15 січня 2009 ро-
ку та «Савіно та інші проти Італії» (Savino and Others v. Italy), заяви 
№№ 17214/05, 20329/05 та 42113/04, пп. 72–75, від 28 квітня 2009 ро-
ку). Проте висновок щодо застосовності статті 6 Конвенції не пере-
шкоджає розгляду питання дотримання процесуальних гарантій у 
такому провадженні (див. згадане рішення у справі «Савіно та інші 
проти Італії» (Savino and Others v. Italy), п. 72).

89. Що стосується цієї заяви, то справа заявника розглядалася 
ВРЮ, яка встановила всі питання факту та права після проведення 
засідання та оцінки доказів. Розгляд справи ВРЮ завершився дво-
ма поданнями про звільнення заявника, поданими до парламенту. 
Після отримання подань парламентом вони були розглянуті парла-
ментським комітетом з питань правосуддя, якому на той час було 
надано певну свободу дій для оцінки висновків ВРЮ, оскільки він 
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мав повноваження здійснювати обговорення та, за необхідності, 
додаткову перевірку, результатом чого могло стати внесення реко-
мендації про те, чи звільнити суддю, чи ні (див. статті 19–21 Зако-
ну України «Про порядок обрання на посаду та звільнення з посади 
професійного судді Верховною Радою України» 2004 року). На пле-
нарному засіданні парламенту на підставі подань ВРЮ та пропозиції 
парламентського комітету було згодом ухвалено рішення про звіль-
нення заявника (див. статтю 23 того ж Закону). Насамкінець рішення 
ВРЮ та парламенту було переглянуто ВАСУ.

90. Отже, видається, що, вирішуючи справу заявника та винося-
чи обов’язкове для виконання рішення, ВРЮ, парламентський комі-
тет та пленарне засідання парламенту разом виконували функцію 
суду (див. рішення у справі «Савіно та інші проти Італії» (Savino and 
Others v. Italy), п. 74). Обов’язкове для виконання рішення про звіль-
нення заявника було згодом переглянуто ВАСУ, який є судом, що 
входить до національної судової системи, у класичному розумінні 
цього слова.

91. З огляду на зазначене, не можна дійти висновку, що націо-
нальне законодавство «однозначно виключало можливість досту-
пу до суду» для скарги заявника. Отже, першого критерію справи 
«Вільхо Ескелайнен та інші проти Фінляндії» дотримано не було, а то-
му стаття 6 Конвенції застосовується у її цивільному аспекті (див. 
для порівняння рішення від 5 лютого 2009 року у справі «Олуїч проти 
Хорватії» (Olujić v. Croatia), заява № 22330/05, п. 31–45).

2. чи застосовується пункт 1 статті 6 конвенції 
у його кримінальному аспекті

92. Два аспекти статті 6, цивільний і кримінальний, не обо-
в’язково є взаємовиключними (див. рішення від 10 лютого 1983 
року у справі «Альбер та Ле Комт проти Бельгії» (Albert and Le 
Compte v. Belgium), п. 30, Серія A, № 58). Отже, питання полягає 
в тому, чи застосовується стаття 6 Конвенції також і у криміналь-
ному аспекті.

93. У світлі критеріїв, викладених у справі «Енґель та інші проти 
Нідерландів» (див. рішення від 8 червня 1976 року у справі «Енґель та 
інші проти Нідерландів» (Engel and Others v. the Netherlands), пп. 82–83, 
Серія A, № 22), та у зв’язку із суворістю санкцій, накладених на за-
явника виникають певні міркування. Хоча аналогом у цій справі 
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певною мірою можуть слугувати провадження з люстрації у Польщі, 
результатом яких також були звільнення відповідних осіб із посад, 
Суд у тій ситуації ухвалив, що відповідні положення польського за-
конодавства не було «спрямовано на групу осіб зі спеціальним ста-
тусом — так, як це є, наприклад, у дисциплінарному праві», а охоп-
лювали широке коло осіб, і наслідками проваджень стала заборона 
обіймати велику кількість посад у державних органах, вичерпний 
перелік яких національним законодавством не встановлювався 
(див. ухвалу щодо прийнятності у справі «Матиєк проти Польщі» 
(Matyjek v. Poland), заява № 38184/03, пп. 53 та 54, ЄСПЛ 2006-VII). 
Згадана справа, таким чином, відрізняється від цієї, оскільки у цій 
справі заявник, який мав спеціальний статус, був покараний за не-
виконання своїх професійних обов’язків — тобто за порушення, яке 
чітко підпадає під дію дисциплінарного права. Покарання, накла-
дене на заявника, було класичним дисциплінарним стягненням за 
неналежне виконання професійних обов’язків, але в рамках націо-
нального законодавства поряд із цим існувало ще й кримінальне 
покарання за ухвалення суддею завідомо неправосудного рішення 
(див. статтю 375 Кримінального кодексу України). Важливо також 
зазначити, що звільнення заявника з посади судді формально не 
перешкоджало йому займатися юридичною практикою в будь-якій 
іншій якості.

94. Крім того, Суд дійшов висновку, що звільнення зі складу зб-
ройних сил не може вважатися кримінальним покаранням для цілей 
пункту 1 статті 6 Конвенції (див. ухвали щодо прийнятності у спра-
вах: «Тепелі та інші проти Туреччини» (Tepeli and Others v. Turkey), 
заява № 31876/96, від 11 вересня 2001 року та «Сукют проти Туреч-
чини» (Suküt v. Turkey), заява № 59773/00, від 11 вересня 2007 року). 
Суд також однозначно ухвалив, що провадження зі звільнення судо-
вого виконавця за численні порушення «не означало встановлення 
обґрунтованості кримінального обвинувачення» (див. рішення від 
16 липня 2009 року у справі «Баєр проти Німеччини» (Bayer v. Germany), 
заява № 8453/04, п. 37).

95. З огляду на все зазначене, Суд вважає, що факти цієї справи 
не дають підстав для того, щоб дійти висновку, що справа про звіль-
нення заявника стосувалася встановлення обґрунтованості кримі-
нального обвинувачення в сенсі статті 6 Конвенції. Відповідно, ця 
стаття не є застосовною в її кримінальному аспекті.
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3. інші питання щодо прийнятності

96. Суд також зазначає, що зазначені скарги відповідно до пун-
кту 1 статті 6 Конвенції не є явно неприйнятними в сенсі підпункту 
«а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Вони не є неприйнятними з будь-
яких інших підстав. Отже, вони мають бути визнані прийнятними.

B. щодо СУті

1. щодо принципів «незалежного та безстороннього суду»

a) Аргументи заявника

97. Заявник скаржився на те, що його справа не розглядалася «не-
залежним і безстороннім судом». Зокрема, цим вимогам не відпові-
дала ВРЮ з огляду на процедуру її формування, підпорядкованість 
її членів іншим державним органам та особисту упередженість де-
яких її членів у справі заявника. Заявник особливо наголошував, що 
п. С. К., п. В. К. та п. Р.К під час розгляду його справи не могли бути 
безсторонніми. Недотримання вимог незалежності та безсторон-
ності також відбувалося на подальших стадіях провадження, вклю-
чаючи стадію провадження у ВАСУ, який не забезпечив ані процесу-
альних гарантій, ані адекватного перегляду питань справи.

98. Крім того, згідно з твердженнями заявника, перегляд його 
справи ВАСУ не може вважатися достатнім, щоб компенсувати проце-
суальні недоліки, які сталися на попередніх стадіях. Зокрема, ВАСУ 
не міг формально скасувати рішення про його звільнення, а за відсут-
ності будь-якого нормативного регулювання залишалося незрозумі-
лим, якими мають бути процесуальні наслідки визнання зазначених 
рішень незаконними. Крім того, спосіб, у який ВАСУ переглядав спра-
ву заявника, говорив про відсутність адекватної відповіді на його до-
речні й важливі аргументи та міркування стосовно відсутності фак-
тичного підґрунтя для його звільнення, упередженості членів ВРЮ 
та порушень процедури голосування у парламенті.

b) Доводи Уряду

99. Уряд твердив, що національне законодавство передбачало 
достатні гарантії незалежності та безсторонності ВРЮ. Водночас 
не було жодних свідчень особистої упередженості з боку будь-кого 
з членів ВРЮ, які розглядали справу заявника. Зокрема, заяви, зроб-
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лені п. С. К. у засобах масової інформації, на які посилався заявник, 
насправді було зроблено за шість місяців до подій, які розглядають-
ся у цій справі. Отже, немає причиново-наслідкового зв’язку між 
цими заявами та звільненням заявника. На підтвердження того, що 
п. Р. К. і п. В. К також були упереджені, немає обґрунтованих аргу-
ментів. У будь-якому разі, рішення ВРЮ було ухвалене більшістю 
голосів, і стверджувана упередженість певних членів ВРЮ не могла 
істотно вплинути на безсторонність цього органу.

100. Уряд також визнав, що спостерігалося часткове дублюван-
ня складів ВРЮ та парламентського комітету, який розглядав справу 
заявника після того, як її було передано до парламенту. Проте комі-
тет був колегіальним органом, який ухвалював рішення більшістю 
голосів, і це рішення не було обов’язковим для пленарного засідання 
парламенту.

101. Уряд твердив, що немає причин ставити під сумнів неза-
лежність і безсторонність ВАСУ.

102. Також, згідно з твердженнями Уряду, перегляд справи, здій-
снений ВАСУ, був достатнім для виправлення будь-яких стверджу-
ваних недоліків процесуальної справедливості, які могли виникну-
ти на попередніх стадіях національного провадження. Уряд у цьому 
плані уточнив, що повноваження ВАСУ визнати рішення ВРЮ та 
парламенту про звільнення судді незаконними були достатніми, 
оскільки вони передбачали, що суддя вважатиметься таким, що не 
був звільнений. На підтримку своїх аргументів Уряд надав прикла-
ди національної судової практики, згідно з якими судді успішно ос-
каржували рішення про їхнє звільнення та згодом ініціювали судо-
ві провадження щодо відновлення їх на посаді. У цьому контексті 
Уряд твердив, що спосіб, у який ВАСУ розглядав справу заявника, 
був належним та відповідним, а слушні та доречні аргументи, вису-
нуті заявником, були належно розглянуті. Зокрема, ВАСУ належно 
відреагував на твердження заявника про порушення процедури го-
лосування в парламенті, так само, як і на твердження заявника щодо 
порушення вимоги незалежності та безсторонності на попередніх 
стадіях провадження.

c) Оцінка Суду

103. Для того, щоб встановити, чи може суд вважатися «неза-
лежним» у сенсі пункту 1 статті 6 Конвенції, слід звернути увагу, 
серед іншого, на спосіб призначення його членів і строк їхніх пов-
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новажень, існування гарантій проти тиску ззовні та на питання, чи 
створює орган враження незалежного (див. рішення у справах: «Фін-
длей проти Сполученого Королівства» (Findlay v the United Kingdom), від 
25 лютого 1997 року, п. 73, Reports of Judgments and Decisions 1997-I 
та «Брудніцька та інші проти Польщі» (Brudnicka and Others v. Poland), 
заява № 54723/00, п. 38, ЄСПЛ 2005-II). Суд наголошує на тому, що 
поняття поділу влади між політичними органами виконавчої влади 
та судовою системою набуло в його практиці дедалі більшого зна-
чення (див. рішення у справі «Стаффорд проти Сполученого Королів-
ства» (Stafford v. the United Kingdom) [ВП], заява № 46295/99, п. 78, 
ЄСПЛ 2002-IV). Водночас ані стаття 6, ані будь яке інше положення 
Конвенції не вимагає від держав дотримання будь-яких теоретич-
них конституційних концепцій стосовно дозволених меж взаємодії 
між гілками влади (див. рішення у справі «Клейн та інші проти Нідер-
ландів» (Kleyn and Others v. the Netherlands) [ВП], заяви №№ 39343/98, 
39651/98, 43147/98 та 46664/99, п. 193, ЄСПЛ 2003-VI).

104. Як правило, безсторонність означає відсутність упередже-
ності та необ’єктивності. Згідно з усталеною практикою Суду, на-
явність безсторонності для цілей пункту 1 статті 6 Конвенції має 
встановлюватися згідно із: (i) суб’єктивним критерієм, врахував-
ши особисті переконання та поведінку конкретного судді, тобто чи 
мав суддя особисту упередженість або чи був він об’єктивним у цій 
справі, та (ii) об’єктивним критерієм, інакше кажучи, через встанов-
лення того, чи забезпечував сам суд та, серед інших аспектів, його 
склад, достатні гарантії для того, щоб виключити будь-який обґрун-
тований сумнів у його безсторонності (див., серед інших, рішення 
у справах: «Фей проти Австрії» (Fey v. Austria), від 24 лютого 1993 року, 
Серія A, № 255, пп. 28 та 30 та «Веттштайн проти Швейцарії» (Wettstein 
v. Switzerland), заява № 33958/96, п. 42, ЄСПЛ 2000-XII).

105. Проте між суб’єктивною та об’єктивною безсторонністю 
немає беззаперечного розмежування, оскільки поведінка судді не 
тільки може спричинити об’єктивні побоювання щодо його безсто-
ронності з погляду стороннього спостерігача (об’єктивний критерій), 
а й може бути пов’язана з питанням його або її особистих переконань 
(суб’єктивний критерій) (див. рішення у справі «Кіпріану проти Кіп-
ру» (Kyprianou v. Cyprus) [ВП], заява № 73797/01, п. 119, ЄСПЛ 2005 XIII). 
Отже, у деяких випадках, коли докази для спростування презумпції 
суб’єктивної безсторонності судді отримати складно, додаткову га-
рантію надасть вимога об’єктивної безсторонності (див. рішення від 
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10 червня 1996 року у справі «Пуллар проти Сполучного Королівства» 
(Pullar v. the United Kingdom), п. 32, Reports 1996-III).

106. У цьому аспекті навіть те, яке складається враження, має 
певну важливість — інакше кажучи, «має не лише здійснювати-
ся правосуддя — ще має бути очевидно, що воно здійснюється». 
Адже йдеться про довіру, яку в демократичному суспільстві су-
ди повинні вселяти у громадськість (див. рішення від 26 жовтня 
1984 року у справі «Де Куббер проти Бельгії» (De Cubber v. Belgium), 
Серія A, № 86).

107. Насамкінець, концепції незалежності та об’єктивної безсто-
ронності тісно пов’язані між собою та залежно від обставин можуть 
вимагати спільного розгляду (див. рішення у справі «Сасілор-Лормін 
проти Франції» (Sacilor-Lormines v. France), заява № 65411/01, п. 62, 
ЄСПЛ 2006-XIII). З огляду на факти цієї справи Суд вважає за належ-
не розглянути питання незалежності та безсторонності разом.

108. Суд зауважив (див. пункти 89 та 90 раніше), що ВРЮ та пар-
ламент виконували функцію розгляду справи щодо заявника та ви-
несення обов’язкового рішення. Згодом ВАСУ здійснив перегляд вис-
новків і рішень зазначених органів. Отже, спершу Суд має розгляну-
ти, чи було дотримано принципів незалежного та безстороннього 
суду на стадії розгляду справи заявника та винесення обов’язкового 
для виконання рішення.

i) Незалежність та безсторонність органів, 
що розглядали справу заявника

(a) ВРЮ

109. Суд уже ухвалював, що в тому разі, якщо щонайменше поло-
вина складу суду, включно з Головою з правом вирішального голосу, 
складається із суддів, це є суттєвим свідченням безсторонності (див. 
рішення від 23 червня 1981 року у справі «Ле Конт, Ван Лювен та Де 
Мойер проти Бельгії» (Le Compte, Van Leuven and De Meyere v. Belgium), 
п. 58, Серія A, № 43). Доречно зауважити, що стосовно дисциплі-
нарних проваджень щодо суддів необхідність значної участі суддів 
у відповідному дисциплінарному органі визнана Європейською Хар-
тією про закон «Про статус суддів» (див. пункт 78 раніше).

110. Суд зазначає, що згідно зі статтею 131 Конституції Украї-
ни та Законом України «Про Вищу раду юстиції» 1998 року, ВРЮ 
складається з двадцяти членів, які призначаються різними орга-
нами. Проте, тут треба наголосити, що три її члени безпосередньо 
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призначаються Президентом України, три члени — парламентом, 
два члени — всеукраїнською конференцією працівників прокура-
тури. Міністр юстиції та Генеральний прокурор України є членами 
ВРЮ за посадою. Отже, наслідком принципів, згідно з якими здій-
снюється формування складу ВРЮ, закріплених у Конституції Ук-
раїни та розвинутих у Законі України «Про Вищу раду юстиції» 1998 
року, є те, що переважну більшість членів ВРЮ складають особи, які 
не є суддями та обрані безпосередньо органами виконавчої та зако-
нодавчої влади.

111. Внаслідок цього справу заявника розглядали шістнадцять 
членів ВРЮ, присутніх на засіданні, тільки три з яких були суддями. 
Отже, судді складали зовсім невелику частину складу ВРЮ, яка роз-
глядала справу заявника (див. пункт 24 раніше).

112. Тільки після внесення у Закон «Про Вищу раду юстиції» 
1998 року змін від 7 липня 2010 року, до нього було додано вимо-
гу щодо обрання десяти членів ВРЮ з-поміж суддів. Проте ці зміни 
не вплинули на справу заявника. У будь-якому разі, їх недостатньо, 
оскільки органи, що призначають членів ВРЮ, залишаються тими 
самими, й лише троє суддів обираються своїми колегами. З огля-
ду на важливість зменшення впливу політичних органів Уряду на 
склад ВРЮ та потребу забезпечити необхідний рівень судової не-
залежності, спосіб, у який до дисциплінарного органу обираються 
судді, є також важливим для забезпечення суддівського самовряду-
вання. Як зазначалося Венеційською комісією, змінена процедура 
не розв’язала питання, оскільки саме по собі призначення й надалі 
здійснюється тими самими органами, а не суддями (див. пункти 28 
та 29 висновку Венеційської комісії, наведеного в пункті 79 раніше).

113. Суд також зазначає, що згідно зі статтею 19 Закону «Про 
Вищу раду юстиції» 1998 року, тільки чотири члени ВРЮ працюють 
у ній на постійній основі. Інші члени працюють та отримують свою 
зарплатню поза межами ВРЮ, що неминуче означає їхню матеріаль-
ну, ієрархічну та адміністративну залежність від їхніх головних 
роботодавців та ставить під загрозу і їхню незалежність, і безсто-
ронність. Зокрема, що стосується Міністра юстиції та Генерального 
прокурора України, які є членами ВРЮ за посадою, втрата основної 
посади означає втрату членства у ВРЮ.

114. Суд звертається до висновку Венеційської комісії про те, 
що включення Генерального прокурора України до ВРЮ як її члена 
за посадою також спричиняє занепокоєння, оскільки це може мати 
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залякуючий ефект для суддів і сприйматися як потенційна загроза. 
Зокрема, Генеральний прокурор України очолює ієрархічну проку-
рорську систему та здійснює нагляд за всіма прокурорами. З огля-
ду на функції прокурорів, вони беруть участь у багатьох справах, 
які мають розглядати судді. Присутність Генерального прокурора 
України у зазначеному органі, який має повноваження щодо при-
значення суддів, застосування до них дисциплінарних заходів та 
їхнього звільнення створює ризик того, що в таких справах судді 
не діятимуть безсторонньо або що Генеральний прокурор України 
не діятиме безсторонньо стосовно тих суддів, чиї рішення він не 
схвалює (див. пункт 30 висновку Венеційської комісії, наведеного 
у пункті 79 вище). Те саме стосується й інших членів ВРЮ, призначе-
них від всеукраїнської конференції працівників прокуратури. У ць-
ому аспекті показовим є занепокоєння, висловлене Комісаром Ради 
Європи з прав людини (див. пункт 42 відповідної доповіді у пунк-
ті 80 раніше).

115. Суд також зауважує, що члени ВРЮ, які здійснювали пере-
вірку у справі заявника та направили подання про його звільнен-
ня (Р. K. та В. K.), згодом взяли участь у голосуванні щодо рішення 
про його звільнення з посади. Крім того, один із цих членів (В. K.) 
був призначений Головою ВРЮ та головував у засіданні, в якому 
розглядалася справа заявника. Роль цих членів у висуванні зви-
нувачень щодо заявника на підставі результатів проведеної ними 
дисциплінарної перевірки спричиняє об’єктивний сумнів щодо 
їхньої безсторонності під час винесення рішення по суті у справі 
заявника (див. для порівняння рішення від 15 листопада 2001 року 
у справі «Вернер проти Польщі» (Werner v. Poland), заява № 26760/95, 
пп. 43 та 44).

116. Також слід розглянути твердження заявника про особисту 
упередженість певних членів ВРЮ, зокрема, Голови парламентсько-
го комітету з питань правосуддя (С. K.), який також був членом ВРЮ. 
По-перше, не можна ігнорувати його ролі у незабезпеченні6 заявни-
кові можливості скласти присягу члена ВРЮ. По-друге, його думка, 
оприлюднена 14 червня 2007 року в офіційному парламентському 
виданні, свідчила, що він категорично не погоджувався з поперед-
нім судовим рішенням у справі щодо незаконності постанови пар-

6 Виправлено 9 квітня 2013 року: попередньо було зазначено «не можна ігнору-
вати незабезпечення ним».
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ламенту про тимчасовий порядок призначення голів і заступників 
голів місцевих судів. Навіть хоча п. С. K. безпосередньо не критику-
вав заявника, очевидно, що він не схвалював дії заявника, який був 
позивачем у тій справі. Твердження Уряду про те, що ця публічна 
заява була зроблена набагато раніше, до початку дисциплінарно-
го провадження, Суд не переконали. З огляду на те, що проміжок 
часу між двома цими подіями, як твердив Уряд, складав приблиз-
но шість місяців, цей період не може вважатися достатньо трива-
лим, щоб усунути у цьому плані будь-який причиново-наслідковий 
зв’язок.

117. Відповідно факти цієї заяви порушують низку серйозних 
питань, які вказують і на недоліки структурного характеру в про-
вадженні у ВРЮ, і на ознаки особистої упередженості з боку певних 
членів ВРЮ, які розглядали справу заявника. Отже, Суд доходить 
висновку, що провадження у ВРЮ не відповідало принципам не-
залежності та безсторонності, які вимагаються пунктом 1 статті 6 
Конвенції.

(b) «Незалежність та безсторонність» на стадії розгляду справи 
парламентом України

118. Подальший розгляд справи парламентом України, зако-
нодавчим органом, не усунув структурних недоліків «незалеж-
ності та безсторонності», а радше додав провадженню політиза-
ції та ще більше посилив невідповідність процедури принципові 
поділу влади.

— Парламентський комітет

119. Що стосується провадження в парламентському комітеті, 
то Голова комітету (С. K.) та один з його членів були також члена-
ми ВРЮ та ухвалювали рішення у справі заявника на обох рівнях. 
Відповідно, під час розгляду подань ВРЮ вони могли не бути без-
сторонніми (див., із необхідними змінами, рішення від 23 трав-
ня 1991 року у справі «Обершлік проти Австрії (№ 1)» (Oberschlick 
v. Austria (no. 1)), пп. 50–52, Серія A, № 204). Окрім того, міркуван-
ня Суду стосовно відсутності особистої безсторонності, зазначені 
у пункті 116 раніше, такою самою мірою стосуються цієї стадії про-
цедури. Крім того, слід взяти до уваги той факт, що п. С. К. разом із 
двома членами парламентського комітету клопотав перед ВРЮ про 
призначення перевірки можливих порушень з боку заявника.
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120. Водночас процедури відводу членів ВРЮ не було, оскільки 
така процедура Законом України «Про порядок обрання на посаду 
та звільнення з посади професійного судді Верховною Радою Украї-
ни» 2004 року не передбачалася. Це вказує на відсутність належних 
гарантій для забезпечення відповідності провадження критерію 
об’єктивної безсторонності (див., із необхідними змінами, рішен-
ня у справі «Мікаллеф проти Мальти» (Micallef v. Malta) [ВП], заява 
№ 17056/06, пп. 99 та 100, ЄСПЛ 2009).

— Пленарне засідання парламенту

121. Що стосується пленарного засідання парламенту, то спра-
ву представляли двоє народних депутатів — п. С. К. та п. В. К. (див. 
пункт 27 раніше). Проте процедура по суті зводилася до висловлення 
загальних думок, заснованих на висновках ВРЮ та парламентсько-
го комітету. На цій стадії розгляд справи обмежувався ухваленням 
обов’язкового рішення, що ґрунтувалося на висновках, яких дійшли 
ВРЮ та парламентський комітет.

122. Загалом факти цієї справи говорять про те, що пленарне 
засідання не було належним місцем для розгляду питань факту та 
права, оцінки доказів та юридичної кваліфікації фактів. Роль полі-
тиків, які засідають у парламенті та від яких не вимагається мати 
будь-який юридичний або судовий досвід у встановлені складних 
питань факту та права, не була в належний спосіб пояснена Урядом 
та не була обґрунтована як така, що відповідає вимогам незалеж-
ності та безсторонності суду відповідно до статті 6 Конвенції.

ii) Чи були питання «незалежності та безсторонності» 
виправлені ВАСУ

123. Згідно з практикою Суду навіть у разі, коли судовий орган, 
що виносить рішення у спорах щодо «прав та обов’язків цивільного 
характеру» у певному сенсі не відповідає пункту 1 статті 6 Конвенції, 
порушення Конвенції не констатується за умови, якщо провадження 
у зазначеному органі «згодом є предметом контролю, здійснювано-
го судовим органом, що має повну юрисдикцію та насправді забез-
печує гарантії пункту 1 статті 6 Конвенції» (див. згадане рішення 
у справі «Альбер та Ле Комт проти Бельгії» (Albert and Le Compte v. 
Belgium), п. 29 та рішення від 14 листопада 2006 року у справі «Цфайо 
проти Сполученого Королівства» (Tsfayo v. the United Kingdom), заява 
№ 60860/00, п. 42). У рамках скарги відповідно до статті 6 Конвенції 
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для того, щоб визначити, чи мав суд другої інстанції «повну юрис-
дикцію» або забезпечував «достатність перегляду» для виправлен-
ня відсутності незалежності в суді першої інстанції, необхідно вра-
хувати такі фактори, як предмет оскаржуваного рішення, спосіб, 
у який було ухвалено рішення, та зміст спору, включно з бажаними 
та дійсними підстави для оскарження (див. рішення від 22 листопа-
да 1995 року у справі «Брайян проти Сполученого Королівства» (Bryan 
v. the United Kingdom), пп. 44–47, Серія A, № 335-A та згадане рішення 
у справі «Цфайо проти Сполученого Королівства» (Tsfayo v. the United 
Kingdom), п. 43).

(a) Щодо «достатності перегляду

124. Суд не переконаний, що ВАСУ здійснив достатній перегляд 
справи заявника з таких причин.

125. По-перше, виникає питання, чи міг ВАСУ ефективно пе-
реглянути рішення ВРЮ та парламенту з огляду на те, що він мав 
повноваження визнати ці рішення незаконними, але повноважень 
скасувати їх та за потреби вжити наступних адекватних заходів він 
не мав. Навіть попри те, що визнане незаконним рішення не тягне 
за собою юридичних наслідків, Суд вважає, що нездатність ВАСУ 
формально скасувати оскаржувані рішення та відсутність норм, що 
регулюють подальший перебіг дисциплінарного провадження, по-
роджує певну невизначеність щодо того, якими мають бути реальні 
правові наслідки такого судового визнання.

126. Судова практика, напрацьована у цій сфері, може бути тут 
показовою. Уряд надав копії рішень національних судів у двох спра-
вах. Проте ці приклади показують, що після того, як ВАСУ визнав 
звільнення суддів незаконним, позивачі мали ініціювати окреме 
провадження для відновлення на посаді. Ці матеріали не поясню-
ють, як має відбуватися дисциплінарне провадження (зокрема, які 
заходи мають бути вжиті державними органами, що мають стосунок 
до справи, після того, як оскаржувані рішення визнаються незакон-
ними, а також терміни вжиття таких заходів), але прямо показують, 
що виключно на підставі декларативного рішення ВАСУ автоматич-
ного відновлення на посаді не відбувається. Отже, надані матеріали 
говорять про обмежені правові наслідки, які виникають внаслідок 
перегляду таких питань ВАСУ та лише підсилюють побоювання Су-
ду стосовно здатності ВАСУ ефективно розв’язати це питання та за-
безпечити достатній перегляд справи.
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127. По-друге, розглядаючи спосіб, у який ВАСУ дійшов рішення 
у справі заявника, та межі спору, Суд зазначає, що висунуті заявни-
ком важливі аргументи не були належно розглянуті ВАСУ. Зокрема, 
Суд не вважає, що твердження заявника про відсутність безсторон-
ності з боку членів ВРЮ та парламентського комітету було розгля-
нуто з необхідною ретельністю. Аргументи Уряду щодо цього є не-
переконливими.

128. Окрім того, ВАСУ не зробив справжньої спроби розгляну-
ти твердження заявника про те, що постанова парламенту не від-
повідала Закону України «Про статус народного депутата України» 
1992 року та Регламенту Верховної Ради України, попри той факт, 
що це було в межах його компетенції (див. пп. 1 та 5 статті 171-1 Ко-
дексу адміністративного судочинства України раніше), а заявник 
чітко порушував це питання у своїй скарзі та надав відповідні до-
кази (див. пункти 29 та 33 раніше). ВАСУ не було здійснено оцінки 
доказів, наданих заявником. При цьому твердження заявника про 
незаконність процедури голосування в парламенті було у подальшо-
му розтлумачено як скарга на неконституційність відповідної поста-
нови парламенту. У такий спосіб ВАСУ ухилився від розгляду цього 
питання, залишивши його Конституційному суду України, безпосе-
реднього доступу до якого заявник не мав (див. рішення від 7 жов-
тня 2010 року у справі «Богатова проти України» (Bogatova v. Ukraine), 
заява № 5231/04, п. 13, з подальшими посиланнями).

129. Отже, Суд вважає, що перегляд справи заявника ВАСУ не був 
достатнім, а, отже, не міг нейтралізувати відсутність процесуальної 
справедливості, яка була наявна на попередніх стадіях національ-
ного провадження.

(β) Щодо вимог незалежності та безсторонності 
на стадії перегляду справи ВАСУ

130. Суд зауважує, що судовий перегляд здійснювався суддями 
ВАСУ, які також перебували в межах дисциплінарної юрисдикції 
ВРЮ. Це означає, що стосовно цих суддів також могло бути порушене 
дисциплінарне провадження у ВРЮ. З огляду на широкі повноважен-
ня ВРЮ стосовно професійних кар’єр суддів (призначення на поса-
ду, притягнення до дисциплінарної відповідальності та звільнення 
з посади), а також на відсутність захисних механізмів незалежності 
та безсторонності ВРЮ (як розглядалося раніше), Суд не перекона-
ний у тому, що судді ВАСУ під час розгляду справи заявника, в якій 
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однією зі сторін була ВРЮ, могли забезпечувати «незалежність і без-
сторонність», які вимагаються статтею 6 Конвенції.

iii) Висновок

131. Відповідно, Суд констатує, що національні органи не забез-
печили незалежного та безстороннього розгляду справи заявника, 
а наступний перегляд його справи не виправив ці проблеми. Отже, 
тут відбулося порушення пункту 1 статті 6 Конвенції.

2. відповідність відсутності строку застосування стягнення 
у провадженні щодо заявника принципові юридичної визначеності

a) Аргументи сторін

132. Заявник скаржився, що провадження у ВРЮ було неспра-
ведливим, тому що воно не здійснювалося згідно з Розділом IV За-
кону України «Про Вищу раду юстиції» 1998 року, який передбачав 
низку процесуальних гарантій, включно зі строками застосування 
дисциплінарних стягнень. Водночас причини застосування іншої 
процедури, наведені ВАСУ, були недостатніми.

133. Заявник твердив, що застосування строку давності притяг-
нення до дисциплінарної відповідальності у його справі було важ-
ливим для забезпечення принципу юридичної визначеності. Не за-
стосувавши будь-який строк давності в його справі, державні органи 
порушили його право на справедливий судовий розгляд.

134. Уряд заперечував цю скаргу та доводив, що правовий ста-
тус судді включає і гарантії його незалежності під час відправлення 
правосуддя, і можливість притягнення його до відповідальності за 
невиконання ним своїх обов’язків. Оскільки «порушення присяги» 
було серйозним порушенням, строки давності притягнення заявни-
ка до дисциплінарної відповідальності не могли бути застосовані.

b) Оцінка Суду

135. Суд зазначає, що незгода заявника з обраною процедурою 
є питанням тлумачення національного права, що є насамперед ком-
петенцією національних органів. Проте Суд має перевірити, чи від-
повідає спосіб, у який тлумачиться та застосовується національне 
законодавство, принципам Конвенції, як вони тлумачаться у світлі 
практики Суду (див. рішення у справі «Скордіно проти Італії (№ 1)» 
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(Scordino v. Italy (no. 1)) [ВП], заява № 36813/97, пп. 190 та 191, ЄСПЛ 
2006-V).

136. Суд вважає, що ВАСУ достатньо обґрунтував, чому про-
вадження відбувалося за процедурою, відмінною від тієї, на яку 
посилався заявник (див. пункт 37 раніше). Застосування іншої 
процедури не може вважатися непередбачуваним, свавільним або 
явно необґрунтованим. Проте залишається питання, чи вплинула 
на справедливість провадження стверджувана відсутність конк-
ретної гарантії, на яку він посилався, а саме, відсутність строку 
накладення дисциплінарного стягнення за «порушення присяги» 
судді.

137. Суд вважає, що строки давності слугують кільком важ-
ливим цілям, а саме: забезпеченню юридичної визначеності та 
остаточності, захисту потенційних відповідачів від не заявлених 
вчасно вимог, яким може бути важко протистояти, та запобіган-
ню будь-якої несправедливості, яка могла б виникнути, якби від 
судів вимагалося ухвалювати рішення щодо подій, які сталися 
у віддаленому минулому, на підставі доказів, які через сплив ча-
су стали ненадійними та неповними (див. рішення від 22 жовтня 
1996 року у справі «Стаббінґз та інші проти Сполученого Королів-
ства» (Stubbings and Others v. the United Kingdom), п. 51, Reports 
1996-IV). Строки давності є загальною рисою національних право-
вих систем договірних держав щодо кримінальних, дисциплінар-
них та інших порушень.

138. Що стосується справи заявника, факти, що розглядалися 
ВРЮ у 2010 році, стосувалися до 2003 та до 2006 років (див. пункти 17 
та 18 раніше). Отже, заявник був поставлений у скрутне становище, 
оскільки він мав будувати свій захист щодо подій, деякі з яких від-
булися у віддаленому минулому.

139. Із рішення ВАСУ у справі заявника та доводів Уряду вба-
чається, що національне законодавство не передбачало будь-яких 
часових обмежень для проваджень щодо звільнення з посади судді 
за «порушення присяги». Хоча Суд не вважає за належне вказувати 
на те, наскільки тривалим має бути строк давності, він вважає, що 
такий підхід, коли строк притягнення до дисциплінарної відпові-
дальності у дисциплінарних справах, які стосуються суддів, є не-
визначеним, становить серйозну загрозу принципові юридичної 
визначеності.
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140. За цих обставин Суд доходить висновку, що тут відбулося 
порушення пункту 1 статті 6 Конвенції.

3. дотримання принципу юридичної визначеності 
під час пленарного засідання парламенту

a) Аргументи сторін

141. Заявник скаржився, що парламент ухвалив постанову про 
його звільнення з посади з явним порушенням закону, допустивши 
зловживання під час користування електронною системою голосу-
вання. Він твердив, що під час голосування на пленарному засідан-
ні щодо його звільнення з посади деякі народні депутати незакон-
но голосували за інших депутатів, які не були присутні у засіданні. 
На підтримку своєї скарги заявник послався на відеозапис провад-
ження на пленарному засіданні в парламенті та на нотаріально за-
вірені заяви чотирьох депутатів парламенту.

142. Уряд твердив, що постанова парламенту про звільнення 
заявника була законною, а аргументи про протилежне, наведені за-
явником, не можуть вважатися надійними, оскільки їхня достовір-
ність не була оцінена національними органами.

b) Оцінка Суду

143. Суд уже констатував, що процесуальні норми створюються 
для забезпечення належного відправлення правосуддя та дотриман-
ня принципу юридичної визначеності та що сторони провадження 
повинні мати право очікувати застосування зазначених норм. При-
нцип юридичної визначеності застосовується не лише щодо сторін 
провадження, а й до національних судів (див. рішення від 21 жовтня 
2010 року у справі «”Дія-97” проти України» (Diya 97 v. Ukraine), заява 
№ 19164/04, п. 47, з подальшими посиланнями). Цей принцип так са-
мо застосовується до процедур, що були використані для звільнення 
заявника з посади, включно з процесом ухвалення рішення на пле-
нарному засіданні парламенту.

144. Суд зазначає, що факти, які лежать в основі цієї скарги, 
підтверджуються аргументами заявника, який спостерігав процес 
голосування на пленарному засіданні, чотирма завіреними заява-
ми народних депутатів, а також відеозаписом провадження. Уряд не 
висунув будь-якого правдоподібного аргументу, за допомогою яко-
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го можна було би поставити під сумнів достовірність цих доказів. Зі 
свого боку, Суд не має підстав вважати ці докази ненадійними.

145. Розглянувши згадані матеріали, Суд доходить висновку, що 
рішення про звільнення заявника було проголосоване за відсутності 
більшості народних депутатів. Присутні на пленарному засіданні на-
родні депутати свідомо та незаконно голосували за своїх численних 
відсутніх колег. Отже, рішення було ухвалено з порушенням статті 
84 Конституції України, статті 24 Закону України «Про статус народ-
ного депутата України» 1992 року та статті 47 Регламенту Верховної 
Ради, які вимагають від народних депутатів особистої участі в засі-
даннях та голосуванні. За цих обставин Суд вважає, що голосування 
щодо звільнення заявника з посади порушило принцип юридичної 
визначеності на порушення, а тому й пункт 1 статті 6 Конвенції.

146. Як уже зазначалося, цей недолік у процесуальній справед-
ливості не було виправлено на наступній стадії провадження, ос-
кільки ВАСУ належно не розглянув це питання.

147. Отже, тут відбулося порушення пункту 1 статті 6 Конвенції.

4. дотримання принципу «суду, встановленого законом»

a) Аргументи сторін

148. Заявник скаржився, що його справа не розглядалася «судом, 
встановленим законом». Щодо палати ВАСУ, яка розглядала справу, 
заявник твердив, що на той час, коли Голова ВАСУ створив зазначену 
палату та висунув пропозиції щодо її особистого складу, строк його 
повноважень сплив, і, отже, він обіймав цю адміністративну посаду, 
не маючи для цього юридичних підстав.

149. Уряд твердив, що після спливу строку повноважень Голова 
ВАСУ мав бути звільнений з посади. Проте за відсутності будь-якої 
процедури звільнення судді з адміністративної посади, будь-які 
дії щодо звільнення його з посади були б незаконними. Уряд також 
твердив, що можливість продовження повноважень Голови ВАСУ 
підтримувалася рішенням Зборів суддів адміністративних судів 
України.

b) Оцінка Суду

150. Згідно з практикою Суду, метою терміну «встановлений 
законом» у статті 6 Конвенції є гарантування того, «що функціону-
вання судової системи в демократичному суспільстві не залежить 
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від виконавчої влади, а регулюється законом, ухваленим парламен-
том». У країнах з кодифікованим правом організація судової систе-
ми також не може бути залишена на розсуд судових органів, хоча це 
не означає, що суди не матимуть певної свободи тлумачення від-
повідного національного законодавства (див. рішення від 21 червня 
2011 року у справі «Фруні проти Словаччини» (Fruni v. Slovakia), заява 
№ 8014/07, п. 134, з подальшими посиланнями).

151. Фраза «встановлений законом» поширюється не лише на 
правову основу самого існування «суду», а й на склад колегії у кож-
ній справі (див. ухвалу щодо прийнятності від 4 травня 2000 року 
у справі «Бускаріні проти Сан-Маріно» (Buscarini v. San Marino), за-
ява № 31657/96 та «Посохов проти Росії» (Posokhov v. Russia), заява 
№ 63486/00, п. 39, ЄСПЛ 2003-IV). Практика автоматичного про-
довження повноважень суддів на невизначений строк після спливу 
встановленого законом строку їхніх повноважень до моменту, коли 
вони будуть повторно призначені на посаду, була визнана такою, що 
порушує принцип «суду, встановленого законом» (див. рішення від 
11 липня 2006 року у справі «Гуров проти Молдови» (Gurov v. Moldova), 
заява № 36455/02, п. 37–39).

152. Що стосується цієї справи, треба зазначити, що на підставі 
статті 171-1 Кодексу адміністративного судочинства України, спра-
ву заявника мала розглядати лише спеціальна палата ВАСУ. Згідно 
зі статтею 41 Закону України «Про судоустрій України» 2002 року 
ця спеціальна палата мала бути створена згідно з рішенням Голо-
ви ВАСУ; особистий склад зазначеної палати визначався Головою 
та затверджувався президією зазначеного суду. Проте до того ча-
су, як було здійснено ці дії, п’ятирічний строк повноважень Голови 
ВАСУ сплив.

153. На той час процедура призначення голів судів не регулю-
валася національним законодавством: відповідні положення статті 
20 Закону України «Про судоустрій України» 2002 року було визна-
но неконституційними, а нові положення ще не було ухвалено пар-
ламентом України (див. пункти 41 та 49 раніше). Різні національні 
органи висловили свої думки з приводу цієї юридичної ситуації. На-
приклад, Рада суддів України, вищий орган суддівського самовряду-
вання, вважала, що це питання має бути розв’язане на основі пункту 
5 статті 41 Закону України «Про судоустрій України» 2002 року та що 
перший заступник голови ВАСУ, суддя С., мав виконувати функції 
Голови зазначеного суду (див. пункт 51 раніше), тоді як Генеральна 
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прокуратура України дотримувалася іншого погляду з цього питан-
ня (див. пункт 52 раніше).

154. Відповідно, таке важливе питання, як призначення голів 
судів регулювалося на рівні національної практики та зрештою стало 
об’єктом серйозної суперечки між державними органами. Видаєть-
ся, що суддя П. й далі виконував функції Голови ВАСУ після спливу 
встановленого законом строку його повноважень, по суті поклада-
ючись на той факт, що процедури призначення та/або повторного 
призначення на посаду не передбачалися законодавством України, 
а законодавчі підстави для його повноважень на посаді Голови ВАСУ 
не було достатньою мірою визначено.

155. Між тим, у цей проміжок часу суддя П., діючи як Голова ВА-
СУ, створив палату, яка розглядала справу заявника, та висунув про-
позиції щодо її особистого складу.

156. За цих обставин Суд не може дійти висновку, що палата, 
яка розглядала справу заявника, була створена, а її особистий склад 
визначений у правомірний спосіб, який відповідав би вимозі «суду, 
встановленого законом». Отже, тут відбулося порушення пункту 1 
статті 6 Конвенції.

5. інші порушення пункту 1 статті 6 конвенції

157. Заявник також скаржився, що рішення у його справі ухва-
лювалися без належної оцінки доказів, а важливі аргументи, вису-
нуті стороною захисту, не розглядалися належно; що відсутність 
у ВАСУ достатніх повноважень для перегляду рішень, ухвалених 
ВРЮ, суперечила його «праву на судовий розгляд» та що не було до-
тримано принципу рівності сторін.

158. Уряд заперечив ці твердження.
159. З огляду на наведені міркування та висновки відповідно до 

пункту 1 статті 6 Конвенції, Суд не вбачає окремого питання щодо 
цих скарг. Отже, немає необхідності розглядати ці скарги.

II. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 8 КОНВЕНЦІЇ

160. Заявник скаржився, що його звільнення з посади судді ста-
новило втручання у його приватне та професійне життя, що є не-
сумісним зі статтею 8 Конвенції.

161. Стаття 8 Конвенції передбачає таке:
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«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 на-
ціональної та громадської безпеки чи економічного добробуту краї-
ни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я 
чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб».

A. щодо прийнятноСті

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

B. щодо СУті

1. Аргументи сторін

163. Заявник твердив, що внаслідок його звільнення з посади 
судді Верховного Суду України відбулося втручання у його приват-
не життя. Зазначене втручання було незаконним, оскільки підстави 
для настання відповідальності за «порушення присяги» було викла-
дено дуже нечітко; національне законодавство не передбачало будь-
яких строків давності для дисциплінарного провадження та, отже, 
не передбачало адекватних гарантій проти зловживань та свавілля; 
крім того, воно не передбачало відповідної шкали стягнень у рамках 
дисциплінарної відповідальності, яка б забезпечувала їхнє пропор-
ційне застосування. Із цих причин воно було несумісне з вимогами 
щодо «якості закону». Заявник також твердив, що зазначене втру-
чання не було необхідним за обставин справи.

164. Уряд визнав, що звільнення заявника з посади становило 
втручання у його право на повагу до приватного життя в сенсі статті 
8 Конвенції. Проте воно було виправдане за другим пунктом статті 
8 Конвенції. Зокрема, звільнення здійснювалося на підставі націо-
нального законодавства, яке було достатньою мірою передбачува-
ним та доступним. На додачу, це втручання було необхідним за об-
ставин цієї справи.



справи, які стосуються права на справедливий суд

���

2. оцінка Суду

a) Чи відбулося втручання

165. Сторони погодилися з тим, що відбулося втручання у право 
заявника на повагу до його приватного життя. Суд не вбачає при-
чин вважати інакше. Суд зазначає, що приватне життя «включає 
право особи на формування та розвиток стосунків з іншими людь-
ми, включно із стосунками професійного або ділового характеру» 
(див. рішення від 7 серпня 1996 року у справі «С. проти Бельгії» (C. v. 
Belgium), п. 25, Reports 1996-III). Стаття 8 Конвенції «захищає право 
на особистий розвиток і право встановлювати та розвивати стосун-
ки з іншими людьми та навколишнім світом» (див. рішення у справі 
«Прітті проти Сполученого Королівства» (Pretty v. the United Kingdom), 
заява № 2346/02, п. 61, ЄСПЛ 2002-III). Поняття «приватне життя» 
в принципі не виключає відносин професійного або ділового харак-
теру. Зрештою, саме в рамках трудової діяльності більшість людей 
мають значну можливість розвивати стосунки з навколишнім світом 
(див. рішення 16 грудня 1992 року у справі «Нємець проти Німеччини» 
(Niemietz v. Germany), п. 29, Серія A, № 251 B). Отже, обмеження, на-
кладені на доступ до професії, були визнані такими, що впливають 
на «приватне життя» (див. рішення у справах: «Сідабрас та Джяутас 
проти Литви» (Sidabras and Džiautas v. Lithuania), заяви №№ 55480/00 
та 59330/00, п. 47, ЄСПЛ 2004-VIII та «Бігаєва проти Греції» (Bigaeva v. 
Greece), заява № 26713/05, пп. 22–25, від 28 травня 2009 року). Подібно 
ж, звільнення з посади було визнане втручанням у право на повагу 
до приватного життя (див. рішення від 19 жовтня 2010 року у справі 
«Озпінар проти Туреччини» (Özpınar v. Turkey), заява № 2099 року 
9/04, пп. 43–48,). Насамкінець, стаття 8 Конвенції охоплює питан-
ня захисту честі та репутації як частину захисту права на повагу до 
приватного життя (див. рішення у справах «Пфайфер проти Австрії» 
(Pfeifer v. Austria), заява № 12556/03, п. 35, від 15 листопада 2007 року 
та «А. проти Норвегії» (A. v. Norway), заява № 28070/06, пп. 63 та 64, від 
9 квітня 2009 року).

166. Звільнення заявника з посади судді вплинуло на широке 
коло його стосунків з іншими людьми, включно із стосунками про-
фесійного характеру. Подібно ж, воно мало наслідки і для «кола його 
близьких», оскільки втрата роботи мала відчутні наслідки для ма-
теріального добробуту заявника та його сім’ї. Крім того, причина 
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звільнення заявника, а саме порушення присяги судді, говорить про 
те, що під впливом опинилась і його професійна репутація.

167. Отже, звільнення заявника з посади становило втручання 
в його право на повагу до приватного життя в сенсі статті 8 Кон-
венції.

b) Чи було втручання виправданим

168. Далі Суд має розглянути, чи відповідало втручання умовам 
пункту 2 статті 8 Конвенції.

i) Загальні принципи законності втручання

169. Вислів «згідно із законом» вимагає, по-перше, щоб оскар-
жуваний захід мав певне підґрунтя в національному законодавстві; 
він також стосується якості закону, про який ідеться, вимагаючи, 
щоб він був доступний для зацікавленої особи, яка, окрім того, по-
винна мати можливість передбачити наслідки його дії щодо себе, 
та щоб він відповідав принципові верховенства права (див., серед 
інших джерел, рішення від 25 березня 1998 року у справі «Копп про-
ти Швейцарії» (Kopp v. Switzerland), п. 55, Reports of Judgments and 
Decisions 1998-II).

170. Отже, ця фраза передбачає, серед іншого, що формулюван-
ня національного законодавства має бути достатньо передбачува-
ним, щоб дати особам адекватну вказівку щодо обставин та умов, 
за яких державні органи мають право вдатися до заходів, що впли-
нуть на їхні конвенційні права (див. рішення від 24 квітня 2008 року 
у справі «C.G. та інші проти Болгарії» (C.G. and Others v. Bulgaria), заява 
№ 1365/07, п. 39). Крім того, законодавство має забезпечувати пев-
ний рівень юридичного захисту проти свавільного втручання з боку 
державних органів. Наявність конкретних процесуальних гарантій 
є у цьому контексті необхідною. Те, які саме гарантії вимагатимуть-
ся, певною мірою залежатиме від характеру та масштабів зазначе-
ного втручання (див. рішення у справі «P.G. та J.H проти Сполучено-
го Королівства» (P.G. and J.H. v. the United Kingdom), заява № 44787/98, 
п. 46, ЄСПЛ 2001-IX).

ii) Відповідність національному законодавству

171. Суд констатував (див. пункт 145 раніше), що голосування 
рішення про звільнення заявника з посади у парламенті було неза-
конним відповідно до національного законодавства. Цього висновку 



справи, які стосуються права на справедливий суд

���

самого по собі було б достатньо для Суду, щоб встановити, що втру-
чання в приватне життя заявника не було здійснено згідно із зако-
ном у сенсі статті 8 Конвенції.

172. Проте Суд вважає за належне ретельніше розглянути скаргу 
та встановити, чи було дотримано вимог «якості закону».

iii) Дотримання вимог «якості закону»

173. У своїх аргументах з цього питання сторони оспорювали 
питання передбачуваності чинного законодавства. У цьому плані 
Суд зауважує, що до 15 травня 2010 року матеріальне право не місти-
ло будь-якого опису «порушення присяги». Основу для тлумачення 
меж зазначеного порушення було взято з тексту присяги судді, пере-
дбаченого статтею 10 Закону України «Про статус суддів» 1992 року7, 
який викладено так: «Урочисто присягаю чесно і сумлінно викону-
вати обов’язки судді, здійснювати правосуддя, підкоряючись тільки 
закону, бути об’єктивним і справедливим».

174. Суд зазначає, що текст «присяги судді» надавав широкі мож-
ливості тлумачення такого правопорушення, як «порушення прися-
ги». Нове законодавство тепер приділяє конкретну увагу зовнішнім 
ознакам зазначеного порушення (див. статтю 32 Закону України 
«Про Вищу раду юстиції» 1998 року, зі змінами, у пункті 72 вище). 
Хоча нове законодавство було незастосовним до справи заявника, 
важливо зазначити, що конкретизація поняття «порушення прися-
ги» в зазначеній статті все ще залишає дисциплінарному органу ши-
року свободу розсуду з цього питання (див. також відповідний витяг 
з висновку Венеційської комісії, наведеного в пункті 79 раніше).

175. Проте Суд визнає, що у певних сферах може бути важко 
формулювати закони з високою чіткістю, а певний рівень гнучкості 
навіть може бути бажаним, щоб дати національним судам змогу за-
стосовувати право у світлі своєї оцінки того, які заходи необхідні 
за конкретних обставин кожної справи (див. рішення від 27 травня 
1996 року у справі «Ґудвін проти Сполученого Королівства» (Goodwin v. 
the United Kingdom), п. 33, Reports 1996-II). Логічним наслідком при-
нципу загального застосування законів є те, що законодавчі акти не 
завжди є чітко сформульованими. Необхідність уникати надмірної 
негнучкості у формулюваннях та відповідати обставинам, що змі-

7 Виправлено 9 квітня 2013 року: попередньо зазначалося «Закону України «Про 
судоустрій» 2002 року».
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нюються, означає, що багато законів неминуче мають більшою або 
меншою мірою нечіткі формулювання. Тлумачення та застосуван-
ня таких актів залежить від практики (див. рішення у справі «Ґо-
желік та інші проти Польщі» (Gorzelik and Others v. Poland) [ВП], заява 
№ 44158/98, п. 64, ЄСПЛ 2004-I).

176. Ці застереження, які накладають обмеження на вимогу чіт-
кості законодавчих актів, є особливо важливими у царині дисциплі-
нарного права. Насправді, у справах щодо військової дисципліни Суд 
констатував, що навряд чи можна розробити норми, які б у деталях 
передбачали всі типи поведінки. Отже, державні органи мають фор-
мулювати подібні норми більш загально (див. рішення від 19 грудня 
1994 року у справі «“Vereinigung demokratischer Soldaten Österreichs” та 
Губі проти Австрії» (Vereinigung demokratischer Soldaten Österreichs and 
Gubi v. Austria), п. 31, Серія A, № 302).

177. Досвід інших країн показує, що підстави для дисциплінар-
ної відповідальності суддів зазвичай формулюються загально, хоча 
наявність прикладів детального нормативного регулювання зазна-
ченого питання необов’язково свідчить про адекватність законо-
давчої практики, що застосовується, та передбачуваність законодав-
ства цієї галузі (див. пункт 82 раніше).

178. Отже, в контексті дисциплінарного права під час оцінки чіт-
кості законодавчих актів має застосовуватися розумний підхід, ос-
кільки загальне формулювання події таких правопорушень є питан-
ням об’єктивної необхідності. У протилежному разі законодавчий 
акт не буде всебічно охоплювати питання та вимагатиме постійного 
перегляду та внесення змін, щоб відповідати новим обставинам, що 
виникають на практиці. Отже, опис правопорушення в законодавчо-
му акті, який ґрунтується на переліку конкретних видів поведінки, 
але має загальне та необмежене кількісно застосування, не забезпе-
чує гарантії належного розв’язання питання передбачуваності зако-
ну. Мають бути визначені та вивчені інші фактори, що впливають на 
якість правового регулювання та адекватність юридичного захисту 
від свавілля.

179. У цьому аспекті Суд нагадує, що наявність конкретної 
та послідовної практики тлумачення відповідного положення зако-
ну була фактором, який спричинив висновок щодо передбачуванос-
ті зазначеного положення (див. згадане рішення у справі «Ґудвін про-
ти Сполученого Королівства», п. 33). Хоча цей висновок було зробле-
но у контексті системи загального права, тлумачення, здійснюване 
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судовими органами, не може недооцінюватися й у системах конти-
нентального права для забезпечення передбачуваності законодав-
чих положень. Саме ці органи мають послідовно тлумачити точне 
значення загальних положень закону та розсіювати будь-які сумні-
ви щодо його тлумачення (див., із необхідними змінами, рішення 
у справі «Ґожелік та інші проти Польщі», п. 65, згадане раніше).

180. Що стосується цієї справи, то немає свідчень того, що під 
час розгляду справи заявника були наявні будь-які керівні принци-
пи та практика, які би встановлювали послідовне та обмежувальне 
тлумачення поняття «порушення присяги».

181. Суд також вважає, що необхідні процедурні гарантії, які 
б могли запобігти свавільному застосуванню відповідного ма-
теріального законодавства, не було запроваджено. Зокрема, націо-
нальне законодавство не передбачало будь-яких обмежень строків 
ініціювання та здійснення провадження щодо судді за «порушення 
присяги». Відсутність будь-яких строків давності, що вже розгля-
далася відповідно до статті 6 Конвенції, давала дисциплінарним 
органам цілковиту свободу дій і порушила принцип юридичної ви-
значеності.

182. Крім того, національне законодавство не передбачало від-
повідної шкали стягнень за дисциплінарні порушення та не містило 
правил забезпечення їхнього застосування відповідно до принци-
пу пропорційності. На час, коли розглядалася справа заявника, було 
лише три стягнення за дисциплінарні порушення: догана, понижен-
ня кваліфікаційного класу, звільнення з посади. Зазначені три види 
стягнень надавали небагато варіантів для пропорційного накладен-
ня на суддю дисциплінарного стягнення. Отже, державним органам 
надавалися обмежені можливості для врівноваження конфліктних 
інтересів держави й особи в кожній конкретній справі.

183. Варто зазначити, що принцип пропорційного застосуван-
ня дисциплінарних стягнень до суддів безпосередньо наводить-
ся у пункті 5.1 Європейської Хартії про Закон «Про статус суддів» 
(див. пункт 78 раніше), та з метою дотримання цього принципу 
певні держави запровадили більш деталізовану ієрархію стягнень 
(див. пункт 82 раніше).

184. Насамкінець, найважливішою противагою неминучим дис-
креційним повноваженням дисциплінарного органу у цій сфері була 
б наявність незалежного та безстороннього перегляду. Проте націо-
нальне законодавство не передбачало відповідної системи такого 



олександр ВолкоВ проти україни

��1

перегляду, про що вже йшлося, та вона, як виявилося, була заявни-
кові недоступна.

185. Відповідно, відсутність керівних принципів та практики, 
які б визначали послідовне та обмежувальне тлумачення поняття 
«порушення присяги», а також відсутність належних юридичних 
захисних механізмів призвели до непередбачуваності наслідків 
застосування відповідних положень національного законодавства. 
Виходячи з цього, можна навіть припустити, що будь-яка провина 
судді, яка сталася у будь-який момент протягом його професійної 
кар’єри, за бажанням могла бути розтлумачена дисциплінарним ор-
ганом як достатня фактична підстава для обвинувачення у вчиненні 
такого дисциплінарного правопорушення, як «порушення присяги», 
та призвести до звільнення його з посади.

iv) Висновок

186. У світлі наведених міркувань Суд доходить висновку, що 
втручання у право заявника на повагу до його приватного життя бу-
ло незаконним: воно не відповідало національному законодавству 
та, навіть більше, чинне національне законодавство не відповідало 
вимогам передбачуваності та належного захисту від свавілля.

187. Отже, відбулося порушення статті 8 Конвенції.

III. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 13 КОНВЕНЦІЇ

188. Заявник також скаржився, що він не мав ефективних засобів 
юридичного захисту щодо його незаконного звільнення з посади. 
Він посилався на статтю 13 Конвенції, яка передбачає таке:

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

189. Розглянувши аргументи сторін щодо цього питання, Суд 
вважає, що скарга є прийнятною. Проте з огляду на висновки Суду 
відповідно до статті 6 Конвенції, ця скарга не порушує будь-якого 
окремого питання (див. рішення від 19 грудня 1997 року у справі 
«Бруалья Гомес де ля Торре проти Іспанії» (Brualla Gómez de la Torre v 
Spain), п. 41, Reports 1997-VIII).
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190. Відповідно, Суд ухвалює, що немає потреби окремо розгля-
дати скаргу відповідно до статті 13 Конвенції.

IV. ЗАСтОСУВАННя СтАтЕЙ 41 тА 46 КОНВЕНЦІЇ

191. Стаття 41 Конвенції передбачає:

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

192. Стаття 46 Конвенції передбачає:

«1. Високі Договірні Сторони зобов’язуються виконувати остаточні рі-
шення Суду у будь-яких справах, у яких вони є сторонами.

2. Остаточне рішення Суду передається Комітету Міністрів, який здій-
снює нагляд за його виконанням...».

A. визнАчення зАходів зАГАльноГо 

тА індивідУАльноГо хАрАктерУ

1. загальні принципи

193. У контексті виконання рішень відповідно до статті 46 Кон-
венції, рішення, в якому Суд встановлює порушення Конвенції, на-
кладає на державу-відповідача юридичний обов’язок за цим поло-
женням припинити порушення та виправити його наслідки у такий 
спосіб, щоб відновити, наскільки це можливо, ситуацію, яка була до 
порушення. З іншого боку, якщо національне законодавство не доз-
воляє — або лише частково дозволяє — виправлення наслідків пору-
шення, стаття 41 уповноважує Суд надати потерпілій стороні таку 
сатисфакцію, яка видається йому належною. А з цього, серед іншо-
го, випливає, що рішення, в якому Судом встановлено порушення 
Конвенції або протоколів до неї, накладає на державу-відповідача 
юридичний обов’язок не лише виплатити відповідним особам при-
суджені суми справедливого відшкодування, а й обрати, за умови 
нагляду Комітету міністрів, заходи загального та/або, за необхід-
ності, індивідуального характеру, які потрібно запровадити в на-
ціональній правовій системі з метою припинення порушення, вста-
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новленого Судом, та застосувати всі можливі шляхи виправлення 
його наслідків у такий спосіб, щоб відновити, наскільки це можливо, 
ситуацію, яка існувала до порушення (див. рішення у справах «Ма-
естрі проти Італії» [ВП] (Maestri v. Italy [GC]), заява № 39748/98, п. 47, 
ЄСПЛ 2004-I; «Ассанідзе проти Грузії» [ВП] (Assanidze v. Georgia [GC]), 
заява № 71503/01, п. 198, ЄСПЛ 2004-II; «Ілашку та інші проти Мол-
дови та Росії» [ВП] (Ilaşcu and Others v. Moldova and Russia [GC]), заява 
№ 48787/99, п. 487, ЄСПЛ 2004-VII).

194. Суд повторює, що його рішення є, по суті, декларативни-
ми за своєю природою та що, загалом, саме держава-відповідач 
має обрати, за умови нагляду Комітету міністрів, заходи, які слід 
запровадити у національній правовій системі з метою виконання 
свого обов’язку відповідно до статті 46 Конвенції за умови, якщо 
такі заходи відповідають висновкам, викладеними у рішенні Суду 
(див., з-поміж інших джерел рішення у справах: «Оджалан проти 
Туреччини» [ВП] (Öcalan v. Turkey [GC]), заява № 46221/99, п. 210, ЄСПЛ 
2005-IV; «Скоццарі та Джунта проти Італії» [ВП] (Scozzari and Giunta 
v. Italy [GC]), заяви №№ 39221/98 та 41963/98, п. 249, ЄСПЛ 2000-VIII 
та «Брумареску проти Румунії» (рішення щодо справедливого від-
шкодування) [ВП] (Brumărescu v. Romania (just satisfaction) [GC]), заява 
№ 28342/95, п. 20, ЄСПЛ 2001-I). Ця свобода розсуду щодо способу 
виконання рішення відображає свободу вибору, притаманну осно-
воположному обов’язку Договірних Сторін забезпечувати додержан-
ня прав і свобод, гарантованих Конвенцією (стаття 1) (див. рішення 
у справі «Папаміхалополус та інші проти Греції» (Papamichalopoulos 
and Others v. Greece) (стаття 50) від 31 жовтня 1995 року, п. 34, Серія A, 
№ 330 B).

195. Однак у виняткових випадках, з метою допомогти державі-
відповідачу виконати її зобов’язання відповідно до статті 46 Кон-
венції, Суд намагатиметься вказати тип заходу, до якого можна 
вдатися з метою припинення встановленого порушення. За таких 
обставин Суд може запропонувати різні варіанти розв’язання про-
блеми та залишити вибір заходу та його застосування на розсуд 
держави-відповідача (див., наприклад, рішення у справі «Броньовсь-
кий проти Польщі» [ВП] (Broniowski v. Poland [GC]), заява № 31443/96, 
п. 194, ЄСПЛ 2004-V). У певних справах природа встановленого по-
рушення може бути такою, що не залишає справжнього вибору щодо 
заходів, необхідних для його виправлення, і Суд може вирішити вка-
зати конкретний захід (див., наприклад, згадане рішення у справі 
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«Ассанідзе проти Грузії» (Assanidze v. Georgia), пп. 202 та 203; рішення 
від 22 грудня 2008 року у справі «Алексанян проти Росії» (Aleksanyan 
v. Russia), заява № 46468/06, п. 240 та рішення від 22 квітня 2010 ро-
ку у справі «Фатуллаєв проти Азербайджану» (Fatullayev v. Azerbaijan), 
заява № 40984/07, пп. 176 та 177.

2. щодо цієї справи

a) Заходи загального характеру

i) Аргументи сторін

196. Заявник зазначав, що його справа свідчила про фундамен-
тальні системні проблеми в правовій системі України, які виплива-
ють із неспроможності держави дотримуватися принципу поділу 
влади, що вимагає застосування статті 46 Конвенції. Він доводив, що 
проблеми, висвітлені у цій справі, свідчать про необхідність внесен-
ня змін до відповідної сфери національного законодавства. Зокрема, 
зміни щодо формування складу ВРЮ, процедур призначення та звіль-
нення суддів слід внести до Конституції України та Закону України 
«Про Вищу раду юстиції» від 1998 року, а щодо юрисдикції та повно-
важень ВАСУ — до Кодексу адміністративного судочинства України.

197. Уряд не погодився та зазначив, що діюче національне зако-
нодавство зазнало значних змін від того часу, коли справу заявника 
розглянули національні органи влади. Зокрема, відповідно до змін 
від 7 липня 2010 року до Закону України «Про Вищу раду юстиції» 
від 1998 року забезпечили, що кількість суддів, які входять до складу 
ВРЮ, збільшиться та, зрештою, вони становитимуть більшість у цьо-
му органі (див. пункт 68 вище). У червні 2012 року до Закону України 
«Про Вищу раду юстиції» від 1998 року було внесено подальші змі-
ни, відповідно до яких попередні перевірки за зверненнями органів 
прокуратури не повинні здійснюватись членом ВРЮ, який був або 
є прокурором.

198. Уряд також наголосив, що роль парламенту у процедурі 
звільнення судді було зменшено, оскільки вже немає вимоги пере-
гляду справи парламентським комітетом або будь-якої іншої форми 
парламентської перевірки.

ii) Оцінка Суду

199. Суд зазначає, що ця справа свідчить про серйозні системні 
проблеми функціонування судової влади в Україні. Зокрема, вста-
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новлені у справі порушення наводять на думку, що система судової 
дисципліни в Україні не є належно організованою і не забезпечує до-
статнього відокремлення судової гілки влади від інших гілок держав-
ної влади. Окрім того, вона не надає достатніх гарантій проти злов-
живань та неправильного застосування дисциплінарних заходів, що 
шкодить незалежності судової влади, тоді як остання є однією з най-
важливіших цінностей, які підтримують ефективність демократій.

200. Суд вважає, що природа встановлених порушень передба-
чає, що для належного виконання цього рішення від держави-від-
повідача вимагатиметься вжити низку заходів загального харак-
теру, спрямованих на реформування системи судової дисципліни. 
Ці заходи мають включати законодавчі реформи включно з рефор-
муванням інституційної побудови цієї системи. Крім того, ці заходи 
мають включати вироблення належних форм і принципів послідов-
ного застосування національного законодавства у цій сфері.

201. Стосовно тверджень Уряду, що ним уже було запроваджено 
певні гарантії у цій сфері, Суд зауважує, що законодавчі зміни від 
7 липня 2010 року не мали негайної дії, а зміна складу ВРЮ мала пос-
тупово відбутися у майбутньому. Так чи інакше, Суд зауважив, що ці 
зміни фактично не розв’язують специфічного питання формування 
складу ВРЮ (див п. 112 раніше). Щодо інших законодавчих змін, на-
голошених Урядом, Суд не вважає, що вони значною мірою стосу-
ються всієї низки проблем, визначених Судом у контексті цієї спра-
ви. Є чимало питань, що були розглянуті в мотивувальній частині 
цього рішення, які вказують на недоліки національного законодавс-
тва та практики у цій сфері. Загалом, законодавчі заходи, зазначені 
Урядом, не розв’язують проблем системних порушень у правовій 
системі, визначених цією справою.

202. Тому Суд вважає за необхідне наголосити, що Україна має 
негайно запровадити у своїй правовій системі загальні реформи, на 
які було вказано. При цьому органи влади України мають у належ-
ний спосіб враховувати це рішення, відповідну практику Суду та 
відповідні рекомендації, резолюції та рішення Комітету міністрів.

b) Заходи індивідуального характеру

i) Аргументи сторін

203. Заявник доводив, що найвідповіднішою формою індивіду-
ального відшкодування було б його поновлення на посаді. Як аль-
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тернативний варіант. він просив Суд зобов’язати державу-відповіда-
ча відновити провадження у справі на національному рівні.

204. Уряд зазначив, що немає потреби в особливих приписах що-
до індивідуального відшкодування, оскільки ці питання буде у на-
лежний спосіб розв’язано Урядом у співпраці з Комітетом міністрів.

ii) Оцінка Суду

205. Суд встановив, що заявника було звільнено з порушенням 
фундаментальних принципів процедурної справедливості, пере-
дбачених статтею 6 Конвенції, таких як принципи незалежного та 
безстороннього суду, юридичної визначеності та права на розгляд 
справи судом, встановленим законом. Було також встановлено, що 
звільнення заявника було несумісним з вимогами законності від-
повідно до статті 8 Конвенції. Звільнення заявника, судді Верховно-
го Суду України, з очевидним нехтуванням зазначеними принци-
пами Конвенції, може розглядатися як загроза незалежності судової 
гілки влади загалом.

206. Таким чином, постає питання щодо того, які заходи індиві-
дуального характеру були б найприйнятнішими для припинення 
встановленого у цій справі порушення. У багатьох справах, де було 
встановлено, що національне провадження порушувало вимоги Кон-
венції, Суд ухвалював, що найприйнятнішою формою виправлення 
встановлених порушень могло бути відновлення провадження на 
національному рівні (див., наприклад, рішення від 26 липня 2011 ро-
ку у справі «Хусейн та інші проти Азербайджану» (Huseyn and Others 
v. Azerbaijan), заяви №№ 35485/05, 45553/05, 35680/05 та 36085/05, 
п. 262, з наступними посиланнями). І Суд вказував цей захід у ре-
золютивній частині рішення (див, наприклад, рішення у справах: 
«Лунґочі проти Румунії» (Lungoci v. Romania) від 26 січня 2006 року, 
заява № 62710/00 та «Айдаріч проти Хорватії» (Ajdarić v. Croatia) від 
13 грудня 2011 року, заява № 20883/09).

207. З огляду на зазначені висновки щодо необхідності запро-
вадження заходів загального характеру для реформування системи 
судової дисципліни, Суд не вважає, що відновлення національного 
провадження становитиме належну форму відшкодування пору-
шень прав заявника. Немає підстав припускати, що в найближчому 
майбутньому справу заявника буде розглянуто відповідно до при-
нципів Конвенції. За цих обставин Суд не вважає за доцільне вказу-
вати такий захід.
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208. Зазначивши це, Суд не може погодитися з тим, що заявник 
залишатиметься у стані невизначеності щодо способу, в який його 
права мають бути відновлені. Суд вважає, що за самою своєю приро-
дою встановлена у цій справі ситуація не залишає реального вибору 
щодо індивідуальних заходів, яких слід ужити, щоб виправити по-
рушення конвенційних прав заявника. З огляду на виняткові обста-
вини справи та нагальну необхідність припинити порушення статей 
6 та 8 Конвенції, Суд ухвалює, що держава-відповідач має забезпе-
чити якнайшвидше поновлення заявника на посаді судді Верховно-
го Суду України.

B. ШкодА

1. матеріальна шкода

209. Заявник скаржився, що внаслідок несправедливого про-
вадження, ініційованого проти нього, результатом якого стало його 
звільнення з посади судді Верховного Суду України, його було по-
збавлено права на заробітну плату судді Верховного Суду України, 
надбавки до заробітної плати та пенсію судді. Заявник надав деталь-
ний розрахунок своєї вимоги щодо матеріальної шкоди, який склав 
11 720 639,86 грн. або 1 107 255,87 євро.

210. Уряд оскаржив цю вимогу та зауважив, що вона була гіпоте-
тичною, надмірною та необґрунтованою.

211. За обставин цієї справи Суд вважає, що питання відшкоду-
вання матеріальної шкоди не готове для вирішення. Таким чином, 
розгляд цього питання має бути відкладено, а подальший розгляд 
має бути призначено з належним урахуванням будь-якої угоди, 
якої може бути досягнуто між Урядом та заявником (пункт 1 та під-
пункт «с» пункту 4 Правила 75 Регламенту Суду).

2. моральна шкода

212. Заявник скаржився, що внаслідок несправедливого звіль-
нення він зазнав значних страждань і пригнічення, які не могли 
бути достатньо відшкодовані встановленням порушення. Він вима-
гав присудження справедливого відшкодування за моральну шкоду 
у сумі 20 000 євро.

213. Уряд твердив, що вимога щодо моральної шкоди була не-
обґрунтованою.
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214. Суд вважає, що заявник зазнав страждань і непевності 
у зв’язку зі встановленим порушенням. Здійснюючи оцінку на заса-
дах справедливості, як цього вимагає стаття 41 Конвенції, Суд при-
суджує заявнику 6000 євро відшкодування моральної шкоди.

C. СУдові витрАти

215. Заявник також вимагав 14 945,81 англійських фунтів стер-
лінгів відшкодування судових та інших витрат, понесених під час 
провадження у Суді між 23 березня та 20 квітня 2012 року. Вимога 
складалася з витрат на оплату юридичної допомоги представників 
заявника в Лондоні (п. Філіпа Ліча та пані Джейн Гордон), які вит-
ратили 82 години та 40 хвилин, працюючи над його справою у цей 
період; витрат на адвоката Європейського центру захисту прав лю-
дини; адміністративних витрат і витрат на переклад.

216. У своїх додаткових зауваженнях з цього приводу заявник 
вимагав 11 154,95 фунтів стерлінгів компенсації судових та інших 
витрат, понесених у зв’язку зі слуханням 12 червня 2012 року. Вимога 
включала витрати на юридичну допомогу представників заявника, 
які витратили 69 годин та 30 хвилин, працюючи над справою; вит-
рати на адвоката Європейського центру захисту прав людини; ад-
міністративні витрати та витрати на переклад.

217. Заявник просив, щоб будь-яке відшкодування, присуджене 
за цим пунктом, виплачувалося безпосередньо на банківський ра-
хунок Європейського центру захисту прав людини.

218. Уряд твердив, що заявник не зміг довести, що судові витра-
ти були неминучими. Окрім того, їх не було належно обґрунтовано.

219. Відповідно до практики Суду заявник має право на відш-
кодування судових та інших витрат, якщо доведено, що вони були 
фактичними та неминучими, а їхній розмір — обґрунтованим. У цій 
справі, з огляду на наявні в нього документи та зазначені критерії, 
Суд вважає доцільним присудити 12 000 євро компенсації витрат за 
всіма пунктами. Сума має бути виплачена безпосередньо на бан-
ківський рахунок представників заявника.

C. пеня

220. Суд вважає за належне призначити пеню виходячи з розмі-
ру граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, 
до якої має бути додано три відсоткових пункти.
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на цих підставах Суд одностайно

1. Оголошує решту скарг у заяві прийнятними.
2. Ухвалює, що відбулося порушення пункту 1 статті 6 Конвенції 

щодо принципів незалежності та безсторонності суду.
3. Ухвалює, що відбулося порушення пункту 1 статті 6 Конвенції 

щодо принципу юридичної визначеності та відсутності строку дав-
ності для провадження стосовно заявника.

4. Ухвалює, що відбулося порушення пункту 1 статті 6 Конвенції 
щодо принципу юридичної визначеності та звільнення заявника на 
пленарному засіданні парламенту.

5. Ухвалює, що відбулося порушення пункту 1 статті 6 Конвенції 
щодо принципу забезпечення особі «суду, встановленого законом».

6. Ухвалює, що немає потреби розглядати решту скарг відповід-
но до пункту 1 статті 6 Конвенції.

7. Ухвалює, що відбулося порушення статті 8 Конвенції.
8. Ухвалює, що немає потреби розглядати скаргу відповідно до 

статті 13 Конвенції.
9. Ухвалює, що Україна має забезпечити якнайшвидше понов-

лення заявника на посаді судді Верховного Суду України.
10. Ухвалює, що з огляду на матеріальну шкоду, завдану вста-

новленими порушеннями, питання справедливого відшкодування 
не готове для розв’язання і, відповідно:

a) відкладає розгляд цього питання;
b) закликає Уряд та заявника протягом трьох місяців від дати 

повідомлення про це рішення надати свої письмові заува-
ження з цього приводу та, зокрема, повідомити Суд про 
будь-яку угоду, яку вони можуть укласти;

c) відкладає подальше провадження та передає Голові Палати 
повноваження призначити його за потреби.

11. Ухвалює, що:
a) упродовж трьох місяців від дня набуття рішенням статусу 

остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції де-
ржава-відповідач має сплатити заявнику такі суми:
i) 6000 (шість тисяч євро) відшкодування моральної шкоди 

разом з будь-якими податками, що можуть нараховува-
тися; ця сума має бути конвертована в українські гривні 
за курсом на день здійснення платежу;
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ii) 12000 (дванадцять тисяч євро) відшкодування судових 
витрат разом із будь-якими податками, що можуть на-
раховуватися; ця сума має бути виплачена на банківські 
рахунки представників заявника;

b) зі спливом зазначеного тримісячного строку й до остаточно-
го розрахунку на зазначені суми нараховуватиметься про-
стий відсоток у розмірі граничної позичкової ставки Євро-
пейського центрального банку, яка діятиме в цей період, до 
якої має бути додано три відсоткові пункти.

12. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливого відш-
кодування в частині моральної шкоди та судових та інших витрат.

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 9 січня 
2013 року, відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду.

К. Вестердік Д. Шпільманн

секретар голова

Відповідно до пункту 2 статті 45 Конвенції та пункту 2 Правила 
74 Регламенту Суду до цього рішення додається окрема думка судді 
Юдківської.

ОКРЕМА ДУМКА СУДДІ ЮДКІВСЬКОЇ

Я голосувала «за» пункт 9 резолютивної частини рішення, згід-
но з яким Україна має забезпечити поновлення заявника на посаді 
судді Верховного Суду, хоча як суддя я усвідомлюю труднощі, з яки-
ми зіткнуться органи влади, виконуючи цю частину рішення.

Коли пана Волкова було звільнено у червні 2010 року, чисель-
ність суддів Верховного Суду України була доволі гнучкою та ре-
гулювалася статтею 48 Закону України «Про судоустрій» 2002 року, 
відповідно до якої вона встановлювалася Указом Президента Украї-
ни за поданням Голови Верховного Суду, узгодженим з Радою суддів. 
Таким чином, на підставі Указу Президента України № 1427/2005 від 
7 жовтня 2005 року «Про кількість суддів Верховного Суду України» 
у 2005–2010 рр. Верховний Суд складався з 95 суддів.

У липні 2010 року набрав чинності новий Закон «Про судоустрій 
та статус суддів» і стаття 39 цього закону однозначно передбачає, що 
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Верховний Суд України складається із сорока восьми суддів. Ця чи-
сельність є постійною. Таким чином, у разі відсутності на певний 
час вільної посади у ВСУ, виходить, що «якнайшвидше» поновлення 
заявника на посаді, зазначене в пункті 208 рішення та пункті 9 ре-
золютивної частини, можна буде реалізувати лише тоді, коли один 
із діючих суддів Верховного Суду вийде на пенсію або звільниться 
з іншої причини, або якщо буде внесено відповідні зміни до законо-
давства.

Проте навіть за таких обставин я переконана в тому, що запро-
понований підхід, хоча він і здається доволі випереджувальним, 
є виправданим.

Практика визначення Судом конкретних засобів виправлення 
порушень норм Конвенції має тривалу історію. Підготовчі матеріа-
ли старої редакції статті 50 Конвенції свідчать про те, що первісну 
ідею могутнього Суду, вповноваженого визначати широкий спектр 
«каральних, адміністративних або цивільних санкцій», не було 
схвалено. Редакція старої версії статті 50, яку зрештою було схвале-
но, передбачала, що головний обов’язок забезпечити відшкодування 
покладається на державу, а Суд має допоміжну роль — надавати йо-
го, коли потерпілий не може отримати його згідно з національним 
законодавством.

Ще у 1972 році в рамках відомої справи про бродяжництво 
(Vagrancy case), Суд визнав «поза всяким сумнівом те, що договори, 
з яких було взято текст статті 50, більшою мірою орієнтувалися на 
справи, в яких характер шкоди уможливлював цілковите усунення 
наслідків порушення, але в яких внутрішнє законодавство відповідної 
держави виключало таку можливість»8.

У рішенні у справі «П’єрсак проти Бельгії» (Piersack v. Belgium) Суд 
зазначив, що він «виходитиме з того принципу, що заявник має бу-
ти, по можливості, повернений у становище, в якому б він перебував, 
якби не відбулося порушення стаття 6 Конвенції»9, у такий спосіб 
наголошуючи верховенство обов’язку відновлення попереднього 
становища. Той же принцип також акцентувався в рішенні у справі 
«Скоццарі та Джунта проти Італії» (Scozzari and Giunta v. Italy): «від-

8 Рішення від 10 березня 1972 року у справі «Де Вільде, Оомс та Версип проти 
Бельгії» (De Wilde, Ooms and Versyp v. Belgium (Стаття 50), п. 20, Серія A, № 14.

9 Рішення від 26 жовтня 1984 року у справі «П’єрсак проти Бельгії» (Piersack v. 
Belgium) (Стаття 50), Серія A, № 85, С. 16, п. 12.



справи, які стосуються права на справедливий суд

��2

повідно до статті 41 Конвенції метою присудження сум справедли-
вої сатисфакції є надання відшкодування виключно за шкоду, якої 
зазнали відповідні особи, і тією мірою, якою такі події становлять 
наслідки порушення, яке неможливо виправити в інший спосіб»10.

Однак, враховуючи свою субсидіарну роль у захисті прав лю-
дини, протягом багатьох років Суд залишався доволі стриманим 
у питаннях застосування своїх повноважень присуджувати індиві-
дуальне відшкодування, неодноразово зазначаючи, що встановлен-
ня порушення саме по собі становить справедливу сатисфакцію або 
присуджуючи помірну суму відшкодування. Таку стриманість кри-
тикували й поза межами Суду, й у його межах. Як зазначив суддя 
Бонелло: «це все доволі прикро, хоча і зрозуміло, що у сфері надання 
відшкодування Суд на початку наклав на себе обмеження ніколи не 
визначати конкретних заходів із виправлення порушення щодо пев-
ного потерпілого. Ця практика судових обмежень істотно звузила 
рівень ефективності Суду»11.

Суд вперше застосував принцип «повернення до первісного 
стану» у поворотній справі «Папамічалопулос та інші проти Греції» 
(Papamichalopoulos and Others v. Greece) щодо незаконного відчужен-
ня майна12. Вчинити таким чином його надихнуло рішення Постій-
ної палати міжнародного правосуддя у справі Хожувського заводу 
(Chorzów Factory), в якому Постійна палата міжнародного правосуддя 
постановила: «виправлення порушення має, по можливості, усунути 
всі наслідки незаконної дії та відновити стан, який найімовірніше 
був би, якби не було вчинено цю незаконну дію»13.

Відтоді стався значний прогрес у практиці Суду щодо призна-
чення заходів індивідуального та загального характеру. Процеду-
ра ухвалення пілотних рішень є найзначнішим кроком у напрям-

10 Рішення у справі «Скоццарі та Джунта проти Італії» (Scozzari and Giunta v. 
Italy) [ВП], заяви №№ 39221/98 та 41963/98, п. 250, ЄСПЛ 2000-VIII.

11 Рішення у справі «Ніколова проти Болгарії» (Nikolova v. Bulgaria) [ВП], заява 
№ 31195/96, п. 58, ЄСПЛ 1999-II, до окремої думки судді Бонелло приєднався суддя 
Марусте.

12 Рішення від 31 жовтня 1995 року у справі «Папамічалопулос та інші проти 
Греції» (Papamichalopoulos and Others v. Greece) (стаття 50), Серія A, № 330 B, п. 38: 
«...Суд вважає, що повернення земельної ділянки, про яку йдеться, ... поставить заяв-
ників, по можливості, у становище, що відповідає тому, в якому б вони були, якби не 
відбулося порушення статті 1 Першого протоколу».

13 Завод у Хожуві (Німеччина проти Польщі), 1928 P.C.I.J. (Серія A), № 17 (верес. 13).
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ку розвитку повноважень Суду з виправлення порушень, що було 
неминучим наслідком різкого збільшення його завантаженості 
та потреби в забезпеченні покращення ситуації, що призвела до 
порушень у справі. Сьогодні Суд уже не вагається визначати в разі 
необхідності широкий спектр конкретних заходів, яких має вжити 
держава-відповідач для того, щоб гарантувати всебічне дотриман-
ня прав людини.

Принцип «повернення до первісного стану» було поширено й на 
справи про несправедливий судовий розгляд, у яких Суд твердив, 
«що найналежнішою формою відшкодування відповідно до пункту 1 
статті 6 Конвенції буде забезпечення того, щоб заявник, по можли-
вості, був повернутий у становище, в якому б він перебував, якби цю нор-
му не було порушено ... Отже ... найналежнішою формою виправлення 
порушення буде повторний судовий розгляд...»14. Присудження пов-
торного судового розгляду було визнано «обов’язковим для належ-
ного захисту прав людини»15.

Подальший розвиток у застосуванні принципу «повернення до 
первісного стану» пов’язаний зі справами про незаконне позбавлен-
ня свободи, що триває, в яких Суд зобов’язав державу «забезпечити 
якнайшвидше звільнення заявника», оскільки «за самим його ха-
рактером, порушення, встановлене у цій справі, не залишає жодного 
реального вибору заходів, необхідних для його виправлення»16. У де-
яких інших справах, де тривале тримання під вартою було визнано 
таким, що порушує вимоги пункту 3 статті 5 Конвенції, і проваджен-
ня в яких ще тривало, Суд вимагав від держави-відповідача «якомога 
швидше закінчити відповідне кримінальне провадження ... та звіль-
нити заявника до завершення цього провадження»17.

14 Рішення від 27 листопада 2008 року у справі «Сальдуз проти Туреччини» (Salduz 
v. Turkey) [ВП], заява № 36391/02, п. 72.

15 Рішення від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук та Йонкало проти Украї-
ни» (Nechiporuk and Yonkalo v. Ukraine), заява № 42310/04, п. 297.

16 Рішення у справі «Ассанідзе проти Грузії» (Assanidze v. Georgia) [ВП], заява 
№ 71503/01, п. 202–203, ЄСПЛ 2004-II; а також рішення у справі «Ілашку та інші проти 
Молдови та Росії» (Ilaşcu and Others v. Moldova and Russia) [ВП], заява № 48787/99, ЄСПЛ 
2004-VII, та рішення від 22 квітня 2010 року у справі «Фатуллаєв проти Азербайджану» 
(Fatullayev v. Azerbaijan), заява № 40984/07.

17 Рішення від 27 травня 2010 року у справі «Шаґап Доджан проти Туреччини» 
(Şahap Doğan v. Turkey), заява № 29361/07 та рішення від 6 березня 2007 року у справі 
«Якішан проти Туреччини» (Yakışan v. Turkey), заява № 1339/03.
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Вітаючи цей «логічний крок уперед у порівнянні із зазначеними 
справами про повернення власності», суддя Коста у своїй окремій 
думці у справі «Ассанідзе проти Грузії» (Assanidze v. Georgia) зазна-
чив, що «було б нелогічно та навіть аморально залишити Грузії вибір 
(юридичних) заходів, коли єдиним способом покласти край свавіль-
ному триманню під вартою є звільнення ув’язненого».

Звідси випливає, що вибір того, у який спосіб виконувати 
рішення Суду, залишається за державою, але під наглядом Ко-
мітету міністрів, якщо встановлене порушення, за самим своїм 
характером, не залишає жодного вибору заходів, необхідних для його 
виправлення.

Застосування принципу «повернення до первісного стану», за-
лишаючись головним способом виправлення порушення прав лю-
дини, є обмеженим за своєю природою. Відновлення первісного 
стану є неможливим у більшості прикладів або надзвичайно про-
блематичним. Стаття 35 проекту статей Комісії міжнародного права 
ООН про відповідальність держав передбачає, що «держава, відпові-
дальна за міжнародно-протиправний акт, зобов’язана забезпечити 
реституцію, що означає відновити становище, яке було до скоєння 
міжнародно-протиправного акту, за умови та тією мірою, якою така 
реституція: (a) не є матеріально неможливою; та (b) не тягне за собою 
тягар, абсолютно непропорційний вигоді від отримання реституції 
замість відшкодування».

Таким чином, у нещодавній справі «Гладишева проти Росії» 
(Gladysheva v. Russia), після ретельного урівноваження інтересів, про 
які йдеться у справі, та «зазначивши відсутність інтересів третьої 
особи або інших перешкод для повернення власності заявниці», Суд 
ухвалив, щоб заявницю «по можливості, було повернуто у станови-
ще, рівноцінне тому, в якому вона перебувала б, якби не відбулося 
порушення статті 8 Конвенції та статті 1 Першого протоколу до неї», 
та присудив «повне повернення заявниці права власності на кварти-
ру та скасування судового рішення про її виселення»18.

На мою думку ця справа є доволі унікальною ситуацією, коли 
характер встановленого порушення дає змогу відновити первісний 
стан, який не є ані «практично неможливим», ані таким, що тягне 
за собою «абсолютно непропорційний тягар». Я цілковито поділяю 

18 Рішення від 6 грудня 2011 року у справі «Гладишева проти Росії» (Gladysheva v. 
Russia), заява № 7097/10, п. 106.
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висновок більшості про те, що «встановлена у цій справі ситуація не 
залишає реального вибору щодо індивідуальних заходів, яких слід 
ужити, щоб виправити порушення конвенційних прав заявника» 
(пункт 208).

Уперше Суд зобов’язує відновити на посаді особу, звільнення 
якої було визнано таким, що суперечить гарантіям, закріпленим 
Конвенцією. Такий спосіб виправлення порушення не є новим або 
невідомим для інших міжнародних судових установ. Наприклад, Мі-
жамериканський суд із прав людини неодноразово призначав такий 
спосіб виправлення19. Комітет ООН з прав людини, який ухвалив, 
що «відшкодування може включати в себе реституцію, реабілітацію 
та заходи з відшкодування»20, ставлячи таким чином реституцію 
на перше місце, є ще одним органом, що не вагається зобов’язувати 
поновлювати на посаді тих, кого звільнили без належних гарантій. 
Зокрема, варто згадати припис Комітету відновити на посадах 68 
суддів, звільнення яких було визнано таким, що «становить втру-
чання у незалежність судової влади»21.

У цій справі зазначені індивідуальні заходи супроводжують-
ся вказівкою державі-відповідачу щодо вжиття заходів загально-

19 Наприклад, у рішенні у справі «Баена-Рікардо та інші проти Панами» (Baena-
Ricardo and others v. Panama) (270 працівників проти Панами) (IACtHR, 2 лютого 
2001 року), щодо свавільного звільнення 270 державних службовців, Суд зобов’язав 
державу перепризначити працівників на їхні попередні посади та виплатити їм за-
борговані зарплати. Інший приклад — рішення від 27 листопада 1998 року у справі 
«Лоайцо-Тмайо» (Loayza Tamayo), («Відшкодування» (частина 1 стаття 63 Американсь-
кої Конвенції про права людини, Міжамериканський суд з прав людини, (Сер. C) № 42 
(1998)). Проте слід зазначити, що на відміну від статті 41 Європейської конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод, стаття 63 Американської конвенції про 
права людини чітко передбачає, що «якщо Суд встановив, що відбулося порушення 
права або свободи, гарантованих цією Конвенцією ... він ..., у разі необхідності, ухва-
лює рішення про те, що наслідки заходів або ситуація, що створили порушення такого 
права або свободи, мають бути виправлені...».

20 Комітет ООН з питань прав людини, загальний коментар № 31 «Про приро-
ду загальних правових зобов’язань Держав-учасниць пакту», ухвалений 29 березня 
2004 року.

21 Рішення у справі «Бусьо та інші проти Демократичної Республіки Конго» (Busyo 
and Others v. Democratic Republic of Congo) ((2003), AHRLR 3 (HRC 2003)) щодо звільнен-
ня 68 суддів. Комітет вимагав їхнього «поновлення на державній службі та на їхніх 
посадах із усім наслідками, що з цього випливають, або, в разі необхідності, на анало-
гічних посадах», а також «відшкодування, розраховане на основі суми, еквівалентної 
зарплаті, яку вони мали б отримати за період вимушеного прогулу».
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го характеру для реформування системи суддівської дисципліни. 
З огляду на надзвичайну важливість незалежності судової влади, що 
лежить в основі всієї системи захисту прав людини, Суд, перед тим 
як робити висновок щодо заходів, які вимагатимуться, здійснив ре-
тельний аналіз всього контексту проблеми.

Тому я переконана, що зобов’язання поновити заявника на по-
саді судді Верховного Суду цілком відповідає ролі Суду як органу, 
вповноваженого «забезпечувати дотримання зобов’язань, узятих на 
себе Високими Договірними Сторонами Конвенції та протоколів до 
неї». Воно також відповідає стандартам, виробленим у міжнародно-
му праві.
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C O U R E U R O P E E N N E D E S D R O I T S D E L ’ H O M M E 

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

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ятА СЕКЦІя

СПРАВА «ФІЛАТОВА ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ»

(Заява № 12424/06 
та 15 інших заяв — перелік див. у додатку)

Рішення

Страсбург 
31 липня 2014 року

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

У справі «Філатова та інші проти України»,

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

п. Б. М. Зупанчіч, голова,
пані Е. Пауер-Форд,
пані Х. Єдерблом,
та п. С. Філліпс, заступник секретаря секції,
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після обговорення за зачиненими дверима 08 липня 2014 року, 
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справа ґрунтується на 16 заявах проти України, поданих до 
Суду на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини і ос-
новоположних свобод (далі — Конвенція) громадяни України, а та-
кож підприємства, розташовані в Україні. Дані заявників наведено 
в таблиці, що додається (далі — заявники).

2. Заявники, які звернулися із заявами № 12424/06 та № 23509/08 
померли під час провадження в Суді. Близькі родичі заявників ви-
словили бажання підтримувати заяву.

3. Про заяви, наведені в Додатку до цього рішення, в різні дати 
було повідомлено Уряд України (далі — Уряд).

4. Уряд представляв його Уповноважений.
5. 15 грудня 2011 року (щодо заяви № 7436/08) та 15 вересня 

2011 року (щодо заяви № 40893/09) Уряд надіслав Суду односторонні 
декларації, спрямовані на розв’язання питань, пов’язаних із неви-
конанням рішень у сімнадцяти заявах. На підставі декларацій Уряд 
просив Суд вилучити відповідні заяви з реєстру справ відповідно до 
підпункту «с» пункту 1 статті 37 Конвенції. Розглянувши умови де-
кларацій Уряду, Суд вирішує, що вони не містять достатніх підстав 
для висновку, що повага до прав людини не вимагає продовження 
розгляду заяви.

I. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

6. У дати, наведені в таблиці у Додатку, національні суди ухва-
лили рішення, відповідно до яких заявники мають право на різні 
суми відшкодування або на вчинення певних дій на їхню користь. 
Рішення набрали законної сили і стали такими, що підлягають вико-
нанню. Однак заявники не змогли домогтися своєчасного виконан-
ня рішень.

7. Деякі заявники також подали скарги щодо фактологічних 
та правових питань, не пов’язаних зі згаданими питаннями невико-
нання рішень.
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ПРАВО

I. ОБ’ЄДНАННя ЗАяВ

8. Враховуючи схожість заяв, наведених у Додатку, в контексті 
основних правових питань, про які в них йдеться, Суд вважає за по-
трібне об’єднати їх.

II. ЩОДО ПРАВА ЗАяВНИКІВ ЗВЕРтАтИСя ІЗ ЗАяВАМИ 
№№ 12424/06 тА 23509/08

9. Суд зазначає, що заяви № 12424/06 та № 23509/08 стосують-
ся майнового права, яке згідно із загальним правилом передаєть-
ся спадкоємцям. За цих обставин Суд вважає, що заявники або 
їхні найближчі родичі мають право брати участь у цьому провад-
ження замість них (див. серед інших джерел рішення від 14 грудня 
2006 року у справі «Міронов проти України», (Mironov v. Ukraine), заява 
№ 19916/04, п. 12).

III. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАтЕЙ 6 тА 13 КОНВЕНЦІЇ 
тА СтАттІ 1 ПЕРШОГО ПРОтОКОЛУ

10. Заявники, зазначені у Додатку, скаржилися на тривале неви-
конання рішень, ухвалених на їхню користь (наведено в Додатку), 
та на відсутність ефективних національних засобів юридичного за-
хисту у зв’язку із зазначеними скаргами. Безпосередньо або по суті 
вони посилалися на пункт 1 статті 6, статтю 13 Конвенції, а також на 
статтю 1 Першого протоколу.

11. Суд зазначає, що зазначені скарги не є явно необґрунтова-
ними в сенсі підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також 
зазначає, що вони не є неприйнятними з будь-яких інших підстав. 
Отже, вони мають бути визнані прийнятними.

12. Суд доходить висновку, що рішення, ухвалені на користь за-
явників, не було виконано в належний час, відповідальність за що 
лежить на державних органах.

13. З огляду на свою усталену практику з цього питання (див. 
рішення від 15 жовтня 2009 року у справі «Юрій Миколайович Іванов 
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проти України» (Yuriy Nikolayevich Ivanov v. Ukraine), заява № 40450/04, 
пп. 56–58 і 66–70) Суд доходить висновку, що відбулося порушення 
пункту 1 статті 6 Конвенції та статті 1 Першого протоколу у зв’язку 
з тривалим невиконанням рішень, ухвалених на користь заявників. 
Суд також вважає, що відбулося порушення статті 13 Конвенції у 
зв’язку з тим, що заявники не мали ефективного засобу юридичного 
захисту для відшкодування шкоди, завданої таким невиконанням.

ІV. ІНШІ СтВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННя КОНВЕНЦІЇ

14. Деякі заявники подали інші скарги за Конвенцією, які Суд 
ретельно розглянув. У світлі всіх наявних матеріалів Суд у межах 
своєї компетенції дійшов висновку, що вони не виявляють жодних 
ознак порушень прав і свобод, передбачених Конвенцією чи прото-
колами до неї.

15. Таким чином, ці скарги є явно необґрунтованими і мають бу-
ти відхилені відповідно до підпункту «а» пункту 3 та пункту 4 стат-
ті 35 Конвенції.

V. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

16. Стаття 41 Конвенції передбачає:

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

17. У цій справі Суд вважає розумним і справедливим (див. рі-
шення у справах: «Кононова та інші проти України» (Kononova and 
Others v. Ukraine) [Комітет], заява № 11770/03 та 89 інших заяв, п. 24, 
від 6 червня 2013 року; «Цибулько та інші проти України» (Tsibulko and 
Others v. Ukraine) [Комітет], заява № 65656/11 та 249 інших заяв, п. 19, 
від 20 червня 2013 року; «Писарський та інші проти України» (Pysarskyy 
and Others v. Ukraine) [Комітет], заява № 20397/07 та 164 інших заяв, 
п. 24, від 20 червня 2013 року) присудити по 2000 євро кожному із 
заявників. Ця сума є відшкодуванням будь-якої матеріальної та мо-
ральної шкоди, а також компенсацією судових та інших витрат.
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18. Суд також зазначає, що держава-відповідач має невиконане 
зобов’язання виконати рішення, які залишаються такими, що під-
лягають виконанню.

19. 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. Вирішує об’єднати заяви, наведені у Додатку.
2. Оголошує скарги заявників, наведених у Додатку, відповідно 

до пункту 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції та відповідно до стат-
ті 1 Першого протоколу на тривале невиконання рішень, ухвалених 
на їхню користь, та на відсутність ефективних засобів юридичного 
захисту у зв’язку з цими скаргами прийнятними, а решту скарг у за-
явах — неприйнятними.

3. Ухвалює, що відбулося порушення пункту 1 статті 6 Конвенції 
і статті 1 Першого протоколу.

4. Ухвалює, що відбулося порушення статті 13 Конвенції.
5. Ухвалює, що:
a) упродовж трьох місяців держава-відповідач має виконати 

рішення національних органів, ухвалені на користь заяв-
ників, які залишаються такими, що підлягають виконанню, 
та виплатити по 2000 (дві тисячі) євро кожному із заявників 
(або його правонаступникам), наведених у Додатку, як відш-
кодування матеріальної й моральної шкоди та компенсації 
судових та інших витрат плюс будь-які податки, що можуть 
нараховуватися заявникам на зазначені суми, які мають бу-
ти конвертовані в національну валюту держави-відповідача 
за курсом на день здійснення платежу;

b) зі спливом зазначеного тримісячного терміну й до остаточ-
ного розрахунку на цю суму нараховуватиметься простий 
відсоток у розмірі граничної позичкової ставки Європей-
ського центрального банку, яка діятиме в період несплати, 
до якої має бути додано три відсоткові пункти.

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 31 липня 
2014 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.

С. Філліпс Б. М. Зупанчіч
заступник секретаря секції голова
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ДОДАтОК

№
Заява №, 

дата 
подання

ПІБ заявника 
дата 

народження

Відповідне рішення 
національного суду

1. 12424/06 
10/03/2006

Людмила 
Петрівна 

ФІЛАТОВА 
04/07/1939

1) Бердянський міський суд, 
11/08/1997

2) Бердянський міський суд, 
19/06/2001

2. 38276/07 
21/08/2007

Ігор 
Григорович 

ПРЯДКО 
09/11/1965

Допропільський міськрайонний 
суд 19/05/2006, внесено зміни 
Апеляційним судом 
Донецької області 22/09/2006

3. 47843/07 
17/10/2007

Микола 
Григорович 

ПЛОХОТНЮК 
19/12/1957

Білоцерківський міський суд, 
15/08/2005, з урахуванням рішення 
Апеляційного суду 
Київської області, 01/12/2006

4. 7436/08 
24/01/2008

Юрій 
Павлович 

НІКОНЕНКО 
14/06/1944

Шевченківський районний суд 
м. Києва, 02/11/2004

5. 11754/08 
27/02/2008

Наталя 
Олександрівна 

ПОГУРНЕЦЬ 
01/07/1962

Суворовський районний суд 
м. Одеси, 22/06/1998

6. 21974/08 
18/04/2008 ПП «ССВ» Господарський суд міста Севастополя, 

05/09/2007

7. 23509/08 
06/05/2008

Валентин 
Валерійович 
МОЛЧАНОВ 
29/01/1960

Конотопський міськрайонний суд 
Сумської області, 17/09/2007

8. 23552/08 
06/05/2008

Григорій 
Васильович 
АЛФЬОРОВ 
27/04/1960

Конотопський міськрайонний суд 
Сумської області, 18/09/2007
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ФілатоВа та інші проти україни

№
Заява №, 

дата 
подання

ПІБ заявника 
дата 

народження

Відповідне рішення 
національного суду

9. 3940/09 
22/12/2008

Іван 
Порфирович 

СОКУР 
08/03/1954

Ленінський районний суд м. Вінниці, 
01/02/2007

10. 10197/09 
10/02/2009

Сергій 
Володимирович 
ДИМИТРІЄНКО 

08/01/1964

Господарський суд Дніпропет-
ровської області, 21/11/2006

11. 20270/09 
25/03/2009 ТОВ «СОЛО»

1) Господарський суд Донецької 
області, 29/12/2006

2) Господарський суд Донецької 
області, 31/05/2007

3) Господарський суд Луганської 
області, 15/06/2007

4) Господарський суд Луганської 
області, 18/06/2007

5) Господарський суд Луганської 
області, 03/11/2008

12. 40893/09 
16/07/2009

Антон 
Сергійович 
ЛУЦЕНКО
29/10/1979

Олена 
Олександрівна 

ЛУЦЕНКО 
26/09/1983

Приморський районний суд 
м. Маріуполя Донецької області, 
03/02/2006

13. 50117/09 
01/09/2009

Володимир
Григорович 
ЯКУНЕНКОВ 

05/03/1954

1) Київський районний суд м. Одеси, 
12/08/2004, внесено зміни Апеля-
ційним судом Одеської області, 
20/09/2005

2) Київський районний суд м. Одеси, 
25/06/2007
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№
Заява №, 

дата 
подання

ПІБ заявника 
дата 

народження

Відповідне рішення 
національного суду

14. 50417/09 
11/09/2009

ТОВ ВФК 
«ІНТЕЛСОЮЗ»

Господарський суд Кіровоградської 
області, 02/12/2004

15. 17713/10 
18/03/2010

ДП «ДОНБАС-
НАФТО- 

ПРОДУКТ»

1) Господарський суд Луганської 
області, 28/02/2007

2) Господарський суд Луганської 
області, 26/03/2009

3) Господарський суд Луганської 
області, 09/11/2009

16. 63898/10 
09/10/2010

Олексій 
Григорович 
ХЛЕБНІКОВ 
23/02/1940

1) Бердянський міський суд 
04/11/2004

2) Бердянський міський суд, 
12/07/2005 
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C O N S E I L 

D E L ’ E U R O P E 
C O U N C I L 

O F E U R O P E 

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

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

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ятА СЕКЦІя

СПРАВА «ОмЕЛЬчЕНКО ПРОТИ УКРАЇНИ»

(Заява № 34592/06)

Рішення

Страсбург 
17 липня 2014 року

ОСТАТОЧНЕ 
17 жовтня 2014 року

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

У справі «Омельченко проти України»,

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

п. М. Вілліґер, 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 24 червня 2014 року, 

виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справа ґрунтується на заяві (№ 34592/06) проти України, по-
даній 13 липня 2006 року до Суду на підставі статті 34 Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) 
громадянином України п. Сергієм Володимировичем Омельченком 
(далі — заявник).

2. Інтереси заявника, якому було надано юридичну допомогу, 
представляв п. Лісовий А.Л. — юрист, який практикує у м. Сімферо-
полі. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений, 
на останніх етапах провадження — пані Наталія Севостьянова.

3. Заявник, зокрема, твердив, що було порушено його право не 
свідчити проти себе та право на правову допомогу у з в’язку із про-
вадженням у кримінальній справі проти нього.

4. 12 жовтня 2011 року про заяву було повідомлено Уряд.
5. Пані Г. Юдківська, суддя, обрана від України, не могла брати 

участь у розгляді справи (правило 28 Регламенту Суду). Голова па-
лати вирішив залучити пані М. Антонович для участі в засіданні як 
спеціального суддю (підпункт «b» пункту 1 правила 29 Регламенту 
Суду).

ФАКтИ

I. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

6. Заявник є громадянином України, народився у 1972 році. Зараз 
він відбуває покарання у вигляді позбавлення волі у м. Бердичеві.

7. 27 жовтня 2004 року на безлюдній вулиці у м. Сімферополі було 
знайдено тіло пані В. Їй було завдано численних ножових поранень.
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8. 28 жовтня 2004 року міліція отримала висновок експерта про 
те, що відбиток пальця, знайдений на поверхні обкладинки блокно-
та пані В., ймовірно міг належати заявникові (чиї відбитки пальців 
зберігалися в базі даних органів міліції). Працівники міліції також 
виявили, що деякі з речей пані В., включаючи мобільний телефон 
та одну сережку, були відсутні.

9. 29 жовтня 2004 року кілька працівників Київського районного 
відділу міліції м. Сімферополя прибули додому до заявника (при-
близно за 120 кілометрів від м. Сімферополя), здійснили його огляд, 
вилучили деякі предмети одягу заявника та доправили заявника до 
відділку міліції у м. Сімферополі.

10. Офіційного протоколу затримання заявника складено не 
було.

11. 29 та 30 жовтня 2004 року заявника допитали щодо вбивства 
пані В. та крадіжки її речей як свідка.

12. 30 жовтня 2004 року він зізнався в тому, що 27 жовтня 
2004 року він прибув зі свого села до м. Сімферополя, щоб розважи-
тись, вирішив вбити перехожу, аби вкрасти її речі. Він вкрав мобіль-
ний телефон пані В., який загубив дорогою додому, а вбив кухонним 
ножем, який носив із собою.

13. 31 жовтня 2004 року заявника допитали як підозрюваного. 
Перед допитом заявника було поінформовано, що він підозрюється 
у вчиненні вбивства пані В. за частиною першою статті 115 Кримі-
нального кодексу України 2001 року і як підозрюваний має право на 
правову допомогу, від якої він письмово відмовився.

14. Того ж дня заявник пройшов судово-медичне освідування, 
згідно з яким у період з 29 до 31 жовтня 2004 року він не зазнав жод-
них тілесних ушкоджень.

15. Знову того ж дня заявникові було обрано запобіжний захід 
у вигляді підписки про невиїзд.

16. За твердженнями заявника, тільки 1 листопада 2004 року йо-
го звільнили з-під варти під підписку про невиїзд.

17. У другій половині дня 1 листопада 2004 року заявника було 
затримано у м. Сімферополі за обвинуваченням в порушенні гро-
мадського порядку (за лайку, плювання та бродяжництво) та за рі-
шенням Залізничного районного суду м. Сімферополя йому було 
призначено адміністративне покарання у вигляді арешту строком 
на десять діб.
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18. 4, 9 та 10 листопада 2004 року заявника, який перебував під 
адміністративним арештом, було допитано щодо вчинення вбивства 
та розбою. Перед кожним допитом заявник підписував відмову від 
представництва захисником його інтересів.

19. 11 листопада 2004 року Київський районний суд м. Сімферо-
поля продовжив тримання заявника під вартою як запобіжний захід 
у зв’язку із провадженням у кримінальній справі щодо нього.

20. 16 листопада 2004 року адвоката Є. було допущено до участі 
в провадженні для захисту інтересів заявника. Проте, за тверджен-
нями заявника, адвокат не відвідував його до 26 грудня 2004 року 
та жоден допит не відбувався за його присутності.

21. 12 січня 2005 року дії, у вчиненні яких заявник обвинува-
чувався, було перекваліфіковано з убивства без кваліфікуючих оз-
нак за частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України 
2001 року на умисне вбивство з корисливих мотивів (вбивство за об-
тяжуючих обставин) за частиною другою статті 115 Кодексу.

22. 10 лютого 2005 року до участі у провадженні було допущено 
нового адвоката Р. замість адвоката Є.

23. 28 лютого 2005 року заявнику було пред’явлено обвинувачен-
ня у вчиненні розбою та вбивства пані В. з корисливих мотивів за час-
тиною другою статті 115 Кримінального кодексу України. Того ж дня 
його вперше допитали як обвинуваченого за присутності адвоката Р. 
Під час допиту заявник відмовився від своїх попередніх визнаваль-
них свідчень і заявив про свою невинуватість. Він твердив, що не за-
лишав свого селища в день вбивства пані В., а раніше зізнався у вчи-
ненні вбивства під тиском з боку працівників міліції, які незаконно 
затримали його, погрожували йому та жорстоко з ним поводилися.

24. Того ж дня прокуратура відмовила в порушенні криміналь-
ної справи за фактом стверджуваних порушень прав заявника, вста-
новивши, що для цього немає підстав, та оголосила про закінчення 
досудового слідства у справі щодо вбивства та пограбування пані В.

25. 5 квітня 2005 року апеляційний суд Автономної Республіки 
Крим (далі — суд АРК), діючи як суд першої інстанції, визнав заяв-
ника винним у вчиненні розбою та вбивства з корисливих мотивів і 
призначив заявнику покарання у вигляді позбавлення волі строком 
на п’ятнадцять років.

26. У невизначену дату суд АРК також постановив окрему ухва-
лу, зазначивши в ній відсутність протоколу затримання заявника 
29 жовтня 2004 року.
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27. Заявник оскаржив вирок щодо нього в касаційному порядку. 
Він твердив, що його визнавальні свідчення, надані у жовтні та лис-
топаді 2004 року, мають бути виключені з доказової бази як такі, що 
були отримані з порушенням застосовних процесуальних гарантій. 
Зокрема, ці свідчення було отримано під час незаконного тримання 
заявника під вартою. Він твердив, що його тримали у відділку міліції 
від 29 жовтня по 1 листопада 2004 року без складання жодних про-
цесуальних протоколів. 1 листопада 2004 року заявника звільнили. 
Проте майже одразу його було затримано під хибним приводом пору-
шення громадського порядку та поміщено під варту. Такий тактичний 
хід дозволив працівникам міліції допитувати його у будь-який час і за 
відсутності адвоката й чинити на нього тиск з метою отримання ви-
знавальних свідчень, що найбільше надавалися для їхніх цілей.

28. Потім заявник твердив, що зазначені визнавальні свідчення 
було отримано на порушення його права на захист. Зокрема, коли йо-
го доправили до відділку міліції саме у зв’язку з підозрою у вбивстві 
пані В., його спочатку допитували лише як свідок. Окрім того, заявник 
спочатку підозрювали у вчиненні вбивства за частиною першою стат-
ті 115 Кримінального кодексу України, що уможливлювало відмову 
підозрюваного від свого права на адвоката. Водночас обсяг обвинува-
чення чітко вказував на «вбивство з корисливих мотивів». Цей злочин 
охоплювався частиною другою статті 115 Кримінального кодексу Ук-
раїни, що могло призвести до довічного позбавлення волі, а отже, ви-
магало обов’язкової присутності захисника і не дозволяло відмовля-
тися від цього права. Слідство навмисно відклало перекваліфікацію 
дій заявника з метою здійснення незаконного тиску задля здобуття 
визнавальних свідчень від заявника за відсутності захисника.

29. Заявник також твердив, що без його первинних визнаваль-
них свідчень вибудувати позицію обвинувачення було б неможливо, 
оскільки інші докази були суперечливими та уривчастими.

30. 21 липня 2005 року Верховний Суд України скасував вирок 
у справі заявника та повернув справу на додаткове розслідування. 
Зокрема, він зазначив, що суд першої інстанції мав ретельніше пе-
ревірити, чи були визнавальні свідчення заявника прийнятним до-
казом. Зокрема, як вбачалося з матеріалів справи, ці свідчення було 
отримано під час тримання заявника під вартою від 29 жовтня по 
10 листопада 2004 року. Частина цього періоду часу охоплюється 
постановою про адміністративний арешт, а частина не охоплюється 
жодними процесуальними документами. За таких обставин тверд-
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ження заявника щодо прихованих мотивів тримання його під вар-
тою мали бути ретельно досліджені. Верховний Суд України також 
встановив, що докази причетності заявника до злочину були супере-
чливими та потребували повторного дослідження з метою узгод-
ження різного роду розбіжностей.

31. 18 листопада 2005 року суд АРК знову визнав заявника вин-
ним у вчиненні розбою та вбивстві з корисливих мотивів за частиною 
другою статті 115 Кримінального кодексу України. Він посилався на 
різні речові докази, висновки судових експертиз та свідчення свід-
ків, а також на визнавальні свідчення заявника, надані на початку 
розслідування. Суд дійшов висновку, що не було підстав виключати 
ці визнавальні свідчення з доказової бази. Зокрема, згідно з виснов-
ком судово-медичної експертизи працівниками міліції не було за-
вдано заявнику жодних тілесних ушкоджень і немає інших доказів 
жорстокого поводження з ним. Суд також встановив, що 29 жовтня 
2004 року заявника було доправлено до відділку міліції за підозрою 
у вчиненні ним насильницького злочину і належно допитано його 
спочатку як свідка, а потім як обвинувачуваного. Суд також зазна-
чив, що заявник, якого повідомили про його права як підозрювано-
го, добровільно відмовився від свого права на захист. Оскільки ста-
ном на час подій заявник підозрювався у вбивстві без кваліфікуючих 
ознак, що не передбачало покарання у вигляді довічного позбавлен-
ня волі, така відмова була сумісною із застосовним законодавством. 
У підсумку суд АРК призначив заявнику покарання у вигляді поз-
бавлення волі строком на п’ятнадцять років.

32. 16 березня 2006 року Верховний Суд України залишив без 
задоволення подану заявником касаційну скаргу та залишив вирок 
суду АРК від 18 листопада 2005 року без змін.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСтВО

А. конСтитУція УкрАїни 1996 рокУ

33. У відповідних положеннях Конституції зазначено таке:
Стаття 59

«Кожен має право на правову допомогу. У випадках, передбачених за-
коном, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі 
захисника своїх прав.
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Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання пра-
вової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних ор-
ганах в Україні діє адвокатура».

Стаття 63

«Особа не несе відповідальності за відмову давати свідчення або по-
яснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких виз-
начається законом.

Підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на захист.

Засуджений користується всіма правами людини і громадянина, за 
винятком обмежень, які визначені законом і встановлені вироком 
суду».

B. кримінАльний кодекС УкрАїни 2001 рокУ

34. Згідно з частиною першою статті 115 умисне вбивство ка-
рається позбавленням волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. 
Згідно з частиною другою статті 115 умисне вбивство з корисли-
вих мотивів карається позбавленням волі на строк від десяти до 
п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

C. кримінАльно-процеСУАльний кодекС УкрАїни 1960 рокУ 

(чинний нА чАС подій)

35. Статтею 45 Кримінально-процесуального кодексу України 
1960 року у редакції, чинній на час подій, передбачалося, що участь 
захисника під час провадження дізнання, досудового слідства і роз-
гляду кримінальної справи в суді першої інстанції є обов’язковою, 
серед іншого, коли санкція статті, за якою кваліфікується злочин, 
передбачає довічне ув’язнення. У ній також вказувалося, що у таких 
випадках участь адвоката має забезпечуватися з моменту затриман-
ня особи чи пред’явлення їй обвинувачень.

36. За статтею 46 підозрюваний, обвинувачений і підсудний ма-
ють право відмовитися від захисника, окрім випадків, коли відповід-
но до застосовного законодавства участь захисника є обов’язковою.

37. Згідно з частиною першою статті 370 істотними порушен-
нями вимог кримінально-процесуального закону вважаються такі 
порушення, що перешкодили чи могли перешкодити суду повно 
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та всебічно розглянути справуй ухвалити законний, обґрунтова-
ний і справедливий вирок чи постанову. У частині другій цієї статті 
порушення права обвинуваченого на захист наведено як одне з іс-
тотних порушень вимог кримінально-процесуального закону, що 
є підставою для скасування вироку або постанови.

ПРАВО

І. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя ПУНКтУ 1 тА ПІДПУНКтУ «С» 
ПУНКтУ � СтАттІ 6 КОНВЕНЦІЇ

38. Заявник скаржився на те, що йому перешкоджали ефективно 
використовувати своє право на захист у кримінальному проваджен-
ні щодо нього, оскільки на початку розслідування у нього не було 
доступу до адвоката, і докази обвинувачення, отримані від нього із 
порушенням його права на правову допомогу, були використані як 
основа для його засудження.

39. Ця скарга має розглядатися відповідно до пункту 1 та підпунк-
ту «с» пункту 3 статті 6 Конвенції, у відповідних частинах яких за-
значено 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 правопорушен-
ня 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 право-
суддя».

A. щодо прийнятноСті

40. Суд зазначає, що зазначені скарги не є явно необґрунтова-
ними в сенсі підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Він також 
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зазначає, що вони не є неприйнятними з будь-яких інших підстав. 
Тому вони мають бути визнані прийнятними.

B. щодо СУті

1. Аргументи сторін

41. Заявник твердив, що працівники міліції примусили його 
відмовитися від свого права на правову допомогу та надати неправ-
диві визнавальні свідчення, протримавши його під вартою без від-
повідного процесуального документування такого затримання від 
29 жовтня по 1 листопада 2004 року, а потім помістивши його під 
адміністративний арешт від 1 до 10 листопада 2004 року. Цей арешт, 
застосований під надуманим приводом того, ніби заявник порушив 
громадський порядок, насправді був необхідним для забезпечен-
ня його доступності для допиту як підозрюваного в кримінальній 
справі без відповідних процесуальних гарантій. У результаті заяв-
ник, перебуваючи під вартою та позбавлений юридичної допомоги 
або допомоги ззовні, був дуже уразливим і боявся за своє життя. То-
му він підписав усі надані йому працівниками міліції документи, 
включно з неправдивими, сфабрикованими органами міліції визна-
вальними свідченнями.

42. Крім того, заявник твердив, що на час подій він зовсім не 
усвідомлював можливих наслідків відмови від свого права на ад-
воката. Обвинувачення, висунуті проти нього на час подій, стосу-
валися вбивства без кваліфікуючих ознак, що каралося обмеженим 
строком позбавлення волі. Лише на пізнішій стадії слідства їх було 
перекваліфіковано на вбивство з корисливих мотивів (що потенцій-
но передбачало покарання у вигляді довічного позбавлення волі). 
Попередня м’якша кваліфікація злочину була штучною, оскільки 
органи влади, які від самого початку добре знали, що певні речі пані 
В. було викрадено, хотіли уникнути вимоги щодо обов’язкової участі 
захисника, аби здійснити тиск на заявника з метою отримання виз-
навальних свідчень.

43. Тільки-но заявник нарешті зустрівся з адвокатом P., він від-
мовився від своїх неправдивих визнавальних свідчень. Проте ці ви-
знавальні свідчення не лише вплинули на перебіг слідства, а й не-
справедливо були використані національними судами для його за-
судження. Суди прийняли ці свідчення беззастережно, не зважаючи 
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на те, що вони містили деталі, несумісні з об’єктивними доказами. 
Крім того, суди не розглянули твердження заявника щодо тиску з бо-
ку працівників міліції та порушення його права на захист на початку 
слідства. Отже, права заявника відповідно до пункту 1 та підпункту 
«с» пункту 3 статті 6 Конвенції було порушено.

44. Уряд не погодився з цим. Він вказав, що на початковій стадії 
слідства заявник добровільно відмовився від свого права на захист 
та, будучи цілком поінформованим, підписав відмови з цього приво-
ду 31 жовтня, 4, 9 та 10 листопада 2004 року. Тільки-но заявник вис-
ловив бажання мати захисника, до участі у провадженні був негайно 
допущений адвокат. Дії, у вчиненні яких обвинувачувся заявник, 
було перекваліфіковано з простого вбивства на вбивство з обтяж-
ливими обставинами лише після допуску адвоката до участі у про-
вадженні. Отже, права заявника на обов’язковий захист, гарантова-
ного національним законодавством для підсудних у справах щодо 
вбивства за обтяжливих обставин, було дотримано. Лише у своїх 
касаційних скаргах заявник почав скаржитися на примушування 
його до відмови від свого права на захист. Судові органи належно 
розглянули та відхилили його твердження як безпідставні. Анало-
гічно національні органи влади правомірно відхилили твердження 
заявника про те, що його примусили надати визнавальні свідчення 
проти себе. За відсутності будь-яких доказів примусу використання 
попередніх визнавальних свідчень заявника для його засудження не 
були несумісними з гарантіями справедливого суду. Безліч інших 
доказів, включно з відбитками пальців на блокноті потерпілої, що 
ймовірно належали заявнику, підтверджували висновки щодо вину-
ватості заявника.

2. оцінка Суду

45. Суд повторює, що вимоги пункту 3 статті 6 Конвенції слід 
розглядати як конкретні аспекти права на справедливий суд, гаран-
тованого пунктом 1 цієї статті, а отже, вони мають розглядатися ра-
зом (див. рішення у справі «Ван Ґейсгем проти Бельгії» (Van Geyseghem 
v. Belgium) [ВП], заява № 26103/95, п. 27, ЄСПЛ 1999-I). Загалом Суд має 
розглянути питання, чи було провадження загалом справедливим 
(див. рішення від 16 червня 2005 року у справі «Балліу проти Албанії» 
(Balliu v. Albania), заява № 74727/01, п. 25).

46. Суд наголошує на тому, що хоча право кожного обвинуваче-
ного у вчиненні злочину на ефективну юридичну допомогу захис-
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ника, який, у разі необхідності, призначається офіційно, не є абсо-
лютним, 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). Як правило, до-
ступ до захисника має надаватися з першого допиту підозрювано-
го працівниками міліції, за винятком випадків, коли за конкрет-
них обставин відповідної справи продемонстровано, що є вагомі 
підстави для обмеження такого права (див. рішення від 27 листо-
пада 2008 року у справі «Сальдуз проти Туреччини» (Salduz v. Turkey) 
[ВП], заява № 36391/02, п. 55). Право на захист буде в принципі 
непоправно порушено, якщо визнавальні свідчення, отримані під 
час допиту особи правоохоронними органами без забезпечення їй 
доступу до захисника, використовуватимуться з метою її засуд-
ження (див. там само). І хоча підозрюваний або обвинувачений 
у кримінальному провадженні за різних обставин може відмови-
тися від свого права на юридичну допомогу, така відмова не по-
винна суперечити жодному важливому суспільному інтересу, має 
бути встановлена у спосіб, що не допускає неоднозначності, та має 
супроводжуватися мінімальними гарантіями, співмірними з важ-
ливістю такої відмови (див., наприклад, рішення у справі «Сейдовіч 
проти Італії» (Sejdovic v. Italy) [ВП], заява № 56581/00, п. 86, ЄСПЛ 
2006-ІІ).

47. Звертаючись до обставин цієї справи, Суд зауважує, що з на-
явних у нього матеріалів випливає, що 28 жовтня 2004 року під час 
розслідування вбивства пані В. та крадіжки її речей міліція отри-
мала висновок судового експерта про те, що відбиток пальця, знай-
дений на блокноті вбитої, міг належати заявникові. На підставі цієї 
інформації 29 жовтня 2004 року працівники міліції здійснили ог-
ляд будинку заявника, вилучили його одяг та доправили заявника 
до відділку міліції, де його допитали, і він наступного дня (30 жов-
тня 2004 року) зізнався у вчиненні вбивства. З таких дій працівни-
ків міліції випливає, що вони вже підозрювали заявника у причет-
ності до вбивства пані В. 28 жовтня 2004 року. У своєму вироку від 
18 листопада 2005 року суд АРК аналогічно зазначив, що 29 жовтня 
2004 року заявника було доправлено до відділку міліції у зв’язку 
з підозрою його у вбивстві пані В. Водночас, як можна побачити 
з матеріалів справи, 30 жовтня 2004 року заявника було допита-
но не як підозрюваного, а як свідка, і йому не забезпечили мож-
ливість мати захисника для допомоги йому під час допиту. Також 
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видається, що станом на час подій заявник перебував під вартою 
в міліції без відповідного процесуального документування тако-
го тримання під вартою (див. пункти 26 та 30). Із цього випливає, 
що визнавальні свідчення заявника від 30 жовтня 2004 року було 
отримано за обставин, коли його було позбавлено головних про-
цесуальних гарантій основоположних прав не свідчити проти себе 
та користуватися правовою допомогою. Отже, гарантій пункту 1 та 
підпункту «с» пункту 3 статті 6 Конвенції під час допиту заявника 
30 жовтня 2004 року та отримання його визнавальних свідчень до-
тримано не було.

48. Що стосується подальших допитів 31 жовтня, 4, 9 та 10 лис-
топада 2004 року, прикметно, що вони відбувалися після того, як 
заявника було повідомлено про його статус підозрюваного і він 
відмовлявся від свого права на правову допомогу. Проте, оціню-
ючи, чи були ці відмови справжніми та однозначними, Суд зазна-
чає, що заявник підписав їх, коли перебував під вартою в міліції. 
Першу відмову від 31 жовтня 2004 року було підписано тоді, коли, 
за твердженнями заявника, він перебував під вартою без відповід-
ного процесуального документування його тримання під вартою. 
У матеріалах справи немає нічого для спростування його тверд-
жень з цього приводу. Той факт, що заявник підписав цю відмову, 
коли його свавільно тримали під вартою в міліції та коли він не 
мав можливості порадитися з адвокатом, викликає серйозні підоз-
ри в тому, що таку відмову було отримано всупереч волі заявника. 
Отже, цю відмову не можна вважати такою, що відповідає вимогам 
Конвенції.

49. Дотримання відповідного процесуального порядку триман-
ня заявника під вартою від 1 по 10 листопада 2004 року, на думку 
Суду, істотно не вплинуло на легітимність відмов, підписаних ним 
4, 9 та 10 листопада 2004 року. Зокрема, на час подій заявник пере-
бував під адміністративним арештом. Суд також зважає на тверд-
ження заявника про те, що його арешт було здійснено з прихованих 
мотивів, а саме для забезпечення його доступності для допиту як 
підозрюваного у вчиненні злочину та здійснення незаконного тис-
ку на нього. Аналогічні скарги розглядалися у низці інших справ 
проти України, у яких Суд засудив практику поміщення особи під 
адміністративний арешт для забезпечення її доступності для до-
питів як підозрюваного у вчиненні злочину (див., наприклад, рі-
шення у справах «Нечипорук і Йонкало проти України» (Nechiporuk and 
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Yonkalo v. Ukraine), заява № 42310/04, п. 264, від 21 квітня 2011 року, 
та «Григор’єв проти України» (Grigoryev v. Ukraine), заява № 51671/07, 
п. 87, від 15 травня 2012 року). У рішенні у справі «Балицький проти 
України» (Balitskiy v. Ukraine), заява № 12793/03, пп. 50–51 та 54, від 
3 листопада 2011 року, Суд також встановив, що така практика до-
питу підозрюваних у вчиненні злочину всупереч застосовним про-
цесуальним гарантіям становить системну проблему в Україні. Зва-
жаючи на зазначені висновки та той факт, що заявника затримали 
під приводом того, що він вчинив адміністративне правопорушен-
ня майже одразу після його звільнення після попереднього триман-
ня під вартою без відповідного процесуального документування, 
а також його інтенсивні допити як підозрюваного у вчиненні зло-
чину протягом всього періоду його адміністративного арешту, Суд 
вважає твердження заявника правдоподібними. Суд вважає, що ця 
справа є ще одним прикладом згаданої системної проблеми. Тому 
він вважає, що отримані від заявника 4, 9 та 10 листопада 2005 року 
відмови від права на правову допомогу було підписано ним у стані 
особливої вразливості та за відсутності належних процесуальних 
гарантій. Тому їх не можна вважати такими, що відповідають ви-
могам Конвенції.

50. Крім цього, Суд зазначає, що, як випливає з матеріалів спра-
ви, на час подій заявник не вповні усвідомлював можливі наслідки 
відмови від свого права на правову допомогу. Зокрема, лише пізніше 
під час провадження слідство висунуло обвинувачення у вчиненні 
вбивства з корисливих мотивів, що могло призвести до призначення 
покарання у вигляді довічного позбавлення волі, а отже, передбача-
ло обов’язкову присутність захисника згідно з національним зако-
нодавством.

51. Оскільки заявник твердив, що слідчі органи на початку 
слідства навмисно замінили обвинувачення у вчиненні вбивства 
з корисливих мотивів на обвинувачення у вчиненні вбивства без 
кваліфікуючих ознак для того, щоб обійти вимогу щодо обов’язкової 
присутності захисника, Суд зауважує, що від початку слідства ор-
гани влади мали інформацію, зокрема визнавальні свідчення заяв-
ника, які вказували на те, що В. вірогідно було пограбовано. Попри 
це, заявника спочатку обвинувачували у вбивстві без кваліфікую-
чих ознак, і лише через кілька місяців, після того як було прове-
дено більшу частину допитів та інших слідчих дій за відсутності 
захисника, який би представляв інтереси заявника, відбулася пе-
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рекваліфікація злочину на вбивство з корисливих мотивів, що ви-
магало обов’язкової присутності захисника згідно з національним 
законодавством.

52. Суд зазначає, що в інших справах проти України він уже 
розглядав і критикував практику, згідно з якою на початку слідства 
ограни влади «штучно» кваліфікували дії підозрюваного за стат-
тею Кримінального кодексу України, що не вимагала обов’язкової 
присутності захисника, а потім, після отримання визнавальних 
свідчень підозрюваних, які не мали захисника, висували серйоз-
ніші обвинувачення (див. рішення від 12 червня 2008 року у справі 
«Яременко проти України» (Yaremenko v. Ukraine), заява № 32092/02, 
пп. 87 та 88, згадані рішенні у справах «Леонід Лазаренко проти Ук-
раїни» (Leonid Lazarenko v. Ukriane), п. 54, та «Балицький проти Украї-
ни» (Balitskiy v. Ukraine), п. 40). Суд вважає, що обставини цієї справи 
є дивовижно схожими з обставинами, проаналізованими у зазначе-
них рішеннях.

53. Зважаючи на всі наведені міркування, Суд доходить ви-
сновку, що визначальні свідчення, надані заявником від 30 жовт-
ня до 10 листопада 2004 року, було отримано з порушенням ос-
новних гарантій процесуальної справедливості у кримінальному 
провадженні. Суд також зазначає, що у лютому 2005 року, після 
того, як заявник отримав можливість порадитися з адвокатом, 
він відмовився від своїх визнавальних свідчень і постійно заяв-
ляв про свою невинуватість протягом подальшого провадження. 
Проте національні суди використали визнавальні свідчення заяв-
ника як основу для його засудження й не розглянули належно йо-
го скарги щодо порушення його права на захист. Хоча відповідні 
визнавальні свідчення не були єдиною підставою для засудження 
заявника, за згаданих обставин Суд вважає цей факт малозначу-
щим. Зважаючи на використання свідчень заявника як частини 
доказової бази вини останнього та невжиття національними су-
дами заходів для засудження порушення прав заявника на захист 
на початку слідства, Суд вважає, що це порушення не було вип-
равлено ані юридичною допомогою, наданою заявнику пізніше, 
ані змагальним характером подальшого провадження (див. на-
ведене рішення у справі «Леонід Лазаренко проти України» (Leonid 
Lazarenko v. Ukriane), п. 57).

54. Отже, відбулося порушення пункту 1 та підпункту «с» пунк-
ту 3 статті 6 Конвенції у зв’язку з відсутністю в заявника можливості 
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отримати юридичну допомогу на початку слідства та використан-
ням його визнавальних свідчень як основи для його засудження.

II. ІНШІ СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя КОНВЕНЦІЇ

55. Заявник також скаржився, що його затримання та триман-
ня під вартою від 29 жовтня до 10 листопада 2004 року були неза-
конними та свавільними, а судові органи неправильно тлумачили 
докази у його справі, що призвело до визнання його винним попри 
невинуватість заявника. У зв’язку з цим заявник посилався на стат-
тю 1, пункти 1, 2 та 3 статті 5 та підпункти «a»–«d» пункту 3 статті 6 
Конвенції.

56. Після повідомлення про заяву Уряду-відповідача заявник 
також подав скаргу відповідно до статті 3 Конвенції щодо фактів цієї 
справи.

57. З огляду на всі наявні в нього документи та тією мірою, якою 
вони охоплюються його компетенцією, Суд визнає, що вони не вияв-
ляють жодних ознак порушення прав і свобод, гарантованих поло-
женнями, на які посилався заявник.

58. Із цього випливає, що ця частина заяви є явно необґрунто-
ваною та має бути відхилена відповідно до підпункту «а» пункту 3 
та пункту 4 статті 35 Конвенції.

III. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

59. Статтею 41 Конвенції передбачено:

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

A. ШкодА

60. Заявник вимагав 20 000 євро відшкодування моральної 
шкоди.

61. Уряд твердив, що зазначена вимога є надмірною та необґрун-
тованою.
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62. Суд вважає, що завдані заявнику страждання та розчаруван-
ня не можуть бути відшкодовані самим лише встановленням пору-
шення пункту 1 та підпункту «c» пункту 3 статті 6 Конвенції. Зважа-
ючи на характер питань цієї справи та здійснюючи оцінку на засадах 
справедливості, Суд присуджує заявнику 3000 євро відшкодування 
моральної шкоди та додатково суму будь-яких податків, які можуть 
нараховуватися.

B. СУдові витрАти

63. Заявник не висував жодних вимог з цього приводу. Отже, Суд 
нічого не присуджує.

С. пеня

64. Суд вважає за належне призначити пеню на підставі гранич-
ної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої 
має бути додано три відсоткові пункти.

на цих підставах Суд одностайно

1. Оголошує прийнятними скарги заявника на те, що йому пе-
решкоджали ефективно користуватися своїм правом на захист 
у кримінальному провадженні щодо нього, не забезпечивши йому 
доступ до адвоката на початку розслідування та використавши ви-
знавальні свідчення, отримані від нього з порушенням його права 
на правову допомогу, як основу для його засудження, а решту скарг 
у заяві — неприйнятною.

2. Ухвалює, що відбулося порушення пункту 1 та підпункту «с» 
пункту 3 статті 6 Конвенції щодо зазначених скарг.

3. Ухвалює, що:
a) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде ста-

тусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, 
держава-відповідач повинна сплатити заявникові 3000 (три 
тисячі) євро відшкодування моральної шкоди та додатково 
суму будь-яких податків, які можуть нараховуватися; ця су-
ма має бути конвертована у валюту держави-відповідача за 
курсом на день здійснення платежу;
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b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточно-
го розрахунку на зазначені суми нараховуватиметься про-
стий відсоток у розмірі граничної позичкової ставки Євро-
пейського центрального банку, що діятиме в цей період, до 
якої має бути додано три відсоткові пункти.

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

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 17 липня 
2014 року, відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду.

К. Вестердік М. Вілліґер
секретар голова
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Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пунк-
ту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакцій-
ним виправленням.
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дЗемюк проти україни

У справі «Дземюк проти України»,

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

п. М. Вілліґер, голова, пані А. Нуссбергер,
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 1 липня 2014 року, 

виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:1

ПРОЦЕДУРА

1. Справа ґрунтується на заяві (№ 42488/02) проти України, по-
даній 16 жовтня 2002 року до Суду на підставі статті 34 Конвенції 
про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвен-
ція) громадянином України, паном Сергієм Михайловичем Дземю-
ком (далі — заявник).

2. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений, 
на той час — п. Н. Кульчицький.

3. Заявник скаржився відповідно до статей 6 та 8 Конвенції на 
порушення його права на повагу до його житла та приватного життя 
у зв’язку з облаштуванням біля його житла кладовища та невиконан-
ня органами влади судового рішення, яким облаштування кладови-
ща поблизу його будинку було заборонено.

4. 24 березня 2005 року про заяву було повідомлено Уряд.
5. 1 квітня 2006 року цю справу було передано на розгляд ново-

створеної П’ятої секції (пункт 1 Правила 25 та пункт 1 Правила 52 
Регламенту Суду).

ФАКтИ

I. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

6. Заявник народився у 1961 році та живе у селі Татарів, що становить 
частину міста-курорту Яремче Івано-Франківської області України.

1 3869 євро.
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A. події, що передУвАли СпрАві

7. Заявник володіє будинком та прилеглою земельною ділянкою 
у с. Татарів. Татарів розташовано в гірському районі та у зв’язку з цим 
має статус гірського населеного пункту. Воно також відоме як курорт 
для «зеленого туризму» в карпатському регіоні. Воно розташоване 
на берегах річки Прут.

8. 10 лютого 2000 року Татарівська сільська рада (далі — Та-
тарівська рада), розглянувши чотири ділянки, на яких можна бу-
ло облаштувати нове кладовище, обрала земельну ділянку, яка до 
цього була зайнята гаражами, що належали компанії під назвою 
Ворохтянський лісокомбінат (далі — ділянка ВЛ), оскільки вона не 
була зайнята, була розташована у селі, і на спорудження кладовища 
можна було не втрачати багато коштів.

9. Ділянка ВЛ розташована біля будинку заявника (детальніше 
див. пункти 14 та 33), у якому він тоді проживав разом зі своєю роди-
ною. На відстані 30 та 70 метрів від ділянки ВЛ протікають дві річки. 
Питна вода для Татарова надходить з криниць, що живляться ґрун-
товими водами; у селі немає системи централізованого водопоста-
чання, а криниці не є захищеними.

10. 24 травня 2000 року Всеукраїнське бюро розслідувань з еко-
логічної безпеки, надзвичайних ситуацій та боротьби з наркоманією 
повідомило Голову Яремчанської міської ради (далі — Яремчанська 
рада), що облаштування кладовища на ділянці ВЛ може призвести 
до забруднення річки та криниць, розташованих на прилеглих ді-
лянках землі, трупною отрутою, що переноситиметься потоками 
ґрунтових вод.

11. Кладовище було відкрито Яремчанською радою для вико-
ристання у серпні 2000 року. Управління кладовищем здійснювало-
ся Яремчанською радою.

12. 6 лютого 2001 року Яремчанська міська санітарно-епідеміо-
логічна станція дійшла висновку, що кладовище не можна було спо-
руджувати на ділянці ВЛ з огляду на її близьке розташування до 
житлових будинків та ризик забруднення навколишнього середови-
ща трупною отрутою.

13. 20 серпня 2002 року обласна санітарно-епідеміологічна стан-
ція Міністерства охорони здоров’я України відмовила у погодженні 
генерального плану забудови с. Татарів. Зокрема, вона стверджува-
ла, що кладовище не може бути розташоване в запропонованій зоні, 
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оскільки відстань від нього до приватних будинків не відповідає 
нормам та стандартам санітарно-захисної зони.

14. 30 серпня 2002 року та 20 січня 2003 року Інститут гігієни 
та медичної екології імені О.М. Марзєєва, що є частиною Національ-
ної академії медичних наук України, повідомив заявника та Ярем-
чанську раду про те, що для кладовища слід знайти інше місце роз-
ташування. Згідно з висновком інституту облаштування кладовища 
на ділянці ВЛ порушуватиме вимоги законодавства щодо охорони 
здоров’я і погіршить умови проживання мешканців прилеглих бу-
динків. Зокрема, кладовище розташовуватиметься менше, ніж за 
300 метрів від найближчих житлових будинків, які стоять за 38 мет-
рів від краю кладовища (що не дозволяє створити належну санітар-
но-захисну зону). Це може призвести до забруднення ґрунтових вод, 
що використовуються мешканцями прилеглих домоволодінь як пит-
на вода, та сусідніх річок побічними продуктами розкладу людських 
трупів. У висновку також було зазначено, що санітарно-захисна зона 
призначена також для зменшення психологічного навантаження на 
мешканців прилеглих будинків.

15. Заявник твердить, що з 2002 року до теперішнього часу він 
лікується від підвищеного артеріального тиску та різних серцевих 
недуг. На підтвердження цього він додав свої лікарняні листи та ме-
дичні довідки, а також аналогічні документи своєї дружини за 2002–
2006 роки. Він також надав Суду свідоцтво про смерть двох своїх 
сусідів пана Р. Г. та Д. Б., які також проживали поблизу забороненого 
кладовища та померли у віці 68 та 43 років відповідно.

16. 17 вересня 2002 року прокуратура Івано-Франківської облас-
ті повідомила заявника про те, що вона не могла втручатися у пи-
тання щодо несанкціонованих поховань, що відбуваються на ділян-
ці ВЛ: вказане питання входить до компетенції місцевих органів 
влади, зокрема, Яремчанської ради, що відповідає за управління та 
утримання кладовища.

17. 22 квітня 2003 року виконавчий комітет Яремчанської ради 
повідомив обласну державну адміністрацію про те, що Татарівська 
сільрада розглядала можливість переселення заявника. Його двічі 
запрошували для обговорення пропозиції щодо переселення його 
родини до іншої частини селища, але не отримали жодної відповіді.

18. 5 травня 2003 року обласне управління містобудування та 
архітектури (далі — управління містобудування) повідомило Ярем-
чанську та Татарівську ради про те, що земельна ділянка біля бу-
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динку заявника була непридатна для облаштування кладовища, 
оскільки вона не забезпечувала створення 300-метрової санітарно-
захисної зони для захисту житлових будинків та 50-метрової водо-
охоронної зони для захисту річки Прутець.

19. 18 травня 2003 року Татарівська рада, серед іншого, вирішила, 
що відповідні місцеві органи влади були готові розглянути можливість 
придбання будинку або квартири для заявника, або виплати йому 
компенсації у разі його відмови від проживання поруч з кладовищем.

20. 21 квітня 2004 року питання щодо місця розташування кла-
довища розглядалося представниками управління містобудування 
та архітектури, управління комунально-житлового господарства 
облдержадміністрації, обласної санітарно-епідеміологічної станції 
та обласного управління земельних ресурсів. Вони рекомендували 
Голові Татарівської ради для спорудження кладовища використати 
іншу земельну ділянку на околиці села Вентарівка.

21. 22 червня 2005 року обласна державна адміністрація повідоми-
ла заявника про те, що єдиним шляхом врегулювання питання є його 
переселення. Облдержадміністрація просила його погодитися на таке 
переселення. Вона також підтвердила, що Яремчанська рада пропонує 
або придбати заявникові будинок, або виділити йому еквівалентну 
ділянку землі та кошти, необхідні для будівництва іншого будинку.

22. 18 липня 2005 року Голова Яремчанської ради запропонував 
заявникові повідомити органи влади про те, чи бажає його родина 
переселитися та на яких умовах.

23. У відповідь заявник просив надати йому більше інформації 
щодо цієї пропозиції, а саме деталі конкретної земельної ділянки, 
будинку та коштів, що надаватимуться.

24. У відповідь на прохання заявника повідомити йому конкрет-
ну інформацію щодо пропозиції Голова Яремчанської ради листом 
від 27 липня 2005 року запропонував заявнику особисто обговорити 
пропозицію з метою досягнення можливого компромісу.

25. 15 серпня 2005 року Голова Татарівської ради звернувся до 
Українського державного науково-дослідного інституту проектуван-
ня міст імені Ю.М. Білоконя (Діпромісто) (далі — інститут) з проханням 
розробки пропозицій щодо місця розташування у селі кладовища.

26. 21 грудня 2005 року інститут повідомив заявника, що до йо-
го компетенції не належить вирішення питань щодо місця розта-
шування кладовища. Він також зазначив, що генеральним планом 
забудови території села Татарів для спорудження кладовища про-
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понувалася ділянка в урочищі Чертіж. Проте відповідне рішення 
мали прийняти місцева рада та санітарно-епідеміологічна станція. 
Серед іншого заявникові було повідомлено, що до інституту лист Та-
тарівської ради від 15 серпня 2005 року з приводу надання пропози-
цій щодо можливих місць для облаштування кладовища не надхо-
див (див. пункт 25).

27. Листом від 6 березня 2006 року, адресованим заявнику та Го-
лові Татарівської ради, управління містобудування зазначило, що 
воно неодноразово пропонувало Татарівській раді використати для 
облаштування кладовища територію під назвою Вентерівка. Проте 
з невідомих причин рада не прийняла цю пропозицію. Управління 
також повідомило заявника, що виділення земельної ділянки під 
кладовище належить до компетенції Татарівської ради.

28. Від серпня 2006 року до червня 2008 року заявник та члени 
його родини, які проживали разом із ним, неодноразово зверталися 
до Татарівської ради із заявами про надання їм земельної ділянки 
для будівництва житлового будинку, тому що вони відчували, що 
проживання поблизу кладовища є нестерпним. Татарівська рада 
відмовляла у задоволенні цих заяв у зв’язку з відсутністю вільного 
фонду земельних ділянок.

29. За результатами дослідження питної води із криниці заявника, 
що проводилося Яремчанською міською санітарно-епідеміологічною 
станцією 21 серпня 2008 року та 7 липня 2009 року, було встановле-
но, що токсикологічні, хімічні та органолептичні показники води від-
повідають державним стандартам (перевірка показника вмісту E. сoli 
(кишкової палички) не проводилася). Було зроблено висновок, що вода 
може використовуватися для господарсько-побутових потреб.

30. 23 серпня 2008 року та 6 липня 2009 року Яремчанська місь-
ка санітарно-епідеміологічна інспекція провела бактеріологічний 
аналіз води з тієї самої криниці. Було встановлено, на відміну від 
результатів досліджень, проведених 21 серпня 2008 року та 7 лип-
ня 2009 року (див. пункт 29), що вміст бактерій E. coli у воді стано-
вив 2380, тоді як нормальний показник становить 10 (див. пункт 72), 
та зроблено висновок, що вода не може використовуватися для гос-
подарсько-побутових потреб. Було також рекомендовано проводити 
дезінфекцію води. Причину забруднення води встановлено не було, 
і для цього потрібно було б проводити додаткову експертизу.

31. 14 грудня 2009 року у відповідь на запит Уряду Яремчанська 
міська санітарно-епідеміологічна станція зробила висновок, що по-
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казник, отриманий за результатами бактеріологічного аналізу, що 
вказував на забруднення води, не мав жодного зв’язку з місцем роз-
ташування кладовища, а міг бути зумовленим іншими джерелами.

32. 15 грудня 2009 року обласна санітарно-епідеміологічна 
станція повідомила заявника про те, що причини бактеріологічно-
го забруднення водопостачання можна було встановити на основі 
висновку гідрогеологічної служби щодо того, чи існував якийсь 
зв’язок між водоносним горизонтом для питного водопостачання та 
джерелами забруднення. У листі санітарно-епідеміологічної стан-
ції також зазначалося, що згідно з аналізами води, взятими з різних 
частин селища, показник E. coli перевищував допустимі показники, 
встановлені законодавством, якими передбачається, що у питній 
воді показник для E. coli повинен бути нульовим або меншим за 1 на 
100 см3 (див. пункт 72 щодо державних стандартів питної води), про-
те показник E. coli коливався від 23 до 2380.

33. Будинок та криниця заявника розташовані приблизно за 38 
метрів від найближчої межі кладовища.

34. Листами Татарівської ради, виконавчого комітету Ярем-
чанської міської ради та Івано-Франківської обласної державної 
адміністрації від 10, 15 та 16 грудня 2009 року органи влади повідо-
мили Урядового уповноваженого, що заявник не проявив жодного 
інтересу до свого переселення.

B. провАдження щодо тАтАрівСької рАди

35. 10 серпня 2000 року Верховинський районний суд Івано-
Франківської області, розглянувши позов заявника до Татарівської 
ради, постановив, що рішення ради про розміщення кладовища на 
ділянці ВЛ є незаконним.

36. Наприкінці серпня 2000 року мешканці Татарова провели 
перше поховання на кладовищі.

37. 1 грудня 2000 року Яремчанський міський суд в іншому про-
вадженні встановив, що Татарівська рада порушила передбачений 
порядок виділення земельної ділянки для кладовища, а саме не отри-
мала висновок санітарно-епідеміологічної експертизи, та зобов’язав 
Татарівську раду заборонити поховання на ділянці ВЛ.

38. 24 грудня 2000 року мешканців Татарова було повідомлено 
про рішення суду щодо припинення використання ділянки ВЛ для 
кладовища. Проте поховання на ділянці продовжувалися.
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39. 29 грудня 2000 року Татарівська рада заборонила поховання 
на ділянці ВЛ. 2 лютого 2001 року державна виконавча служба закін-
чила виконавче провадження у справі на підставі повного виконан-
ня рішення Татарівською радою.

40. 2 березня 2001 року Татарівська рада повторно прийняла рі-
шення, що ділянка ВЛ може використовуватися для нового сільсько-
го кладовища. 26 березня 2001 року заявник подав до Яремчанського 
міського суду новий позов щодо цього рішення.

41. Тим часом 22 серпня 2001 року обласна санітарно-епідеміо-
логічна станція повідомила суддю Яремчанського міського суду, на 
розгляд якому було передано позов від 26 березня 2001 року (див. 
пункт 40), що ділянка кладовища не відповідає державним санітар-
ним правилам планування та забудови населених пунктів. Зокрема 
місце розташування не відповідало вимозі щодо дотримання сані-
тарно-захисної зони між кладовищем та найближчими житловими 
будинками.

42. 16 жовтня 2001 року Яремчанський суд визнав рішення 
Татарівської ради від 2 березня 2001 року незаконним. 17 квітня 
2002 року Верховний Суд України залишив це рішення без змін.

43. 25 грудня 2001 року Татарівська рада скасувала своє рішення від 
2 березня 2001 року на підставі рішення суду від 16 жовтня 2001 року.

44. 3 липня 2003 року Татарівська рада затвердила новий гене-
ральний план забудови території села. Планом знову було передба-
чено використання ділянки ВЛ для кладовища.

45. 22 липня 2003 року заявник знову звернувся до суду з позо-
вом до Татарівської ради, вимагаючи визнання незаконним затвер-
дження нового генерального плану забудови території села у час-
тині розташування кладовища. Він також вимагав відшкодування 
моральної шкоди, компенсації судових витрат та витрат на правову 
допомогу.

46. 22 серпня 2003 року Верховинський районний суд Івано-
Франківської області ухвалив зобов’язати Татарівську раду довести 
до відома мешканців села, що поховання на необлаштованому в за-
конному порядку кладовищі біля будинку заявника було заборонено.

47. До цього часу на ділянці ВЛ було здійснено до сімдесяти по-
ховань. Відстань між будинком заявника та деякими з могил стано-
вило менше 120 метрів.

48. Голова Татарівської ради у суді твердила, що в селі немає ін-
шої зони, придатної для кладовища. Вона також запевняла, що твер-
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дження заявника про можливе забруднення водопостачання є не-
обґрунтованим, оскільки ґрунтові води течуть у напрямку від його 
домоволодіння.

49. 26 грудня 2003 року Верховинський районний суд Івано-
Франківської області задовольнив позов заявника та визнав новий 
генеральний план забудови території села незаконним у частині 
місця розташування кладовища. Суд постановив, що ділянка ВЛ є 
непридатною для використання для кладовища. Зокрема, облашту-
вання кладовища на ділянці ВЛ порушувало положення законодавс-
тва щодо охорони здоров’я, що вимагають створення: (a) санітарно-
захисної зони завширшки 300 метрів, що відділяє житлову зону від 
фактору ризику; та (b) водоохоронної зони завширшки 50 метрів, що 
відділяє джерела водопостачання від фактору ризику. Суд зауважив, 
що ці відстані не можна зменшувати, і зобов’язав Татарівську раду за-
крити кладовище та сплатити заявникові 25 000 грн2 відшкодування 
моральної шкоди та 609,45 грн3 компенсації судових та інших витрат.

50. 28 травня 2004 року апеляційний суд Івано-Франківської 
області (далі — апеляційний суд) частково залишив рішення від 
26 грудня 2003 року без змін. Зокрема, суд скасував рішення суду 
першої інстанції в частині відшкодування заявнику моральної шко-
ди, а також зменшив присуджену компенсацію судових та інших 
витрат до 151 грн.

51. 9 жовтня 2006 року Верховний Суд України залишив ухвалу 
від 28 травня 2004 року без змін.

C. виконАвче провАдження

52. 18 червня 2004 року Верховинський районний суд Івано-
Франківської області видав два виконавчих листи, якими Татарів-
ську раду було зобов’язано оголосити новий генеральний план забу-
дови села незаконним та закрити кладовище.

53. 7 липня 2004 року державна виконавча служба відкрила ви-
конавче провадження у справі.

54. З липня 2004 року до лютого 2005 року державна виконавча 
служба неодноразово накладала штрафи на Татарівську раду за її 
відмову виконати рішення від 26 грудня 2003 року.

2 94 євро.
3 24 євро.
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55. 3 березня 2005 року державна виконавча служба закінчила 
виконавче провадження, твердячи, що неможливо виконати рішен-
ня без залучення Татарівської ради, депутати якої не ухвалили від-
повідного рішення на підставі рішення суду від 26 грудня 2003 року.

56. У березні 2005 року заявник звернувся до Верховинського 
районного суду Івано-Франківської області із заявою про зміну поряд-
ку виконання рішення суду від 26 грудня 2003 року. Зокрема, він вима-
гав зобов’язати Голову Татарівської ради виконати рішення суду.

57. 17 жовтня 2005 року Верховинський районний суд Івано-
Франківської області відмовив у задоволенні заяви заявника. Суд 
вважав, що Голова діяла лише як представник Татарівської ради — 
відповідача у справі. Голова не була стороною провадження. 6 груд-
ня 2005 року апеляційний суд залишив ухвалу від 17 жовтня 2005 ро-
ку без змін.

58. У серпні 2005 року заявник оскаржив до Верховинського 
районного суду Івано-Франківської області стверджувану бездіяль-
ність Голови Татарівської ради щодо виконання судового рішення 
від 26 грудня 2003 року.

59. 8 листопада 2005 року Верховинський районний суд Івано-
Франківської області не встановив ознак протиправності в діях Го-
лови та відмовив у задоволенні позову заявника. 12 січня 2006 року 
апеляційний суд залишив цю постанову без змін.

60. 16 серпня 2006 року Татарівська рада повторно відмовила 
у визнанні нового генерального плану забудови села незаконним 
та закритті кладовища.

61. 28 серпня 2006 року державна виконавча служба повідомила за-
явника про те, що виконавче провадження не підлягає відновленню.

62. Заявник також безуспішно вимагав порушення криміналь-
ного провадження щодо Голови Татарівської ради через її стверджу-
ване невиконання судового рішення від 26 грудня 2003 року.

D. провАдження щодо привАтних оСіб

63. 7 травня 2002 року Яремчанський міський суд, розглянувши 
заяву заявника, відмовив у порушенні кримінальної справи щодо 
приватної особи, K.M., за використання ділянки ВЛ для поховання. 
16 липня 2002 року та 21 січня 2003 року апеляційний суд та Верхов-
ний Суд України відповідно залишили це рішення без змін.
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64. 3 жовтня 2002 року Яремчанський міський суд двома окреми-
ми рішеннями за необґрунтованістю відмовив у задоволенні позовів, 
заявника та його сусіда, Д. Б., поданих до К. М. та Ф. Г. (приватних осіб) 
щодо відшкодування моральної шкоди у зв’язку з незаконним вико-
ристанням землі біля їхніх будинків у цілях здійснення поховання. 
Суд не встановив порушення відповідачами прав заявника.

65. 24 грудня 2002 року рішення були залишені без змін (двома 
окремими ухвалами) апеляційним судом, а потім 15 вересня 2005 
року та 15 лютого 2006 року — Верховним Судом України.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСтВО

A. конСтитУція УкрАїни від 26 червня 1996 рокУ

66. У відповідних положеннях Конституції зазначено таке:

Стаття 16

«Забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівно-
ваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катас-
трофи — катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду 
Українського народу є обов’язком держави».

Стаття 50

«Кожен має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на від-
шкодування завданої порушенням цього права шкоди...».

B. зАкон УкрАїни «про зАбезпечення САнітАрноГо 

тА епідемічноГо блАГополУччя нАСелення» 

від 24 лютоГо 1994 рокУ

67. Відповідними витягами з Закону передбачено таке:

Стаття 15 
Вимоги до проектування, будівництва, розробки, виготовлення 

і використання нових засобів виробництва та технологій

«Підприємства, установи, організації та громадяни при ... плануванні 
та забудові населених пунктів ... зобов’язані дотримувати вимог сані-
тарного законодавства ...
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Планування і забудова населених пунктів ... повинна передусім пе-
редбачати створення найбільш сприятливих умов для життя, а також 
для збереження і зміцнення здоров’я громадян».

Стаття 18 
Вимоги до господарсько-питного водопостачання і місць водокористування

«Органи державної виконавчої влади, місцевого і регіонального само-
врядування зобов’язані забезпечити жителів міст та інших населених 
пунктів питною водою, кількість та якість якої повинні відповідати 
вимогам санітарних норм і державного стандарту...

...

Для водопроводів господарсько-питного водопостачання, їх джерел 
встановлюються зони санітарної охорони із спеціальним режимом».

C. зАкон УкрАїни «про поховАння тА похороннУ СпрАвУ» 

від 10 липня 2003 рокУ

68. Згідно з відповідними положеннями цього Закону державні 
стандарти, пов’язані з плануванням і забудовою місць поховання, 
складаються з державних містобудівних та екологічних стандар-
тів (стаття 5 Закону). За статтею 8 Закону органи місцевого самов-
рядування вирішують питання про відведення земельних ділянок, 
будівництво, діяльність та управління кладовищами. Відповідно до 
статті 12 Закону поховання може проводитися за зверненнями до 
голови сільської ради або відповідної ритуальної служби. Згідно зі 
статтею 23 Закону виконавчі органи сільських, селищних та міських 
рад забезпечують планування та впорядкування територій місць 
поховання згідно з генеральними планами забудови відповідних 
населених пунктів та з дотриманням обов’язкових містобудівних, 
екологічних та санітарно-гігієнічних вимог.

D. зАкон УкрАїни 

«про питнУ водУ тА питне водопоСтАчАння» 

від 10 Січня 2002 рокУ

69. Закон України «Про питну воду та питне водопостачан-
ня» від 10 січня 2002 року (див. нижче відповідні витяги з Зако-
ну) встановлює нормативну базу стосовно санітарно-гігієнічних 
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стандартів питної води та водопостачання. Зокрема, статті 27–30 
цього Закону встановлюють стандарти у сфері питної води та її 
постачання, обов’язкові до виконання державними органами вла-
ди. Згідно зі статтею 28 Закону ці стандарти встановлюються Кабі-
нетом Міністрів України та контролюються Головним державним 
санітарним лікарем України, який очолює Державну санітарно-епі-
деміологічну службу України. Відповідні витяги із Закону передба-
чають таке:

Стаття 13 
Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері питної води 

та питного водопостачання

«До повноважень органів місцевого самоврядування у сфері питної 
води та питного водопостачання належать:

— затвердження з урахуванням вимог законодавства у сфері питної 
води та питного водопостачання проектів містобудівних програм, 
генеральних планів забудови населених пунктів, іншої містобудів-
ної документації; ...».

Стаття 22 
Права та обов’язки споживачів питної води

«Споживачі питної води мають право на:

— забезпечення питною водою, якість якої відповідає державним 
стандартам, ...».

Стаття 36 
Обмеження господарської та іншої діяльності в зонах санітарної охорони

«...Забороняється розміщення, будівництво, введення в дію, експлуа-
тація та реконструкція підприємств, споруд та інших об’єктів, на яких 
не забезпечено в повному обсязі дотримання всіх вимог і виконання 
заходів, передбачених у проектах зон санітарної охорони, проектах на 
будівництво та реконструкцію, інших проектах

...

У межах другого поясу зони санітарної охорони забороняється:

— розміщення кладовищ... та інших сільськогосподарських об’єктів, 
що створюють загрозу мікробного забруднення води...».
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E. держАвні САнітАрні прАвилА тА норми 

«ГіГіЄнічні вимоГи щодо облАШтУвАння 

і УтримАння клАдовищ в нАСелених пУнктАх УкрАїни» 

(дСАнпін) від 1 липня 1999 рокУ

70. Відповідними витягами передбачено таке:

1. загальні положення

«...1.2. ДСанПіН є нормативним документом, обов’язковим для вико-
нання посадовими особами та громадянами...».

3. Гігієнічні вимоги до облаштування кладовищ

«3.2. Місцезнаходження кладовищної ділянки та її розміри перед-
бачаються генеральним планом розвитку населеного пункту; відве-
дення земельної ділянки під кладовище, проекти улаштування нових 
кладовищ, розширення і реконструкції діючих підлягають погоджен-
ню з місцевими установами державної санітарно-епідеміологічної 
служби.

...

3.5. ...Санітарно-захисна зона від території кладовища традиційного 
поховання і крематорію до житлових і громадських будівель, зон від-
починку, а також колективних садів та городів повинна бути не мен-
шою 300 м. ...

У санітарно-захисних зонах не можна допускати розміщення:

— житлових будинків з придомовими територіями, гуртожитків, го-
телів, будинків для приїжджих».

F. відповідні нАціонАльні СтАндАрти, 

пов’язАні з питною водою, облАШтУвАнням клАдовищ 

тА водоохоронними зонАми

71. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 18 груд-
ня 1998 року № 2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони 
водних об’єктів» у межах другого поясу зони санітарної охорони 
водних об’єктів заборонено розміщення кладовищ та інших об’єктів, 
що створюють загрозу забруднення води мікроорганізмами.
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72. Згідно з Додатком 1 до Державних санітарних норм та пра-
вил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання 
людиною», затверджених Міністерством охорони здоров’я України 
(ДСанПіН 2.2.4.–171–10) 12 травня 2010 року, питна вода, щоб вва-
жатися безпечною для споживання людиною, не повинна містити 
слідів E. сoli. Ці норми замінили Державні санітарні правила і норми 
«Влаштування та утримання колодязів і каптажів джерел, що вико-
ристовуються для децентралізованого господарсько-питного водо-
постачання», затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я 
України № 384 від 23 грудня 1996 року. Державні санітарні правила 
і норми 1996 року встановлювали, що вміст бактерій групи кишкової 
палички (E. coli) в 1 куб. дм або «Індекс ВГКП» не повинен перевищу-
вати 10. Згідно з цим стандартом вміст коліфагів, тобто бактеріофа-
гів, що заражає E. coli, має дорівнювати «нулю».

ПРАВО

I. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 8 КОНВЕНЦІЇ

73. Заявник скаржився на порушення статті 8 Конвенції. Зок-
рема, він твердив, що облаштування кладовища біля його будинку 
призвело до забруднення джерел постачання його питною водою та 
водою, що використовувалася для цілей приватного садівництва, 
що перешкоджало йому користуватися у звичайному порядку своїм 
житлом та благами, зокрема ґрунтом його власної земельної ділян-
ки, та негативно вплинуло на фізичний та психологічний стан його 
та його родини.

У тексті статті 8 зазначено таке:

«1. Кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, 
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 на-
ціональної та громадської безпеки чи економічного добробуту краї-
ни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я 
чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб».
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A. щодо прийнятноСті

74. Уряд не заперечував проти прийнятності цієї скарги. Суд за-
значає, що ця скарга не явно необґрунтованою у сенсі підпункту «а» 
пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не є не-
прийнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути визнана 
прийнятною.

B. зАСтоСовніСть СтАтті 8 конвенції

1. Аргументи сторін провадження

75. Уряд твердив, що не було доказів якого-небудь негативного 
впливу облаштування та використання відповідного кладовища на 
стан здоров’я заявника. Проте Уряд погоджувався з тим, що заявник 
міг зазнати певних страждань унаслідок облаштування кладовища 
на прилеглій до його будинку земельній ділянці.

76. Заявник наполягав на своїх скаргах, твердячи, що тривале 
використання кладовища зробило його житло фактично непридат-
ним для проживання, а його земельну ділянку — непридатною для 
використання. Він доводив, що він не міг використовувати ані свою 
земельну ділянку для садівництва, ані криницю на своїй ділянці — 
для питної води через побоювання отруїтися. Заявник також дово-
див, що спокій його та його родини постійно порушувався похоро-
нами, які здійснювалися біля його будинку.

2. оцінка Суду

77. Як Суд зазначав у низці своїх рішень, скарги відповідно до 
статті 8 Конвенції подавалися у різних випадках, коли висловлюва-
лося занепокоєння щодо довкілля (див. серед багатьох інших дже-
рел рішення у справі «Фадєєва проти Росії» (Fadeyeva v. Russia), заява 
№ 55723/00, п. 68, ЄСПЛ 2005-IV). Проте для того, щоб порушити 
питання за статтею 8 Конвенції, втручання, щодо якого скаржить-
ся заявник, має безпосередньо впливати на його житло, приват-
не або сімейне життя та має досягти певного мінімального рівня, 
щоб скарги підпадали під дію статті 8 Конвенції (див. рішення від 
9 грудня 1994 року у справі «Лопес Остра проти Іспанії» (Lуpez Ostra 
v. Spain), п. 51, Серія A, № 303-C, та згадане рішення у справі «Фадєє-
ва проти Росії» (Fadeyeva v. Russia), п. 69–70). Тому для рішення пер-
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шочерговим є те, чи може забруднення довкілля, на яке скаржиться 
заявник, вважатися таким, що достатньо негативно впливає на ко-
ристування зручностями його житла та якість його приватного та 
родинного життя (див. рішення від 2 грудня 2010 року у справі «Іван 
Атанасов проти Болгарії» (Ivan Atanasov v. Bulgaria), заява № 12853/03, 
п. 66). У зв’язку з цим Суд у рішенні від 10 лютого 2011 року у справі 
«Дубецька та інші проти України» ((Dubetska and Others v. Ukraine), 
заява № 30499/03, пп. 110 та 113) встановив, що забруднення води 
є одним з чинників, які впливають на стан здоров’я заявників, а от-
же — на їх можливість користуватися своїм житлом, вести приватне 
та сімейне життя.

78. Оцінка такого мінімального рівня є відносною та залежить 
від усіх обставин справи, таких як інтенсивність і тривалість шкід-
ливого впливу та його фізичні чи психологічні наслідки. Також має 
братися до уваги загальний контекст довкілля. Суд нещодавно на-
гадував, що не може бути небезпідставної скарги за статтею 8 Кон-
венції, якщо шкода, стосовно якої подаються скарги, є незначною 
у порівнянні з екологічними ризиками, притаманними життю в кож-
ному сучасному місті (див. рішення від 14 лютого 2012 року у справі 
«Харді та Мейл проти Сполученого Королівства» (Hardy and Maile v. the 
United Kingdom), заява № 31965/07, п. 188).

79. Що стосується погіршення стану здоров’я, то важко відріз-
нити вплив екологічних ризиків від впливу інших відповідних фак-
торів, таких як вік, професія або особистий спосіб життя. Також що 
стосується загального контексту довкілля, то немає сумнівів в тому, 
що сильне забруднення води та ґрунту може негативно вплинути на 
громадське здоров’я загалом та погіршити якість життя особи, але 
його фактичний вплив у кожному окремому разі неможливо визна-
чити у кількісному вираженні; «якість життя», власне, є суб’єктивною 
характеристикою, яка не піддається точному визначенню (див., 
із необхідними змінами, рішення від 26 жовтня 2006 року у справі 
«Лєдяєва та інші проти Росії» (Ledyayeva and Others v. Russia), заяви 
№№ 53157/99, 53247/99, 53695/00 та 56850/00, п. 90).

80. Беручи до уваги труднощі доведення, Суд переважно розгля-
датиме висновки національних судів та інших компетентних органів 
щодо встановлення фактичних обставин справи. Як базу для аналізу 
Суд може використовувати, наприклад, положення національного 
законодавства, що визначають небезпечні рівні забруднення, та еко-
логічні дослідження, здійснені компетентними органами. Особливу 
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увагу Суд приділятиме індивідуальним рішенням органів влади що-
до конкретної ситуації заявника, таким як зобов’язання позбавити 
підприємство-забруднювача дозволу на виробничу діяльність або 
відселити мешканця із забрудненої території. Однак Суд не може 
сліпо покладатися на рішення національних органів влади, особли-
во коли вони явно непослідовні або суперечать одне одному. У такій 
ситуації Суд повинен оцінювати докази в їх сукупності. Іншими 
джерелами доказів, окрім викладеного заявником перебігу подій, 
будуть, наприклад, його медичні довідки, а також відповідні звіти, 
заяви або дослідження, здійснені приватними установами (див. зга-
дане рішення у справі «Дубецька та інші проти України» (Dubetska and 
Others v. Ukraine), п. 107, із подальшими посиланнями).

81. Суд повторює, що статтю 8 Конвенції було визнано засто-
совною, якщо небезпечний вплив, якому ймовірно піддавалися від-
повідні особи, був достатньо пов’язаним із приватним та сімейним 
життям у сенсі статті 8 Конвенції (див. згадане рішення у справі 
«Харді та Мейл проти Сполученого Королівства» (Hardy and Maile v. the 
United Kingdom), п. 189). У цій справі Суд визнав, що потенційні за-
грози для довкілля, спричиненні облаштуванням та роботою двох 
терміналів для скрапленого природного газу (далі — СПГ терміна-
ли) були достатньо щільно пов’язані з приватним життям та житлом 
заявника у сенсі статті 8 Конвенції, а тому стали підставою для за-
стосування цього положення (див. згадане рішення у справі «Харді 
та Мейл проти Сполученого Королівства» (Hardy and Maile v. the United 
Kingdom), п. 192).

82. Щодо цієї справи, Суд погоджується з тим, що заявник та йо-
го родина могли зазнати негативного впливу відповідного забруд-
нення води. Проте за відсутності безпосередніх доказів фактичної 
шкоди здоров’ю заявника Суд повинен встановити, чи потенційні 
загрози довкіллю, спричинені місцем розташування кладовища, бу-
ли пов’язані з приватним життям та житлом заявника такою мірою, 
щоб негативно вплинути на «якість його життя» та привести в дію 
застосування вимог статті 8 Конвенції (див. пункти 78–81).

83. Суд зазначає, що національне законодавство з охорони 
здоров’я чітко забороняє розміщення кладовища занадто близько до 
житлових будинків та джерел води (див. пункти 67–72). Як видаєть-
ся, найближча межа кладовища розташована за 38 метрів від будин-
ку заявника (див. пункт 33). Це не можна вважати незначною невід-
повідністю, а радше — серйозним порушенням національних норм, 
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зважаючи на те, що фактична відстань є трохи більшою за одну де-
сяту мінімальної відстані, дозволеної такими нормами. Окрім того, 
кладовище є безперервним джерелом можливої небезпеки, а завда-
на цим потенційна шкода не є такою, яку можна легко виправити 
або попередити. Такі загрози довкіллю неодноразово визнавалися 
органами влади, зокрема, шляхом заборони використання незакон-
ного кладовища для поховання та пропозиції щодо переселення за-
явника (див. пункти 20–25 та 49). Суд також зазначає, що національ-
ні органи влади встановили, що облаштування кладовища у зазна-
ченому місці поставило заявника під загрозу забруднення ґрунту та 
джерел питної води і води для поливу через виділення з трупів, які 
розкладаються, таких речовин як трупна отрута (див. пункт 10). Суд 
звертає особливу увагу на той факт, що у селі Татарів немає цент-
ралізованого водопостачання і мешканці села використовують влас-
ні криниці (див. пункт 9). Також видається, що високий рівень E. coli, 
виявлений у питній воді з криниці заявника, був набагато вищим за 
допустимий рівень і міг бути спричинений кладовищем (див. пунк-
ти 12, 18 та 30), хоча технічні звіти не дійшли остаточного або одно-
стайного висновку щодо дійсного джерела забруднення E. coli (див. 
пункт 31). У будь-якому разі, високий рівень E. coli незалежно від 
джерела походження, разом із явним та чітким порушенням норм 
санітарної безпеки, підтвердили наявність загроз для довкілля, зок-
рема, серйозного забруднення води, на які наражався заявник.

84. За таких обставин Суд доходить висновку, що облаштування 
та використання кладовища настільки близько від будинку заявника 
разом з наступним впливом на довкілля та «якість життя» заявника 
досягло мінімального рівня, що вимагається статтею 8 Конвенції, 
та становило втручання у право заявника на повагу до його житла 
та приватного і сімейного життя. Суд також вважає, що потенційно 
шкідливе втручання досягло достатнього рівня серйозності для за-
стосування статті 8 Конвенції.

C. дотримАння СтАтті 8 конвенції

1. Аргументи сторін провадження

85. Уряд твердив, що кладовище було побудовано в інтересах 
мешканців села Татарів, оскільки у гірському районі біля села абсо-
лютно не було жодного іншого місця, яке могло використовуватися 
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як кладовище. Уряд також твердив, що хоча кладовище було побудо-
вано з порушенням санітарного законодавства, тобто без відповід-
ної санітарно-захисної зони, що вимагалася законодавством, орга-
ни влади доклали всіх можливих зусиль для заборони поховання та 
забезпечення заявника можливістю переселитися — навіть попри 
те, що зобов’язання щодо переселення законодавством передбачено 
не було. За твердженнями Уряду заявник постійно відмовлявся від 
таких пропозицій. Для підтвердження цього Уряд надав листи Та-
тарівської ради та Івано-Франківської обласної державної адмініст-
рації від 10, 15 та 16 грудня 2009 року, у яких муніципальні органи 
твердили, що заявника не цікавило переселення (див. пункт 34). 
Уряд погодився з тим, що облаштування кладовища на ділянці ВЛ 
покладало на державу позитивний обов’язок відповідно до статті 8 
Конвенції.

86. Заявник підтримав свої скарги та твердив, що рішення про 
облаштування кладовища по сусідству з його будинком було ухвале-
но з порушенням національних норм, а заходи, вжиті органами вла-
ди України для виправлення ситуації, були недостатніми та неадек-
ватними. Зокрема, він твердив, що органи влади нічого не зробили 
для закриття незаконно облаштованого кладовища, не забезпечили 
припинення поховань та не виправили ситуацію, запропонувавши 
йому будь-яку альтернативу. Заявник твердив, що він не мав куди 
переїжджати і не мав достатньо грошей для будівництва нового бу-
динку. Він зазначав, що попри відповідний запит органи влади не 
зробили йому жодної детальної та конкретної пропозиції щодо пе-
реселення.

2. оцінка Суду

87. Хоча мета статті 8 Конвенції переважно полягає у захисті 
особи від свавільного втручання державних органів, вона може 
включати в себе вжиття органами заходів для забезпечення пова-
ги до приватного життя та житла (див. з подальшими посиланнями 
рішення у справі «Морено Гомес проти Іспанії» (Moreno Gуmez v. Spain), 
заява № 4143/02, п. 55, ЄСПЛ 2004-X).

88. Забруднення довкілля може вплинути на добробут осіб і та-
кою мірою перешкоджати їм користуватися своїм житлом, що нега-
тивно вплине на їхнє приватне та сімейне життя, при цьому серйоз-
но не загрожуючи їхньому здоров’ю. Суд зазначає, що скарги про 
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екологічну шкоду у цій справі власне не пов’язані з причетністю 
держави до промислового забруднення (див. у контексті серйозно-
го промислового забруднення згадане рішення у справі «Дубецька 
та інші проти України» (Dubetska and Others v. Ukraine), п. 73). Проте 
ці скарги стосуються тверджень про небезпеку для здоров’я, спри-
чинену рішенням органу влади про розміщення кладовища лише 
за 38 метрів від житла заявника на порушення національних норм, 
а також незабезпеченням державою дотримання національних еко-
логічних стандартів. Скарги також стосуються неврегулювання де-
ржавою діяльності муніципалітетів відповідно до таких стандар-
тів. У такій ситуації завдання Суду полягає в оцінці того, чи вжи-
ла держава всіх необхідних заходів для забезпечення захисту прав 
заявника за статтею 8 Конвенції. Під час здійснення такої оцінки 
в контексті конкретної справи мають аналізуватися всі чинники, 
включно з дотриманням національних екологічних норм та вико-
нанням судових рішень (див.,із відповідними змінами, згадане рі-
шення у справі «Дубецька та інші проти України» (Dubetska and Others 
v. Ukraine), п. 141). Зокрема, якщо наявні національні екологічні нор-
ми, недотримання їх може становити порушення статті 8 Конвенції 
(див. згадане рішення у справі «Морено Гомес проти Іспанії» (Moreno 
Gуmez v. Spain), пп. 56 та 61).

89. Окрім того, принципи, які застосовуються до оцінки від-
повідальності держави відповідно до статті 8 Конвенції в екологіч-
них справах, є загалом схожими незалежно від того, чи має справа 
розглядатися з погляду позитивного обов’язку держави щодо вжит-
тя належних і відповідних заходів для гарантування прав заявника 
відповідно до пункту 1 статті 8 Конвенції, чи в контексті виправда-
ного відповідно до пункту 2 статті 8 Конвенції «втручання органів 
державної влади». Окрім того, процесуальні гарантії, доступні за-
явникові відповідно до статті 8 Конвенції, можуть стати недієви-
ми, а державу може бути визнано відповідальною за Конвенцією, 
якщо судове рішення, яким органи влади зобов’язано діяти у пев-
ний спосіб в екологічних питаннях, ігнорується органами влади або 
залишається невиконаним протягом значного періоду часу (див., із 
необхідними змінами, рішення у справі «Ташкін та інші проти Ту-
реччини» (Taşkın and Others v. Turkey), заява № 46117/99, пп. 124–125, 
ЄСПЛ 2004-X).

90. З огляду на твердження заявника щодо прямої відповідаль-
ності Уряду за розміщення кладовища безпосередньо біля його бу-
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динку та забруднення внаслідок цього, Суд розглядатиме цей ви-
падок як пряме втручання у права заявника відповідно до статті 8 
Конвенції (див. пункт 84).

91. Що стосується оцінки дотримання вимоги законності від-
повідно до статті 8 Конвенції у поєднанні з вимогами дотримання 
положень національного законодавства, Суд зазначає таке:

i) рішення Татарівської ради про розміщення кладовища на 
земельній ділянці ВЛ було прийнято з порушенням Дер-
жавних санітарних правил та норм, зокрема вимоги щодо 
300-метрової «санітарно-захисної зони» (див. пп. 71 та 72). 
На порушення Законів України «Про поховання та похорон-
ну справу» (див. пункт 68) та «Про питну воду та питне во-
допостачання» не було законно затвердженого генерального 
плану забудови села. Зокрема статтями 27–30 останнього За-
кону встановлено обов’язкові санітарно-гігієнічні стандарти 
питної води та питного водопостачання, якими передбачено 
відсутність у питній воді вмісту E. coli (див. пункт 72);

ii) про незаконність розміщення кладовища та недотриман-
ня вимог щодо санітарно-захисної та водоохоронної зони 
неодноразово повідомляли санітарно-епідеміологічні ор-
гани, і це принаймні шість разів визнавали у своїх рішен-
нях національні суди (див. пункти 12–14, 18, 35, 37, 42, 46 
та 49–51);

iii) національні органи влади, які несуть відповідальність за уп-
равління та обслуговування кладовища згідно з національ-
ним законодавством, не забезпечили належно виконання 
рішення, ухваленого 26 грудня 2003 року Верховинським 
районним судом Івано-Франківської області, яке було за-
лишене без змін апеляційним судом та Верховним Судом 
України, та згідно з яким Татарівську раду було зобов’язано 
закрити кладовище (див. пункт 49). Це рішення й досі зали-
шається невиконаним (див. пункт 61), а депутати Татарівсь-
кої ради неодноразово відмовлялися ухвалити рішення на 
виконання цього рішення суду;

iv) Національні органи влади продовжували порушувати на-
ціональні екологічні норми, а також не виконувати судові 
рішення, що набрали законної сили та були обов’язковими 
для виконання і якими підтверджувалося, що органи влади 
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діяли незаконно; а також рішення від 26 грудня 2003 року, 
яке підтверджувало, що кладовище має бути закрито.

92. Суд зазначає, що Уряд не оскаржував того, що кладовище 
було побудовано та використовувалося з порушенням національ-
них норм (пункт 85). Суд також добре розуміє труднощі та можливі 
витрати під час врегулювання екологічних питань, пов’язаних із 
забрудненням води у гірських районах. Водночас Суд зазначає, що 
розміщення та використання кладовища були незаконними у бага-
тьох аспектах: екологічні норми було порушено; висновки органів 
влади у сфері охорони довкілля було проігноровано; рішення суду, 
які набрали законної сили і підлягали виконанню, не виконували-
ся, й не було вжито заходів у зв’язку із зумовленими забрудненням 
води загрозами здоров’ю та довкіллю (див. пункт 91). Суд вважає, 
що втручання у право заявника на повагу до його житла та при-
ватного і сімейного життя не було здійснено «згідно із законом» 
у сенсі статті 8 Конвенції. Отже, у цій справі відбулося порушен-
ня цього положення. З огляду на свої висновки щодо незаконності 
дій органів влади Суд вважає, що немає необхідності розглядати 
питання щодо решти аспектів стверджуваного порушення статті 8 
Конвенції.

II. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя ПУНКтУ 1 
СтАттІ 6 КОНВЕНЦІЇ

93. Заявник скаржився, що невиконання національними ор-
ганами та приватними особами судового рішення, що набрало за-
конної сили і яким заборонялося використовувати для проведення 
поховань розташовану біля його будинку ділянку ВЛ, становило по-
рушення пункту 1 статті 6 Конвенції.

94. Уряд заперечив проти цього аргументу.
95. Суд вважає, що ця скарга пов’язана з розглянутими раніше 

скаргами, а тому також має бути визнана прийнятною. Зважаючи 
на висновок щодо статті 8 Конвенції (див. пункт 92), Суд не вбачає 
необхідності окремо розглядати це питання відповідно до пунк-
ту 1 статті 6 Конвенції (див., із необхідними змінами, рішення у спра-
вах: «В. проти Сполученого Королівства» (W. v. the United Kingdom), від 
8 липня 1987 року, п. 84, Серія A, № 121, та «Михайлова проти Болгарії» 
(Mihailova v. Bulgaria), заява № 35978/02, п. 107, від 12 січня 2006 року).
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III. ІНШІ СКАРГИ

96. Заявник скаржився відповідно до пункту 1 статті 6 Конвен-
ції, що провадження з приводу його спору з Татарівською сільською 
радою було несправедливим і надмірно тривалим.

97. З огляду на наявні у нього документи Суд вважає, що скарги 
заявника не виявляють жодних порушень прав і свобод, гарантова-
них Конвенцією та протоколами до неї.

98. Із цього випливає, що ця частина заяви має бути визнана не-
прийнятною як явно необґрунтована відповідно до підпункту «а» 
пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.

IV. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

99. 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

100. Заявник вимагав 1 000 000 грн (163 125 євро) відшкодуван-
ня моральної шкоди.

101. Уряд заперечив проти цієї вимоги.
102. Суд зазначає, що внаслідок встановленого порушення заяв-

ник зазнав моральної шкоди. Здійснюючи оцінку на засадах спра-
ведливості, як цього вимагає стаття 41 Конвенції, Суд присуджує 
заявникові 6000 євро відшкодування моральної шкоди.

B. СУдові витрАти

103. Заявник не подав жодних вимог щодо відшкодування судових 
та інших витрат. Відповідно Суд не присуджує у зв’язку з цим нічого.

C. пеня

104. Суд вважає за належне призначити пеню на підставі гра-
ничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до 
якої має бути додано три відсоткові пункти.
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на цих підставах Суд одностайно

1. Оголошує прийнятними скарги на порушення пункту 1 стат-
ті 6 Конвенції у зв’язку з тривалим невиконанням судового рішення 
від 26 грудня 2003 року та на порушення статті 8 Конвенції, а решту 
скарг у заяві — неприйнятними.

2. Ухвалює, що відбулося порушення статті 8 Конвенції.
3. Ухвалює, що немає необхідності окремо розглядати скарги 

відповідно до пункту 1 статті 6 Конвенції.
4. Ухвалює, що:

a) упродовж трьох місяців від дати, коли це рішення набу-
де статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 
Конвенції, держава-відповідач має сплатити заявникові 
6000 (шість тисяч) євро відшкодування моральної шкоди 
та додаткову суму будь-яких податків, що можуть нара-
ховуватися; ця сума має бути конвертована у національ-
ну валюту держави-відповідача за курсом на день здій-
снення платежу;

b) зі спливом зазначеного тримісячного строку до остаточ-
ного розрахунку на зазначену суму нараховуватиметься 
простий відсоток у розмірі граничної позичкової ставки 
Європейського центрального банку, яка діятиме в цей пе-
ріод, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

5. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатис-
факції.

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 4 вересня 
2014 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.

К. Вестердік М. Вілліґер
секретар голова
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ятА СЕКЦІя

СПРАВА «ШВИДКА ПРОТИ УКРАЇНИ»

(Заява № 17888/12)

Рішення

Страсбург 
30 жовтня 2014 року

ОСТАТОЧНЕ 
30 січня 2015 року

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

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

п. М. Вілліґер, голова, пані А. Нуссбергер,
п. Б. М. Зупанчіч,  пані Г. Юдківська,
п. В. А. Де Ґаетано,  п. А. Потоцький,
п. А. Пейхал,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 30 вересня 2014 року, 

виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справа ґрунтується на заяві (№ 17888/12) проти України, по-
даній 21 березня 2012 року до Суду на підставі статті 34 Конвенції 
про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвен-
ція) громадянкою України, пані Галиною Миколаївною Швидкою 
(далі — заявниця).

2. Інтереси заявниці представляв п. Д. О. Ільченко, юрист, який 
практикує у м. Херсон. Уряд України (далі — Уряд) представляв йо-
го Уповноважений, на останніх етапах провадження — пані Наталія 
Севостьянова.

3. Заявниця зокрема твердила, що було порушено її право на сво-
боду вираження поглядів відповідно до статті 10 Конвенції. Вона також 
скаржилася, що їй не було надано можливості скористатися правом на 
апеляційне оскарження, передбачене статтею 2 Протоколу № 7.

4. 14 жовтня 2013 року про зазначені скарги було повідомлено 
Уряд, а решту скарг у заяві визнано неприйнятними.

ФАКтИ

I. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

5. Заявниця народилася у 1948 році та живе у м. Київ.
6. 24 серпня 2011 року під час святкових урочистостей з нагоди 

Дня незалежності України за участі Президента України, яким на 
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той час був п. Янукович, відбулася офіційна церемонія покладання 
вінка до пам’ятника Тарасу Шевченку, відомому українському поету 
та громадському діячу.

7. Заявниця, член опозиційної партії «Батьківщина», брала участь 
у публічному зібранні, організованому цією партією з нагоди Дня 
Незалежності. За твердженнями заявниці, початок мітингу було від-
кладено через зазначену офіційну церемонію покладання вінка.

8. Після церемонії заявниця підійшла до покладеного паном 
Януковичем вінку та відірвала частину стрічки з написом «Прези-
дент України В.Ф. Янукович», не пошкодивши сам вінок. Цим вона 
хотіла висловити свою позицію, що через низку причин пан Януко-
вич не може називатися Президентом України.

9. У матеріалах справи містяться кілька копій знімків заявниці 
за згаданих обставин. На чотирьох із них її видно біля вінка, коли 
вона, не змінюючи розташування вінка, обережно та зосереджено 
відривала від нього стрічку. На іншому знімку заявниця тримає пе-
ред собою вже відірвану стрічку і чи то сміється, чи то щось каже. Бі-
ля неї багато людей. На останньому знімку заявниця, як видається, 
намагається розірвати стрічку. На її обличчі виражено чи то напру-
ження, чи то зневагу.

10. Дії заявниці було зафіксовано на відеокамеру одним із пра-
цівників міліції, який відповідав за підтримання громадського по-
рядку. Зазначені знімки також могли бути зроблені працівниками 
міліції.

11. Того ж дня згаданий працівник міліції встановив особу заяв-
ниці та доповів своєму керівництву про подію.

12. 25 серпня 2011 року заявницю було затримано (менш ніж 
на три години — див. пункт 16) та доправлено до Шевченківського 
районного управління Головного Управління Міністерства внут-
рішніх справ України в м. Києві, де було складено протокол, у якому 
зазначалося, що її дії становили дрібне хуліганство й порушували 
статтю 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 
Заявниця, якій не дозволили порадитися з адвокатом, відмовилася 
підписувати цей протокол.

13. 30 серпня 2011 року Шевченківський районний суд м. Києва, 
на засіданні якого були присутні заявниця та захисник, якого вона 
тим часом найняла, визнав заявницю винною у вчиненні дрібного 
хуліганства у зв’язку подією 24 серпня 2011 року та наклав на неї 
стягнення у вигляді адміністративного арешту строком на десять 
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діб. Суд пояснив, що він вирішив застосувати таке покарання з огля-
ду на характер вчиненого правопорушення, цинічне ставлення за-
явниці та невизнання нею своєї провини. Під час судового засідання 
заявниця твердила, що вона висловила свою громадянську позицію 
та що вона не псувала вінок, а лише відірвала шматок стрічки, щоб 
показати її своїм дітям, онукам та знайомим, які голосували за пана 
Януковича.

14. Того ж дня захисник заявниці подав від її імені апеляційну 
скаргу. Він твердив, що дії заявниці були вираженням її громадянсь-
кої позиції й вони не були скоєні з хуліганських мотивів та не ма-
ли на меті порушення громадського порядку або спокою громадян. 
У апеляційній скарзі також були посилання на статтю 10 Конвен-
ції та практику Суду, згідно з якими термін «вираження поглядів» 
стосувався не лише слів, а й дій, вчинених з метою передати певне 
послання або інформацію. Посилаючись на пункт 16 постанови Пле-
нуму Верховного Суду України № 10 від 22 грудня 2006 року (див. 
пункт 18), захисник також твердив, що накладене стягнення було 
надмірно суворим.

15. 21 вересня 2011 року апеляційний суд м. Києва під час засі-
дання, на якому були присутні два захисника заявниці, своєю оста-
точною постановою залишив рішення суду першої інстанції без змін. 
На той час заявниця вже відбула своє покарання в повному обсязі.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСтВО

A. кодекС УкрАїни 

про АдмініСтрАтивні прАвопорУШення 1984 рокУ 

(зі змінАми, внеСеними 24 вереСня 2008 рокУ)

16. У відповідних положення Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення (далі — Кодекс) зазначено таке:

Стаття 32 
Адміністративний арешт

«Адміністративний арешт установлюється і застосовується лише у ви-
няткових випадках за окремі види адміністративних правопорушень 
на строк до п’ятнадцяти діб...».
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Стаття 173 
Дрібне хуліганство

«Дрібне хуліганство, тобто нецензурна лайка в громадських місцях, 
образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують 
громадський порядок і спокій громадян, — тягне за собою накладен-
ня штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян або виправні роботи на строк від одного до двох місяців 
з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, а в разі, якщо за об-
ставинами справи, з урахуванням особи порушника, застосування 
цих заходів буде визнано недостатнім, — адміністративний арешт на 
строк до п’ятнадцяти діб».

Стаття 263 
Строки адміністративного затримання

«Адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне 
правопорушення, може тривати не більш як три години».

Стаття 287 
Право оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення

«Постанову по справі про адміністративне правопорушення може бу-
ти оскаржено особою, щодо якої її винесено, а також потерпілим.

Постанова районного, районного у місті, міського чи міськрайонного 
суду про накладення адміністративного стягнення може бути оскар-
жена в порядку, визначеному цим Кодексом».

Стаття 289 
Строк оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення

«Скаргу на постанову по справі про адміністративне правопорушення 
може бути подано протягом десяти днів з дня винесення постанови».

Стаття 294 
Набрання постановою судді у справі про адміністративне правопорушення 

законної сили та перегляд постанови

«Постанова судді у справах про адміністративне правопорушення 
набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної 
скарги чи протесту прокурора, за винятком постанов про застосуван-
ня стягнення, передбаченого статтею 32 цього Кодексу...
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Апеляційний перегляд здійснюється суддею апеляційного суду про-
тягом двадцяти днів з дня надходження справи до суду...

Постанова апеляційного суду... оскарженню не підлягає...».

Стаття 296 
Наслідки скасування постанови із закриттям справи 

про адміністративне правопорушення

«...Відшкодування шкоди, заподіяної громадянинові незаконним на-
кладенням адміністративного стягнення у вигляді адміністративного 
арешту ... провадиться в порядку, встановленому законом».

17. Згідно з Науково-практичним коментарем до Кодексу Украї-
ни про адміністративні правопорушення (Р. А. Калюжний, А. Т. Ком-
зюк, О. О. Погрібний та ін.; К.: Всеукраїнська асоціація видавців Правова 
єдність, 2008, стор. 404–405), «інші подібні дії» в сенсі статті 173 є над-
звичайно різноманітними. Вони включають, але не обмежуються та-
ким: вторгнення у громадські місця всупереч забороні певних осіб, 
які слідкують за порядком; безпідставне порушення спокою грома-
дян телефонними дзвінками, лихослів’я по телефону; співання не-
пристойних пісень; вигуки, свист під час демонстрації кінофільмів; 
ґвалт, крики з хуліганських мотивів біля вікон громадян у нічний 
час; справляння природних потреб у не відведених для цього міс-
цях; поява у громадському місці в оголеному вигляді; самовільна 
без потреби зупинка комунального транспорту; нанесення непри-
стойних малюнків на тротуари, стіни, паркани, двері чи вчинення 
написів нецензурного змісту; неправдиве повідомлення про смерть 
родичів, знайомих якщо це не призвело до тяжких наслідків; грубе 
порушення черг, яке супроводжується ображенням громадян і вияв-
ленням неповаги до них; знищення або пошкодження з хуліганських 
мотивів якого-небудь майна у незначних розмірах тощо.

B. поСтАновА пленУмУ верховноГо СУдУ УкрАїни 

від 22 ГрУдня 2006 рокУ № 10 «про СУдовУ прАктикУ 

У СпрАвАх про хУліГАнСтво»

18. Згідно з пунктом 16 під час вирішення питань щодо накла-
дання застосовних за статтею 173 Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення стягнень суддя має в кожному окремому ви-
падку враховувати характер учиненого правопорушення, дані про 
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особу порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що 
пом’якшують та обтяжують відповідальність. Щодо осіб, які займа-
ються суспільно корисною працею і позитивно характеризуються за 
місцем роботи, навчання та проживання, необхідно застосовувати, 
як правило, не арешт, а інші адміністративні стягнення, а також за-
ходи громадського впливу.

C. зАкон УкрАїни «про порядок відШкодУвАння Шкоди, 

зАвдАної ГромАдянинові незАконними діями орГАнів дізнАння, 

доСУдовоГо СлідСтвА, прокУрАтУри і СУдУ» 

(дАлі — зАкон про відШкодУвАння)

19. У відповідних положеннях зазначено таке:

Стаття 1

«Відповідно до положень цього Закону підлягає відшкодуванню шко-
да, завдана громадянинові внаслідок:

...

2) незаконного застосування адміністративного арешту ...;

...».

Стаття 2

«Право на відшкодування шкоди в розмірах і в порядку, передбачених 
цим Законом, виникає у випадках:

...

4) закриття справи про адміністративне правопорушення».

Стаття 3

У наведених в статті 1 цього Закону випадках громадянинові відшко-
довуються (повертаються):

1) заробіток та інші грошові доходи, які він втратив внаслідок неза-
конних дій;

4) суми, сплачені громадянином у зв’язку з поданням йому юридич-
ної допомоги,

5) моральна шкода».
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ПРАВО

I. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 10 КОНВЕНЦІЇ

20. Заявниця скаржилася на порушення її права на свободу ви-
раження поглядів відповідно до статті 10 Конвенції, в якій зазначено 
таке:

«1. Кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право вклю-
чає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати 
інформацію та ідеї без втручання органів державної влади і незалеж-
но від кордонів. Ця стаття не перешкоджає державам вимагати ліцен-
зування діяльності радіомовних, телевізійних або кінематографічних 
підприємств.

2. Здійснення цих свобод, оскільки воно пов’язане з обов’язками 
і відповідальністю, може підлягати таким формальностям, умовам, 
обмеженням або санкціям, що встановлені законом і є необхідни-
ми в демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки, 
територіальної цілісності або громадської безпеки, для запобігання 
заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я чи моралі, для за-
хисту репутації чи прав інших осіб, для запобігання розголошенню 
конфіденційної інформації або для підтримання авторитету і безсто-
ронності суду».

A. щодо прийнятноСті

21. Уряд твердив, що ця частина заяви має бути відхилена через 
невичерпання національних засобів юридичного захисту відповід-
но до пункту 1 статті 35 Конвенції. Відповідно, Уряд твердив, що 
заявниця не пояснила ані під час засідання суду першої інстанції, 
ані у свій апеляційній скарзі, яку саме «громадську позицію» вона 
хотіла висловити відриванням частини стрічки на вінку і як застосо-
ване до неї адміністративне стягнення порушило її право на свободу 
вираження поглядів.

22. Заявниця не погодилася та заявила, що прямо порушила ці 
питання у своїй апеляційній скарзі.

23. Суд повторює, що відповідно до пункту 1 статті 35 Конвенції 
Суд може розглядати заяву лише після вичерпання всіх національ-
них засобів юридичного захисту. Правило вичерпання національних 
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засобів юридичного захисту зазвичай вимагає, щоб скарги, які зго-
дом подаватимуться до Суду, спочатку було подано до національ-
них судів, принаймні по суті та відповідно до формальних вимог 
і строків, встановлених національним законодавством (див. серед 
багатьох інших джерел рішення у справах «Кардо проти Франції» 
(Cardot v. France), від 19 березня 1991 року, п. 34, Серія A, № 200 та «Ель-
чі та інші проти Туреччини» (Elci and Others v. Turkey), заяви № 23145/93 
та № 25091/94, п. 604 та п. 605, від 13 листопада 2003 року).

24. Зважаючи на документи з матеріалів справи, Суд не має сум-
нівів, що заявниця подала належну скаргу відповідно до всіх фор-
мальностей на національному рівні перед тим, як подати її до Суду. 
Оцінка повноти або розумності її аргументації на підтвердження 
цієї скарги призведе до надмірно обмежувального тлумачення ви-
моги щодо вичерпання. Тому Суд відхиляє це заперечення Уряду.

25. Суд також зазначає, що ця скарга не є ані явно необґрунтова-
ною в сенсі підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції, ані неприй-
нятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути визнана при-
йнятною.

B. щодо СУті

1. Аргументи сторін

26. Заявниця твердила, що, відірвавши від покладеного паном 
Януковичем вінка стрічку з написом «Президент України В. Ф. Яну-
кович», вона висловила свою цілковиту незгоду з його політикою, 
включно з утисками опозиції. За її твердженнями, цей вчинок також 
мав на меті виразити її протест проти ув’язнення опозиційного лі-
дера, пані Юлії Тимошенко. Окрім того, заявниця прагнула показати 
своє розчарування обмеженнями, встановленими для громадськості 
у зв’язку із заходами по забезпеченню безпеки пана Януковича під 
час проведення офіційної церемонії покладання вінка. Вона наго-
лошувала, що не пошкодила вінок та не порушувала громадського 
порядку.

27. Заявниця також твердила, що її вчинку не було надано пра-
вильної юридичної кваліфікації, оскільки він не був жодною фор-
мою хуліганства.

28. Насамкінець вона твердила, що її арешт строком на десять 
діб був абсолютно непропорційним правопорушенню, у вчиненні 
якого її обвинувачено.
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29. Уряд твердив, що заявниця ніколи зрозуміло не пояснюва-
ла, що саме вона прагнула виразити своїм учинком. У будь-якому 
разі, Уряд наполягав на тому, що її було притягнуто до відповідаль-
ності не за незгоду з політикою або політичною діяльністю Прези-
дента Януковича, а за те, що вона відірвала стрічку з покладеного 
ним вінка.

30. Уряд вважав, що національні суди здійснили всебічну й пра-
вильну юридичну та фактологічну оцінку дій заявниці та що засто-
соване до неї стягнення було розумним і пропорційним.

2. оцінка Суду

a) Загальні принципи, встановлені практикою Суду

31. Згідно з усталеною практикою Суду, свобода вираження пог-
лядів, гарантована пунктом 1 Статті 10 Конвенції, є однією з важли-
вих засад демократичного суспільства і однією з базових умов про-
гресу суспільства загалом та самореалізації кожної окремої особи. 
Відповідно до пункту 2 статті 10 Конвенції свобода вираження пог-
лядів стосується не тільки «інформації» чи «ідей», які сприймають-
ся зі схваленням чи розглядаються як необразливі або несерйозні, 
а й тих, які можуть ображати, шокувати чи непокоїти. Саме такими 
є вимоги плюралізму, толерантності та широти поглядів, без яких 
немає «демократичного суспільства». Крім того, стаття 10 захищає 
не тільки зміст ідей та інформації, що виражаються, а й форму їх 
поширення (див. серед багатьох інших джерел рішення у спра-
вах «Обершлік проти Австрії (№ 1)» (Oberschlick v. Austria (no. 1)), від 
23 травня 1991 року, п. 57, Серія A, № 204 та «“Women On Waves” та 
інші проти Португалії» (“Women On Waves” and Others v. Portugal), заява 
№ 31276/05, п. 29 та п. 30, від 3 лютого 2009 року).

32. Як вказано у статті 10 Конвенції, здійснення свободи вира-
ження поглядів, яку захищає ця стаття, може підлягати обмеженням, 
які проте мають бути чітко роз’яснені, а потреба в них переконливо 
встановлена (див. рішення у справі «Штолль проти Швейцарії» (Stoll 
v. Switzerland) [ВП], заява № 69698/01, п. 101, ЄСПЛ 2007-V).

33. Для того, щоб втручання було виправданим відповідно до 
статті 10 Конвенції, воно має бути «встановленим законом», пере-
слідувати одну або більше легітимних цілей, зазначених у другому 
пункті цього положення, та бути «необхідним у демократичному 
суспільстві» — тобто пропорційним переслідуваній меті (див., на-
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приклад, рішення від 23 вересня 1998 року у справі «Стіл та інші 
проти Сполученого Королівства» (Steel and Others v. the United Kingdom), 
п. 89, Reports of Judgments and Decisions 1998-VII).

34. Оцінюючи пропорційність втручання, слід враховувати, 
серед інших чинників, характер та суворість застосованих стяг-
нень (див. рішення у справах «Джейлан проти Туреччини» (Ceylan v. 
Turkey) [ВП], заява № 23556/94, п. 37, ЄСПЛ 1999-IV, «Таммер проти 
Естонії» (Tammer v. Estonia), заява № 41205/98, п. 69, ЄСПЛ 2001-I та 
«Скалка проти Польщі» (Skałka v. Poland), заява № 43425/98, п. 38, від 
27 травня 2003 року). Окрім того, Суд має особливо ретельно розгля-
дати справи, в яких стягнення, застосовані національними органами 
влади за ненасильницьку поведінку, включають покарання у вигляді 
позбавлення волі (див. рішення від 15 травня 2014 року у справі 
«Тараненко проти Росії» (Taranenko v. Russia), заява № 19554/05, п. 87).

b) Застосування зазначених принципів у цій справі

35. Першим питанням до Суду є те, чи охоплюється поняттям 
«вираження поглядів» за статтею 10 Конвенції вчинок заявниці, за 
який її було піддано переслідуванню в порядку адміністративного 
судочинства й пізніше взято під варту.

36. У зв’язку з цим Суд зазначає, що він розглядав різні форми 
вираження поглядів, які підпадають під дію статті 10 Конвенції. 
Наприклад, Суд дійшов висновку, що коротка публічна демонстра-
ція перед Парламентом кількох предметів брудного одягу, яка мала 
символізувати «брудну білизну держави», була формою вираження 
політичних поглядів (див. рішення від 12 червня 2012 року у справі 
«Татар та Фабер проти Угорщини» (Tatár and Fáber v. Hungary), заяви 
№ 26005/08 та № 26160/08, п. 36).

37. У цій справі заявниця відірвала стрічку від вінка, покладе-
ного Президентом України до пам’ятника відомому українському 
поетові у День незалежності України, і багато людей були свідками 
цього вчинку. Також заслуговує на увагу і те, що заявниця належа-
ла до опозиційної політичної партії «Батьківщина», керівник якої, 
пані Тимошенко, на той час відбувала покарання у вигляді позбав-
лення волі.

38. Зважаючи на поведінку заявниці та її контекст, Суд погод-
жується із тим, що своїм вчинком вона прагнула поширити серед 
людей навколо неї певні ідеї щодо Президента. Тому цей вчинок 
можна вважати формою вираження політичних поглядів. Відповід-
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но, Суд вважає, що застосування до заявниці за цей вчинок стягнен-
ня у вигляді десятиденного адміністративного арешту становило 
втручання у її право на свободу вираження поглядів.

39. Суд не погоджується з думкою заявниці, що положення Ко-
дексу України про адміністративні правопорушення про дрібне 
хуліганство було явно незастосовним у її випадку. Відповідне по-
ложення стосується зокрема образливого чіпляння до громадян, 
що порушує громадський порядок (див. пункт 16). На думку Суду, 
пошкодження заявницею стрічки на вінку могло вважатися таким, 
що підпадає під зазначену категорію. Суд пам’ятає про доволі за-
гальне юридичне визначення «дрібного хуліганства», тлумачення 
та практичне застосування якого можуть у певних випадках бути 
предметом зловживання. У цій справі заявниця вдалася до провока-
тивного жесту, який міг занепокоїти або образити деяких з багать-
ох людей, які були його свідками. Зважаючи на поведінку заявниці 
та її кваліфікацію національними судами, Суд погоджується з тим, 
що застосовне національне законодавство відповідало вимозі щодо 
передбачуваності. Суд доходить висновку, що визнання заявниці 
винною у дрібному хуліганстві та застосування до неї стягнення, 
передбаченого відповідним положенням, відповідало вимозі щодо 
законності.

40. Зважаючи на зазначені зауваження, Суд також доходить вис-
новку, що застосований до заявниці захід переслідував легітимну 
мету захисту громадського порядку та прав інших громадян. Зали-
шається встановити, чи був цей захід «необхідним у демократично-
му суспільстві» для досягнення цієї мети.

41. Як зазначено в Кодексі України про адміністративні право-
порушення та в подальших роз’ясненнях Пленуму Верховного Суду 
України, адміністративні правопорушення (тобто незначні право-
порушення за законодавством України) караються арештом лише 
у виняткових випадках (див. пункти 16 та 18). Проте національні 
суди застосували до заявниці, шістдесятитрьохрічної жінки, без су-
димостей, найсуворіше покарання за правопорушення, яке не при-
звело до жодного насильства або загрози. Вчиняючи так, суд поси-
лався на відмову заявниці визнавати свою провину, в такий спосіб 
накладаючи на неї стягнення за небажання змінити свої політичні 
погляди. Суд не вбачає цьому жодного виправдання та вважає захід 
непропорційним переслідуваній меті.
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42. Тому Суд вважає, що було порушено право заявниці на сво-
боду вираження поглядів. Відповідно відбулося порушення статті 10 
Конвенції.

II. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 2 
ПРОтОКОЛУ № 7 ДО КОНВЕНЦІЇ

43. Заявниця скаржилася, що несвоєчасний розгляд її апеляцій-
ної скарги, хоча він і відбувався відповідно до встановленого законо-
давством порядку, порушив її право на оскарження, оскільки стався 
лише після того, як вона відбула покарання в повному обсязі.

44. Суд вважає за належне розглянути цю скаргу відповідно до 
статті 2 Протоколу № 7, у якій зазначено таке:

«1. Кожен, кого суд визнав винним у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, має право на перегляд судом вищої інстанції факту 
визнання його винним або винесеного йому вироку. Здійснення цьо-
го права, включаючи підстави, на яких воно може бути здійснене, ре-
гулюється законом.

2. Із цього права можуть поширюватися винятки для передбачених 
законом незначних правопорушень або коли відповідну особу судив 
у першій інстанції найвищий суд, або коли її було визнано винною 
і засуджено після оскарження виправдувального вироку».

A. щодо прийнятноСті

45. 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. Тому вона має 
бути визнана прийнятною.

B. щодо СУті

46. Заявниця підтримувала свою скаргу. Вона твердила, що не-
своєчасний розгляд її апеляційної скарги на практиці звів нанівець 
вплив апеляційного оскарження на результат провадження, пору-
шеного щодо неї через адміністративне правопорушення. Вона за-
значила, що на час, коли її апеляційну скаргу було розглянуто, вона 
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вже відбула покарання в повному обсязі, а отже їй було неважливо, 
скасує апеляційний суд рішення суду першої інстанції чи залишить 
його без змін.

47. Уряд заперечив проти аргументів заявниці. Уряд твердив, 
що заявниця не мала жодних перешкод у застосуванні звичайного 
порядку апеляційного оскарження та що її апеляційну скаргу було 
розглянуто належно.

48. Суд зазначає, що Договірні Сторони мають широкі межі сво-
боди розсуду щодо визначення порядку реалізації права, передба-
ченого статтею 2 Протоколу № 7 до Конвенції (див. рішення у справі 
«Кромбах проти Франції» (Krombach v. France), заява 29731/96, п. 96, 
ЄСПЛ 2001-II).

49. Суд також зауважує, що це положення здебільшого регулює 
інституційні питання, такі як доступ до апеляційного суду або обсяг 
перегляду в апеляційному порядку (див., наприклад, ухвалу щодо 
прийнятності від 18 січня 2000 року у справі «Пешті та Фродль проти 
Австрії» (Pesti and Frodl v. Austria), заяви № 27618/95 та № 27619/95). 
Як Суд уже зазначав у своїй практиці, перегляд вищими судами ви-
року або призначеного покарання може стосуватися і питань факту, 
і права або обмежуватися тільки питаннями права. Окрім того, він 
вважав прийнятним, що у деяких країнах обвинувачений, який ба-
жає оскаржити рішення суду, має отримати на це дозвіл. Однак будь-
які обмеження права на перегляд, що містяться в національному за-
конодавстві, мають за аналогією з правом доступу до суду, закріп-
леним пунктом 1 статті 6 Конвенції, переслідувати законну мету та 
не порушувати саму суть цього права (див. згадане рішення у справі 
«Кромбах проти Франції» (Krombach v. France), п. 96; рішення у спра-
вах «Гурепка проти України» (Gurepka v. Ukraine), заява № 61406/00, 
п. 59, від 6 вересня 2005 року та «Ґалстян проти Вірменії» (Galstyan 
v. Armenia), заява № 26986/03, п. 125, від 15 листопада 2007 року).

50. З огляду на зазначену аналогію видається доречним пов-
торити усталений принцип Суду щодо важливості права на доступ 
до суду, зважаючи на провідне місце права на справедливий суд 
у демократичному суспільстві (див. рішення від 9 жовтня 1979 року 
у справі «Ейрі проти Ірландії» (Airey v. Ireland), п. 24, Серія A, № 32). 
Якщо наявним є право на перегляд відповідно до статті 2 Протоколу 
№ 7, воно має бути також ефективним.

51. Суд зазначає, що це положення спрямовано на забезпечен-
ня можливості виправити будь-які недоліки, допущені на стадіях 
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судового розгляду або винесення вироку, якщо такі призвели до 
визнання особи винною (див. ухвалу щодо прийнятності від 17 лис-
топада 2009 року у справі «Рибка проти України» (Rybka v. Ukraine), 
заява № 10544/03). Справді, виникне питання за Конвенцією, якщо 
суд апеляційної інстанції буде позбавлений ефективної ролі щодо 
перегляду судового процесу (див., із необхідними змінами, ухвалу 
щодо прийнятності від 22 жовтня 2002 року у справі «Г’юітсон про-
ти Сполученого Королівства» (Hewitson v. the United Kingdom), заява 
№ 50015/99).

52. Суд вирішив, що затримки національних судів у розгляді апе-
ляційних скарг щодо постанов про особливий режим позбавлення 
волі протягом обмеженого строку, можуть спричинити запитання 
за Конвенцією, зокрема статтею 13. Так, у рішенні у справі «Мессіна 
проти Італії (№ 2)» (Messina v. Italy (no. 2)) Суд, визнаючи, що право на 
ефективний засіб юридичного захисту не було порушено лише самим 
недотриманням встановленого законодавством строку, дійшов вис-
новку, що систематичне недотримання відведеного для судів деся-
тиденного строку спричиняло значне зменшення і навіть практично 
зводило нанівець вплив судового перегляду постанов про спеціальний 
режим. Одним із чинників, які спонукали Суд до цього висновку, був 
обмежений період дії кожної з постанов про застосування особливо-
го режиму (заява № 25498/94, пп. 94–96, ЄСПЛ 2000-X; також див. рі-
шення у справі «Енеа проти Італії» (Enea v. Italy) [ВП], заява № 74912/01, 
п. 73 та п. 74, ЄСПЛ 2009). Інакше кажучи, судовий перегляд заходу, 
строк дії якого на той час закінчився або майже закінчився, вважався 
таким, що вже не слугує жодній меті.

53. Аналогічний підхід слід застосовувати за обставин цієї спра-
ви. Суд зазначає, що апеляційна скарга заявниці на постанову від 
30 серпня 2011 року, подана того ж дня, не зупиняла виконання су-
дового рішення, а накладене стягнення було застосовано невідклад-
но. Це було зроблено відповідно до Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення, яким передбачено невідкладне виконання 
постанови лише тоді, якщо вона стосується позбавлення волі (за ви-
нятком ще одного положення, яке не стосується питання, про яке 
йдеться) (див. пункт 16). Якби покарання було іншим, рішення суду 
першої інстанції набрало б законної сили лише за відсутності апеля-
ційної скарги впродовж встановленого законодавством строку або 
якби апеляційний суд залишив його без змін. Проте у цій справі пе-
регляд судом апеляційної інстанції відбувся після того, як заявниця 
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відбула в повному обсязі призначене судом першої інстанції пока-
рання. Суд вважає незрозумілим, як такий перегляд на цій стадії міг 
ефективно виправити недоліки рішення суду нижчої інстанції.

54. Суд не оминає увагою той факт, що якби апеляційний суд 
скасував постанову суду першої інстанції, то заявниця могла ви-
магати на цій підставі виплати їй відшкодування й матеріальної, 
й моральної шкоди (див. пункт 19). Проте такий ретроспективний 
і лише компенсаторний засіб юридичного захисту не можна вважа-
ти заміною права на перегляд, закріпленого у статті 2 Протоколу 
№ 7. Інше рішення суперечитиме усталеному принципові практики 
Суду, згідно з яким Конвенція покликана гарантувати не якісь тео-
ретичні або ілюзорні права, а права, які є ефективними на практиці 
(див., із необхідними змінами, згадане рішення у справі «Ейрі проти 
Ірландії» (Airey v. Ireland), п. 24, та рішення у справі «Гарсія Манібар-
до проти Іспанії» (Garcнa Manibardo v. Spain), заява № 38695/97, п. 43, 
ЄСПЛ 2000-II).

55. З огляду на викладене Суд констатує, що в цій справі відбуло-
ся порушення статті 2 Протоколу № 7.

III. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

56. Статтею 41 Конвенції передбачено:

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

A. ШКОДА

57. Заявниця вимагала 5000 євро відшкодування моральної шкоди.
58. Уряд заперечив проти цієї вимоги як надмірної та необґрун-

тованої.
59. Зважаючи на всі обставини цієї справи та характер встанов-

леного порушення, Суд вважає за належне присудити заявниці суму 
відшкодування моральної шкоди в повному обсязі. Отже, Суд при-
суджує їй 5000 євро відшкодування моральної шкоди.
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B. СУдові витрАти

60. Заявниця також вимагала 1000 євро компенсації судових 
та інших витрат, понесених у зв’язку з провадженням у Суді.

61. Уряд зазначав, що заявниця не надала жодних документів на 
підтвердження цієї вимоги та закликав Суд відхилити цю вимогу як 
необґрунтовану.

62. Згідно з практикою Суду, заявник має право на відшкоду-
вання судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі 
витрати були фактичними і неминучими, а їхній розмір — обґрун-
тованим. У цій справі, беручи до уваги наявні в нього документи 
та зазначені критерії, Суд відхиляє вимогу щодо відшкодування су-
дових та інших витрат.

C. пеня

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

на цих підставах Суд одностайно

1. Оголошує прийнятною скаргу заявниці відповідно до статті 10 
Конвенції про порушення її права на свободу вираження поглядів, 
а також її скаргу відповідно до статті 2 Протоколу №7 на те, що вона не 
могла ефективно використати своє право на апеляційне оскарження 
у провадженні, що вважається кримінальним у розумінні Конвенції.

2. Ухвалює, що відбулося порушення статті 10 Конвенції.
3. Ухвалює, що відбулося порушення статті 2 Протоколу № 7.
4. Ухвалює, що:
a) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде ста-

тусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, 
держава-відповідач повинна сплатити заявниці 5000 (п’ять 
тисяч) євро відшкодування моральної шкоди та додатково 
суму будь-яких податків, що можуть нараховуватися; ця су-
ма 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 Європей-
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ського центрального банку, яка діятиме в період несплати, 
до якої має бути додано три відсоткові пункти.

5. Відхиляє решту вимог заявниці стосовно справедливої сатис-
факції.

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 30 жовтня 
2014 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.

К. Вестердік М. Вілліґер
секретар голова

Відповідно до пункту 2 статті 45 Конвенції та пункту 2 Правила 
74 Регламенту Суду до цього рішення додається окрема думка судді 
Де Ґаетано.

М. В. 
К. В.

ОКРЕМА ДУМКА СУДДІ ДЕ ҐАЕтАНО

1. Я проголосував за те, що у цій справі відбулося порушення. 
Проте я не згоден з тим, що зазначено у пункті 39 рішення.

2. Практикою Суду давно було встановлено, що для того, щоб 
втручання у свободу, закріплену першим пунктом статті 10 Конвен-
ції, було «встановлене законом» у сенсі другого пункту цієї статті, за-
конодавство має пройти випробування на передбачуваність або, ка-
жучи словами Вищого кримінального суду Шотландії у справі «Сміт 
проти Доннеллі» (Smith v. Donnelly) ([2001] ScotHC 121), у п. 8 — спра-
ви щодо загального порушення права громадян на спокій, а також 
у контексті статті 7 — «закон, який встановлює кримінальне право-
порушення, має відповідати певним стандартам ясності та зрозумі-
лості». Це положення стосується будь-якої ситуації, щодо якої засто-
совується положення Конвенції «встановлено законом». Посилання 
робиться, серед іншого, на рішення у справах «Мюллер та інші про-
ти Швейцарії» (Mьller and Others v. Switzerland), заява № 10737/84, від 
24 травня 1988 року, п. 29; «”Groppera Radio AG” та інші проти Швей-
царії» (“Groppera Radio AG” and Others v. Switzerland), заява № 10890/84, 
від 28 березня 1990 року, п. 68; «Гешмен та Геррап проти Сполуче-
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ного Королівства» (Hashman and Harrup v. the United Kingdom), заява 
№ 25594/94, п. 31; та в контексті стверджуваного порушення статті 8 
Конвенції — на рішення у справі «С. та Марпер проти Сполученого 
Королівства» (S. and Marper v. the United Kingdom), заяви № 30562/04 
та № 30566/04, від 4 грудня 2008 року, пп. 95–96.

3. У цій справі загальним правопорушенням було «дрібне хулі-
ганство». Хуліганство означає поведінку, яка є об’єктивно неприй-
нятною у зв’язку з тим, що порушує громадський порядок. Стаття 173 
Кодексу України про адміністративні правопорушення, згідно з яким 
заявницю було затримано та визнано винною (див. пункт 16), вказує 
лише на один конкретний приклад такої неприйнятної поведінки — 
нецензурну лайку у громадському місці, тоді як інші наведені озна-
ки, а саме «образливе чіпляння до громадян або інші подібні дії, що 
порушують громадський порядок і спокій громадян», є загальними 
та нечіткими. Науково-практичний коментар до Кодексу, зазначений 
у пункті 17, наводить інші приклади дрібного хуліганства. Навіть якщо 
ці приклади взято з уже вирішених справ — а це не зрозуміло з наве-
деного пункту 17 — у цих прикладах немає нічого, що могло б навіть 
віддалено виправдати за допомогою принципу eiusdem generis той ви-
сновок, що відривання частини стрічки та демонстрація її у спосіб, 
описаний у пунктах 8 та 9, становить образливе чіпляння до грома-
дян або порушення спокою громадян, або дію чи дії, що порушують 
громадський порядок, як про це вказано у зазначеній статті 173 Ко-
дексу України про адміністративні правопорушення. У поведінці за-
явниці не було елементу «порушення громадського порядку»; а навіть 
якщо її поведінка була «провокативним жестом, який міг занепокої-
ти або образити деяких із багатьох людей, які були свідками цього», 
чого, я вважаю, насправді не було, її поведінка напевно не становила 
порушення спокою громадян (фактичне або завчасно попереджене) 
або порушення громадського порядку. Коли заявниця зняла стріч-
ку, офіційну церемонію вже було закінчено і Уряд не довів у жодний 
спосіб, що дії заявниці за конкретних обставин справи могли ймовір-
но призвести до навіть незначного заворушення.

4. Таким чином, у підсумку втручання у право заявниці на сво-
боду вираження поглядів, на мою думку, не відповідало першому 
критерію, тобто воно не було «встановлено законом», а отже не пот-
рібно розглядати питання щодо легітимної мети втручання або чи 
було воно «необхідним у демократичному суспільстві».
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E U R O P E A N C O U R T O F H U M A N R I G H T S 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ятА СЕКЦІя

СПРАВА «ВЕНІАмІН ТИмОШЕНКО ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ»

(Заява № 48408/12)

Рішення

13 листопада 2014 року до рішення було внесено виправлення 
відповідно до Правила 81 Регламенту Суду

Страсбург 
2 жовтня 2014 року

ОСТАТОЧНЕ 
2 січня 2015 року

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

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

п. М. Вілліґер, голова, пані А. Нуссбергер,
п. Б. М. Зупанчіч,  пані Г. Юдківська,
п. В. А. Де Ґаетано,  п. А. Потоцький,
п. А. Пейхал,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 9 вересня 2014 року, 

виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справа ґрунтується на заяві (№ 48408/12) проти України, по-
даній до Суду на підставі статті 34 Конвенції про захист прав лю-
дини і основоположних свобод (далі — Конвенція) п’ятьма грома-
дянами України: паном Веніаміном В’ячеславовичем Тимошенком 
(1975 року народження), паном Андрієм Миколайовичем Бородіним 
(1973 року народження), пані Ольгою Валеріївною Івановою (1971 ро-
ку народження), паном Олегом Петровичем Пушняком (1972 року 
народження) та паном Тарасом Олександровичем Товстим (1984 ро-
ку народження). Пан Бородін живе у м. Бориспіль, а решта заявни-
ків — у м. Київ.

2. Інтереси заявників представляли пані О. Чугаєнко та пані 
О. Коробко, юристки, які практикують у м. Київ. Уряд України (далі — 
Уряд) на останніх етапах провадження представляла в. о. Уповнова-
женого, пані О. Давидчук.

3. Заявники скаржилися, що заборона страйку працівників Ди-
ректорату сервісу пасажирів на борту повітряного судна (далі — пра-
цівники ДСПБ) авіакомпанії «АероСвіт» порушувала їхні права, га-
рантовані статтею 11 Конвенції.

4. 7 березня 2013 року про заяву було повідомлено Уряд.
5. Письмові зауваження надійшли від Європейської конфедера-

ції профспілок (ЄКП), якій Головою надано право брати участь у про-
вадженні як третя сторона (пункт 2 статті 36 Конвенції та пункт 3 
Правила 44 Регламенту Суду).
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ФАКтИ

I. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

6. На час подій заявники працювали в ЗАТ «Авіакомпанія «Аеро-
Світ»» (далі — підприємство «АероСвіт») та були членами екіпажу літака.

7. Як підтверджується, зокрема, протоколом установчих зборів 
профспілки від 2 липня 2003 року, всі заявники були членами проф-
спілки підприємства. Пан Тимошенко був її головою.

8. 16 лютого 2011 року Національною службою посередництва 
та примирення (далі — НСПП) було зареєстровано колективний тру-
довий спір між працівниками та керівництвом підприємства «Аеро-
Світ». Вимоги працівників стосувалися, зокрема, таких питань:

— ремонту електричного буфетно-кухонного обладнання та 
систем кондиціонування повітря у літаках;

— підвищення безпеки технологічних процесів під час вико-
нання польотів;

— виплата зарплатні не пізніше ніж за три дні до відпустки;
— повна та своєчасна виплата заробітної плати двічі на місяць;
— збільшення посадових окладів на 3% та їхній перерахунок за 

2009 та 2010 роки;
— виплата заробітної плати на основі встановленого Націо-

нальним банком України обмінного курсу між доларом США 
та гривнею та перерахунок заробітної плати з 2008 року;

— перерахунок надбавок за вислугу років;
— забезпечення транспортування екіпажу літаків до аеропор-

ту та з нього;
— встановлення добових у розмірі 50 доларів США для всіх за-

кордонних рейсів;
— прання та прасування форми за рахунок підприємства;
— перерахування щонайменше 0,3% фонду оплати праці для 

проведення культурних та спортивних заходів;
— нарахування працівникам премії у розмірі 3,23% від суми 

прибутків за 2008 рік; та
— індексації заробітної плати згідно з інфляцією при затримці 

виплати зарплати, починаючи з грудня 2008 року.
9. 16 березня та 12 квітня 2011 року НСПП зняла з реєстрації де-

які з вимог працівників, зазначивши, що вони були врегульовані, 
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з посиланням на рішення примирювальної комісії з розгляду колек-
тивного трудового спору від 28 лютого, 10 та 30 березня 2011 року.

10. 27 травня 2011 року після судового засідання, в якому взяли 
участь представники обох сторін, Трудовий арбітраж НСПП ухвалив 
рішення щодо решти вимог працівників. Арбітраж дійшов висновку, 
що більшість вимог є законними та зобов’язав підприємство-праце-
давця виконати їх.

11. У зв’язку з відсутністю будь-яких дій на виконання їхніх ви-
мог працівники ДСПБ «АероСвіту», включно із заявниками, виріши-
ли провести страйк.

12. 9 вересня 2011 року з метою розв’язання трудового спору 
Конференція працівників «АероСвіту» оголосила страйк 150 праців-
ників ДСПБ. Страйк мав розпочатися 28 вересня 2011 року і тривати 
доти, поки вимоги працівників не буде вповні задоволено. В оголо-
шенні зазначалося, що всі міжнародні рейси, які відправлятимуть-
ся до початку страйку, буде здійснено. На конференції було обрано 
страйковий комітет із шістьох осіб (включно з усіма заявників окрім 
пана Пушняка, який, проте, був присутнім на конференції та про-
голосував за проведення страйку). Комітетові надавалися такі пов-
новаження: проводити від імені працівників переговори з керів-
ництвом підприємства та державними органами влади; привертати 
увагу засобів масової інформації до страйку; отримувати від керів-
ництва підприємства інформацію про виконання вимог працівників; 
ініціювати створення комісії з розв’язання трудового спору та брати 
участь у її роботі; організовувати та проводити мітинги й пікети на 
підтримку висунутих вимог; підписувати угоди з власником або йо-
го уповноваженим представником щодо розв’язання трудового спо-
ру; та радитися з НСПП.

13. До 12 вересня 2011 року страйковий комітет повідомив про 
рішення щодо стайку такі органи: підприємство-працедавця, НСПП, 
Міністерство інфраструктури України, Державну авіаційну служ-
бу, Міністерство соціальної політики України, Державну інспекцію 
України з питань праці, Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини, а також низку інших установ та організацій.

14. 19 вересня 2011 року керівництво «АероСвіт» подало до Дар-
ницького районного суду м. Києва (далі — Дарницький суд) позов 
до профспілки бортпровідників, вимагаючи визнання оголошеного 
страйку незаконним.
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15. 26 вересня 2011 року Дарницький суд провів перше засідання 
у справі. Наступне засідання було призначено на ранок 28 вересня 
2011 року.

16. Заплановане засідання не відбулося з невідомих заявникам 
причин. Згодом вони дізналися, що суддя був на лікарняному.

17. 28 вересня 2011 року керівництво «АероСвіт» подало інший 
позов — цього разу до Бориспільського міськрайонного суду Київсь-
кої області (далі — Бориспільський суд) та до страйкового комітету, 
вимагаючи визнання страйку незаконним.

18. 29 вересня 2011 року Бориспільський суд у письмовому про-
вадженні постановив ухвалу, якою заборонив страйковому коміте-
тові проведення страйку до винесення рішення за позовом підпри-
ємства-роботодавця.

19. Того ж дня керівництво підприємства «АероСвіт» вручило 
копію ухвали представникам профспілки.

20. 30 вересня 2011 року керівництво підприємства відкликало 
з Дарницького суду свій перший позов.

21. 4 жовтня 2011 року профспілка оскаржила до апеляційного 
суду Київської області (далі — апеляційний суд) ухвалу Бориспіль-
ського суду від 29 вересня 2011 року. У скарзі вона, зокрема, тверди-
ла, що страйковий комітет не може бути відповідачем у проваджен-
ні, оскільки він не є ані фізичною, ані юридичною особою. Він також 
не уповноважений представляти в судах інтереси працівників, які 
вирішили страйкувати.

22. 5 жовтня 2011 року апеляційний суд відмовив у задоволенні 
зазначеної апеляційної скарги.

23. 6 жовтня 2011 року Бориспільський суд визнав страйк неза-
конним і заборонив його проведення. Суд посилався на статтю 18 
Закону України «Про транспорт», якою заборонялися страйки на 
підприємствах транспорту, коли це пов’язано з перевезенням паса-
жирів. Суд зазначив, що «АероСвіт» є важливим пасажирським пе-
ревізником, який здійснює рейси за більш ніж вісімдесятьма міжна-
родними маршрутами до тридцяти трьох країн. Крім того, зважаючи 
на те, що одним із найголовніших завдань бортпровідників є забез-
печення безпеки пасажирів, суд дійшов висновку, що застосуванню 
також підлягає стаття 24 Закону України «Про порядок вирішення 
колективних трудових спорів (конфліктів)», якою страйки забороня-
ються, якщо вони створюють загрозу життю та здоров’ю людей. Суд 
також загалом послався на статтю 44 Конституції.
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24. Профспілка оскаржила це рішення в апеляційному порядку, 
повторивши у цій скарзі свої аргументи з попередньої апеляційної 
скарги від 4 жовтня 2011 року щодо статусу страйкового комітету. 
Профспілка також доводила, що суд першої інстанції неправомірно 
застосував Закон України «Про транспорт» і мав замість нього засто-
сувати Закон України «Про порядок вирішення колективних трудо-
вих спорів (конфліктів)».

25. 22 листопада і 19 грудня 2011 року апеляційний суд Київської 
області та Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних 
i кримінальних справ відповідно залишили рішення від 6 жовтня 
2011 року без змін.

26. 20 січня 2012 року остаточну ухвалу Вищого спеціалізовано-
го суду України з розгляду цивільних i кримінальних справ було от-
римано страйковим комітетом.

II. ВІДПОВІДНІ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСтВО

A. конСтитУція УкрАїни 1996 рокУ

27. Статтею 44 передбачено таке:

«Ті, хто працює, мають право на страйк для захисту своїх економічних 
і соціальних інтересів.

Порядок здійснення права на страйк встановлюється законом з ура-
хуванням необхідності забезпечення національної безпеки, охорони 
здоров’я, прав і свобод інших людей.

Ніхто не може бути примушений до участі або до неучасті у страйку.

Заборона страйку можлива лише на підставі закону».

B. зАкон УкрАїни «про порядок виріШення 

колективних трУдових Спорів (конфліктів)» 

1998 рокУ (зі змінАми)

28. Відповідними положеннями передбачено таке:

Стаття 3 
Сторони колективного трудового спору (конфлікту)

«Сторонами колективного трудового спору (конфлікту) є:
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на виробничому рівні — наймані працівники (окремі категорії найма-
них працівників) ... або первинна профспілкова чи інша уповноваже-
на найманими працівниками організація та власник підприємства... 
або уповноважений ним... представник; ...

Уповноважений найманими працівниками на представництво орган 
є єдиним повноважним представником найманих працівників до мо-
менту припинення такого спору (конфлікту)».

Стаття 17 
Страйк

«Страйк — це тимчасове колективне добровільне припинення роботи пра-
цівниками (невихід на роботу, невиконання своїх трудових обов’язків)... 
з метою вирішення колективного трудового спору (конфлікту).

Страйк застосовується як крайній засіб (коли всі інші можливості 
вичерпано) вирішення колективного трудового спору (конфлікту) 
у зв’язку з відмовою власника або уповноваженого ним органу (пред-
ставника) задовольнити вимоги найманих працівників або уповнова-
женого ними органу, профспілки, об’єднання профспілок чи уповно-
важеного нею (ними) органу».

Стаття 18 
Право на страйк

«Відповідно до статті 44 Конституції України ті, хто працює, мають 
право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інте-
ресів.

Порядок здійснення права на страйк встановлюється цим Законом.

Страйк може бути розпочато, якщо примирні процедури не привели 
до вирішення колективного трудового спору (конфлікту) або власник... 
ухиляється від примирних процедур або не виконує угоди, досягнутої 
в ході вирішення колективного трудового спору (конфлікту)».

Стаття 24 
Випадки, за яких забороняється проведення страйку

«Забороняється проведення страйку за умов, якщо припинення пра-
цівниками роботи створює загрозу життю і здоров’ю людей, довкіллю 
або перешкоджає запобіганню стихійному лиху, аваріям, катастро-
фам, епідеміям та епізоотіям чи ліквідації їх наслідків.
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Забороняється проведення страйку працівників (крім технічного та 
обслуговуючого персоналу) органів прокуратури, суду, Збройних Сил 
України, органів державної влади, безпеки та правопорядку...»

РОЗДІЛ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

«...3. Встановити, що до приведення законодавства у відповідність 
із Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових 
спорів (конфліктів)» закони та інші нормативно-правові акти засто-
совуються у частині, що не суперечить цьому Закону.

4. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк подати до Верхов-
ної Ради України пропозиції про приведення законодавчих актів 
України у відповідність з цим Законом. ...»

C. зАкон УкрАїни «про трАнСпорт» 1994 рокУ

29. Статтею 18 «Страйки на транспорті» передбачено:

«Припинення роботи (страйк) на підприємствах транспорту може бу-
ти у разі невиконання адміністрацією підприємства умов тарифних 
угод, крім випадків, пов’язаних з перевезенням пасажирів, обслугову-
ванням безперервно діючих виробництв, а також, коли страйк стано-
вить загрозу життю і здоров’ю людини».

30. Зміни до зазначеного положення не вносилися з моменту на-
брання Законом чинності у 1994 році. За рекомендаціями Комітету 
з питань свободи об’єднання МОП у 2001 році було розроблено певні 
пропозиції щодо внесення змін до законодавства, але безрезультат-
но (див. пункти 38–40). Крім того, 26 серпня 2010 року у Верховній 
Ради України було зареєстровано проект Закону України «Про вне-
сення зміни до статті 18 Закону України «Про транспорт» щодо при-
ведення її норм у відповідність до Конституції України та Закону 
України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (кон-
фліктів)». У кінцевій редакції документу пропонувалося скасувати 
всю статтю 18. 15 червня 2011 року Комітет Верховної Ради України 
з питань транспорту і зв’язку рекомендував Парламенту відхилити 
текст законопроекту і послався на висновок Кабінету Міністрів Ук-
раїни, що це дестабілізує транспортний сектор та завдасть шкоди 
соціальним та економічним інтересам держави. Внаслідок цього за-
конопроект було відхилено.
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D. дії УповновАженоГо верховної рАди УкрАїни 

з прАв людини

31. 15 січня 2013 року Уповноважений Верховної Ради України 
з прав людини оприлюднила прес-реліз такого змісту:

Валерія Лутковська: «Право на страйк працівників транспорту має бу-
ти врегульовано на законодавчому рівні»

«Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лу-
тковська направила Прем’єр-міністру України Миколі Азарову листа 
щодо захисту конституційного права на страйк працівників транс-
порту. В ньому наголошується, що до Омбудсмена неодноразово звер-
талися представники Всеукраїнської професійної спілки пілотів, а та-
кож профспілки бортпровідників одного з авіаперевізників стосовно 
неконституційності норм Закону України «Про транспорт» та пору-
шення їхніх законних прав.

Моніторинг Уповноваженого засвідчив: недостатня врегульованість 
цього питання фактично унеможливила законний захист прав пра-
цівників транспорту, зумовила неоднозначне трактування норм права 
у цій сфері та, з одного боку, несе реальну загрозу масових порушень 
трудових прав роботодавцем, а з іншого — спонтанних (несподіваних) 
зривів перевезень тощо.

Робочою групою, створеною Уповноваженим з прав людини, за участю 
представників Мінсоцполітики, Мінінфраструктури, Мінекономрозвит-
ку, Національної служби посередництва і примирення, делегованих від 
спільних представницьких органів сторін роботодавців та профспілок, 
розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо гарантування реалізації конституційного 
права людини на страйк». У ньому, зокрема, пропонується статтю 18 
Закону України «Про транспорт» викласти у такій редакції: «Страйк на 
підприємствах транспорту застосовується відповідно до законодавства 
про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)». 
А частину першу статті 24 Закону України «Про порядок вирішення ко-
лективних трудових спорів (конфліктів)» після слів «здоров’ю людей» 
доповнити словами «національній безпеці».

Як зазначає Уповноважений з прав людини Валерія Лутковська, Мін-
соцполітики, Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури, Секретаріат 
Ради національної безпеки і оборони, представники профспілок по-
годили законопроект без зауважень.
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Враховуючи важливість вирішення цього питання на законодавчо-
му рівні, Омбудсмен Валерія Лутковська... внесла на розгляд уряду 
розроблений законопроект для подальшого направлення до Верховної 
Ради України. Прем’єр-міністр України Микола Азаров дав доручення 
керівникам міністерств інфраструктури, соцполітики, економрозвит-
ку, фінансів та юстиції розглянути проект вищезгаданого закону та 
внести до нього узгоджені пропозиції. Уповноважений з прав людини 
висловлює сподівання, що вже найближчим часом законопроект в ус-
тановленому порядку буде внесений на розгляд парламенту».

III. ВІДПОВІДНІ МІЖНАРОДНІ ДОКУМЕНтИ

A. міжнАродний пАкт про економічні, 

СоціАльні і кУльтУрні прАвА (1966 рокУ)

32. Пункт 1 статті 8 Пакту передбачає таке:

«1. Держави, які беруть участь у цьому Пакті, зобов’язуються забезпе-
чити:

а) право кожної людини створювати для здійснення і захисту своїх 
економічних та соціальних інтересів професійні спілки і вступа-
ти до них на свій вибір при єдиній умові додержання правил від-
повідної організації. Користування зазначеним правом не підлягає 
жодним обмеженням, крім тих, які передбачаються законом і які 
є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах держав-
ної безпеки чи громадського порядку або для захисту прав і свобод 
інших;

b) право професійних спілок утворювати національні федерації чи 
конфедерації і право цих останніх засновувати міжнародні про-
фесійні організації або приєднуватися до них;

с) право професійних спілок функціонувати безперешкодно без будь-
яких обмежень, крім тих, які передбачаються законом і які є не-
обхідними в демократичному суспільстві в інтересах державної 
безпеки чи громадського порядку або для захисту прав і свобод 
інших;

d) право на страйки при умові його здійснення відповідно до законів 
кожної країни».
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B. принципи моп щодо прАвА нА СтрАйк

33. Відповідні принципи Міжнародної організації праці (МОП) 
стисло викладено в її публікації «Принципи МОП щодо права на 
страйк», вперше опублікованій у виданні «International Labour Review 
(«Міжнародний огляд праці»), том 137 (1998 р.) № 4, та згодом пере-
виданій у 2000 році. Відповідні витяги передбачають таке:

1. Загальні положення 
Основний принцип права на страйк

«...Впродовж багатьох років відповідно до цього принципу Комітет 
з питань свободи об’єднання визнавав, що страйк — це право, а не 
просто соціальний акт, а також:

1) дав чітко зрозуміти, що це право, яке надається працівникам та їх-
нім організаціям (профспілкам, федераціям і конфедераціям)...;

2) зменшив кількість категорій працівників, які можуть бути позбав-
лені цього права, а також обмежень на його здійснення, які не мо-
жуть бути надмірними;

3) пов’язав здійснення права на страйк з метою сприяння економіч-
ним та соціальним інтересам працівників та їхнього захисту...;

4) зазначив, що законне здійснення права на страйк не повинно при-
зводити до упередженого застосування будь-якого покарання, яке 
становитиме дискримінаційні щодо профспілок дії.

Ці погляди, висловлені Комітетом з питань свободи об’єднання, по 
суті співпадають з поглядами Комітету експертів...».

3. Працівники, які мають право на страйк, і ті, які його позбавлені:

«...Комітет вирішив визнати загальне право на страйк, єдиними мож-
ливими винятками з якого є ті, що можуть застосовуватися до держав-
них службовців та працівників у сфері надання життєво важливих 
послуг у вузькому значенні цього терміну. Безумовно, Комітет з пи-
тань свободи об’єднання також погоджується із забороною страйків 
у випадку надзвичайного стану у країні (ILO, 1996d, п. 527)...».

Життєво важливі послуги у вузькому значенні цього терміну

«З часом контролюючі органи МОП деталізували концепцію життєво 
важливих послуг у вузькому значенні цього терміну (для яких може 
заборонятися проведення страйків). У 1983 році Комітет експертів 
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визначив ці послуги як такі, «припинення надання яких створить за-
грозу життю, безпеці або здоров’ю усього населення або його части-
ни» (ILO, 1983b, п. 214). Згодом це визначення було прийнято Коміте-
том з питань свободи об’єднання.

Без сумніву, те, що мається на увазі під життєво важливими послугами 
у вузькому значенні цього терміну, «значною мірою залежить від кон-
кретної ситуації, що склалася у країні»; також не може бути сумніву 
у тому, що «інша послуга може стати життєво важливою, якщо страйк 
триває більше певного періоду часу або виходить за певні межі, та-
ким чином створюючи загрозу життю, особистій безпеці або здоров’ю 
усього населення чи його частини» (ILO, 1996d, п. 541). Тим не менше, 
Комітет з питань свободи об’єднання навів свою загальну думку щодо 
життєво важливого та іншого характеру низки конкретних послуг.

Таким чином, Комітет вважає життєво важливими у вузькому значен-
ні цього терміну послуги, в яких право на страйк може серйозно обме-
жуватися або навіть заборонятися, у таких сферах: охорона здоров’я, 
електропостачання, водопостачання, телефонний зв’язок, керування 
повітряним рухом (там само, п. 544).

З іншого боку Комітет вважає, що нижченаведені послуги загалом 
не є життєво важливими у вузькому значенні цього терміну, а отже 
страйк у них не забороняється (там само, п. 545):

...транспорт загалом; ... авіаремонтні послуги..

Ці кілька прикладів не становлять вичерпний перелік життєво важ-
ливих послуг. Комітет не зазначив більше послуг, тому що його думка 
залежить від характеру конкретних ситуацій та контексту, в якому він 
має їх розглядати, а також тому, що скарги стосовно заборони страй-
ків під час надання життєво важливих послуг подають рідко...».

Термінологічне визначення концепції життєво важливої послуги 
і мінімального обслуговування

«...Коли Комітет експертів використовує словосполучення «життєво 
важливі послуги», він посилається тільки на життєво важливі послуги 
у вузькому значенні цього терміну (тобто припинення роботи яких 
створить загрозу життю, безпеці або здоров’ю усього населення або 
його частини), в яких можуть бути виправдані обмеження і навіть 
заборони, що, тим не менш, має супроводжуватися компенсаційни-
ми гарантіями. Проте «мінімальне обслуговування» «буде доречним 
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у ситуаціях, за яких суттєве обмеження або повна заборона страйку 
видаватимуться невиправданими, та у випадках, коли, не ставлячи 
під сумнів право переважної більшості працівників на страйк, слід за-
безпечити задоволення основних потреб населення та безпечну і без-
перебійну роботу установ» (там само, п. 162)...».

34. У Загальному огляді основоположних Конвенцій щодо прав 
на працю у світлі Декларації МОП про соціальну справедливість 
у цілях справедливої глобалізації (Міжнародна конференція праці, 
101 сесія, 2012 рік) Комітет експертів МОП з питань застосування кон-
венцій і рекомендацій (КЕЗКР) зазначив, що повітряний транспорт 
має бути виключений з «життєво важливих послуг» та що необхідно 
визнати право на страйк працівників, зайнятих у цьому секторі.

C. відповіднА прАктикА комітетУ моп 

з питАнь Свободи об’ЄднАння1

1. щодо України (Справа № 2018)

35. 23 лютого 1999 року Незалежна профспілка працівників Іл-
лічівського морського торговельного порту подала до Комітету МОП 
з питань свободи об’єднання скаргу проти Уряду України, твердячи 
про порушення прав профспілки, включаючи право на страйк. Уряд 
відповів, що згідно із Законом України «Про транспорт» на транс-
портних підприємствах із безперервним графіком роботи страйки 
забороняються.

36. У своїй Доповіді № 318 у листопаді 1999 року (Доповідь, в якій 
Комітет просить повідомляти його про розвиток подій), Комітет за-
значив:

«514. У справах щодо порушень права на страйк Комітет завжди виз-
навав право працівників та їхніх організацій на страйк як законний 
засіб захисту їхніх економічних та соціальних інтересів. Він також вва-
жав, що умови, які згідно із законодавством необхідно виконати, щоб 
страйк був законним, мають бути розумними та у будь-якому разі не 
такими, що значною мірою обмежуватимуть доступні профспілковим 
організаціям процесуальні засоби захисту. ... Комітет також наголосив 

1 Створений МОП у 1951 році з метою розгляду скарг на порушення свободи 
об’єднання, що можуть подаватися проти держави-члена організаціями роботодавців 
або працівників.
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на тому, що хоча право на страйк у сфері надання життєво важливих 
послуг у вузькому значенні цього терміну (тобто послуги, припинен-
ня надання яких створить загрозу життю, безпеці або здоров’ю усьо-
го населення або його частини) може бути обмежено або заборонено 
за умови надання працівникам належних гарантій, діяльність портів 
загалом не є життєво важливою послугою у вузькому значенні цього 
терміну, хоча вони надають важливі суспільні послуги і від них у разі 
страйку вимагатиметься надання мінімальних послуг. ... Отже, Комі-
тет вимагає від Уряду внесення зміни до статті 18 Закону України «Про 
транспорт», щоб вона не тлумачилась як така, що забороняє страйки 
у портах.

...

516. З огляду на зазначені висновки Комітет пропонує від керівного 
органу влади затвердити такі рекомендації:

...

d) Що стосується судових ухвал, якими запланований на 7 вересня 
1998 року страйк визнано незаконними, Комітет, наголошуючи 
на тому, що порти не відносяться до сфери життєво важливих 
послуг, під час надання яких страйки можуть заборонятися, хоча 
вони є важливими для громадськості службами і у випадку страй-
ку від них може вимагатися надання мінімальних послуг, вима-
гає від Уряду внести до статті 18 Закону України «Про транспорт» 
зміни, щоб остання не тлумачилась як така, що забороняє страй-
ки у портах».

37. Згодом Комітет оприлюднив кілька доповідей щодо імпле-
ментації його рекомендацій.

38. Зокрема, у листопаді 2001 року він оприлюднив доповідь 
№ 323, у якій посилався на повідомлення Уряду в серпні 2001 року, 
що Міністерство транспорту України готує новий проект закону про 
транспорт, що включатиме такі положення:

«Добровільне припинення роботи (страйк) на підприємствах транс-
порту може здійснюватися відповідно до порядку, встановленого 
відповідним законодавством, крім випадків, коли таке припинення 
роботи створює загрозу життю і здоров’ю людей, довкіллю або пере-
шкоджає запобіганню стихійному лиху, аваріям, катастрофам, епі-
деміям та епізоотіям чи ліквідації їхніх наслідків».
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39. Комітет «із зацікавленням взяв до відома» проект змін до 
статті 18 Закону України «Про транспорт» щодо страйку та закли-
кав Уряд інформувати його щодо досягнутого у зв’язку з цим про-
гресу.

40. Проте розгляд справи Комітетом було завершено без жодних 
таких повідомлень про будь-який прогрес (щодо подальших спроб 
внесення змін до закону також див. пункт 30).

2. щодо інших держав

41. Комітет МОП з питань свободи об’єднання оприлюднив свої 
висновки стосовно низки інших справ у транспортній сфері, в яких 
він встановив, що обмеження права на страйк не відповідають нор-
мам МОП.

42. Зокрема, у відповідних витягах з його 362-ї Доповіді (312 
сесія, Женева, листопад 2011 року) зазначено таке:

Справа № 2841 (Франція): 
Доповідь, у якій Комітет закликає інформувати його в подальшому:

«1041. Комітет нагадує, що у сфері надання послуг аеропортів жит-
тєво важливою послугою, для якої виправдані обмеження щодо 
страйку, може вважатися тільки служба управління повітряним 
рухом. Отже, ані постачання палива для забезпечення здійснення 
рейсів, ані власне транспорт не можуть вважатися життєво важли-
вими послугами у вузькому значенні цього терміну. Більше того, 
економічні міркування не можуть бути підставою для обмеження 
права на страйк. Проте у минулому Комітет раніше вже мав підста-
ви вважати, що коли послуга, яка не є життєво важливою у вузькому 
значенні цього терміну, але є складовою частиною дуже важливого 
сектору в країні, яким можна вважати пасажирський та вантажний 
транспорт, припиняє свою роботу, можуть бути виправданими за-
ходи для забезпечення надання мінімальних послуг. Такі послуги 
можуть бути потенційним альтернативним рішенням у ситуаціях, 
в яких суттєве обмеження або повна заборона страйку видавати-
муться невиправданими, та у випадках, коли, не ставлячи під сумнів 
право переважної більшості працівників на страйк, слід забезпечи-
ти задоволення основних потреб населення та безпечну і безпере-
бійну роботу установ».
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Справа № 2838 (Греція): 
Доповідь, в якій Комітет закликає інформувати його в подальшому:

«1076. ...перевезення пасажирів та комерційних вантажів не є життєво 
важливою послугою у вузькому значенні цього терміну; проте це пос-
луга першочергової важливості для громадськості, стосовно якої мо-
же бути виправдана вимога щодо надання мінімальних послуг у разі 
страйку... Загалом до визначення мінімальних послуг та мінімаль-
ної кількості працівників, що їх надаватимуть, мають бути залучені 
не тільки органи влади, а також відповідні організацій роботодавців 
та працівників. Це не лише дозволить зважений обмін думками щодо 
того, що може у зазначеній ситуації вважатися мінімальними послу-
гами, які є абсолютно необхідними; але й сприятиме гарантуванню 
того, що обсяг мінімальних послуг на практиці не зробить страйк не-
ефективним внаслідок його обмеженого впливу; а також сприятиме 
руйнування враження профспілкових організацій, що страйк виявив-
ся безрезультатним внаслідок надання надміру щедрих мінімальних 
послуг в односторонньому порядку».

D. ЄвропейСькА СоціАльнА хАртія (переГлянУтА), 

рАтифіковАнА УкрАїною 21 ГрУдня 2006 рокУ

43. У відповідних положеннях передбачено таке:

«Стаття 6 
Право на укладання колективних договорів

З метою забезпечення ефективного здійснення права на укладання 
колективних договорів Сторони зобов’язуються:

1) сприяти проведенню спільних консультацій між працівниками та 
роботодавцями;

2) сприяти, коли це необхідно і доцільно, створенню механізму пере-
говорів на добровільній основі між роботодавцями або організа-
ціями роботодавців та організаціями працівників з метою регулю-
вання умов праці за допомогою колективних договорів;

3) сприяти створенню та використанню належного механізму прими-
рення та добровільного арбітражу для вирішення трудових спорів;

а також визнають:
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4) право працівників і роботодавців на колективні дії у випадках 
конфліктів інтересів, включаючи право на страйк, з урахуванням 
зобов’язань, які можуть випливати з раніше укладених колектив-
них договорів.

Стаття G2 
Обмеження

1. Ефективне втілення в життя прав і принципів, зазначених у час-
тині I, та їхнє ефективне здійснення відповідно до частини II не під-
лягають жодним обмеженням, за винятком тих, які передбачені цими 
частинами, і тих, які встановлені законом і необхідні в демократич-
ному суспільстві для захисту прав і свобод інших людей або для за-
хисту державних інтересів, національної безпеки, здоров’я людей чи 
моралі.

2. Обмеження, які дозволяються згідно з цією Хартією щодо зазначе-
них у ній прав і зобов’язань, застосовуються тільки з метою, з якою 
вони передбачені.

Додаток до Європейської соціальної хартії 
Пункт 4 статті 6

Встановлюється, що кожна Сторона, у тому, що її стосується, може ре-
гулювати законодавчим шляхом здійснення права на страйк за умо-
ви, що будь-яке інше можливе обмеження нею цього права може бути 
виправдане положеннями статті G1».

E. відповіднА прАктикА ЄвропейСькоГо комітетУ 

із СоціАльних прАв

1. загальні принципи тлумачення пункту 4 статті 6 
Європейської соціальної хартії

44. У своєму Дайджесті з практики Європейського комітету із 
соціальних прав від 1 вересня 2008 року Комітет (чия функція поля-
гає в ухваленні рішень щодо відповідності ситуації у країнах-учас-
ницях Європейській соціальній хартії) у Частині «Тлумачення різ-

2 13 листопада 2014 року було внесено зміни: у попередній редакції містилися 
слова і цифри «стаття 31».
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них положень» зазначив таке (наведена далі цитата наводиться без 
виносок, у яких містяться посилання на конкретні справи):

«3. Окремі обмеження права на страйк

Ефективне втілення в життя прав і принципів, зазначених у частині I, 
та їхнє ефективне здійснення відповідно до частини II не підлягають 
жодним обмеженням, за винятком тих, які передбачені цими части-
нами і тих, які встановлені законом і необхідні в демократичному сус-
пільстві для захисту прав і свобод інших осіб або для захисту держав-
них інтересів, національної безпеки, здоров’я людей чи моралі.

i. Обмеження, пов’язані з життєво важливими послугами/секторами

Заборона страйків у секторах, які є життєво важливими для суспільства, 
вважається такою, що слугує законній меті, оскільки страйки у цих секто-
рах можуть становити загрозу державним інтересам, національній без-
пеці та/або здоров’ю громадян. Проте проста заборона страйків навіть 
в життєво важливих секторах (особливо, коли їхнє визначення є дуже 
загальним — наприклад, «енергетика», «охорона здоров’я») не вважаєть-
ся пропорційною специфічним вимогам кожного сектору. Щонайбільше 
введення вимоги стосовно надання мінімальних послуг у цих секторах 
може вважатися таким, що відповідає пункту 4 статті 6...»

2. висновки стосовно колективних трудових спорів в Україні

45. 22 жовтня 2010 року Комітет оприлюднив свої висновки 
(2010/def/UKR) щодо колективних трудових спорів в Україні. У від-
повідних витягах зазначається таке:

Стаття 6 
Право на укладання колективних договорів 

Пункт 4 — Колективний трудовий спір

«Комітет бере до уваги інформацію, що міститься у звіті, наданому 
Україною.

Стаття 44 
Конституції України гарантує працівникам право на страйк 

для захисту своїх економічних і соціальних інтересів.

Крім того, стаття 27 Закону України «Про професійні спілки, їх права 
та гарантії діяльності» гарантує право профспілок, серед іншого, на 
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організацію та проведення страйків для захисту трудових і соціаль-
но-економічних прав працівників. Закон України «Про порядок вирі-
шення колективних трудових спорів (конфліктів)» містить положення 
щодо права на страйк, включаючи порядок, якого має бути дотримано 
перед здійсненням права на страйк тощо...

Окремі обмеження права на страйк

Згідно з пунктом 4 статті 6 право на страйк може бути обмежено, якщо 
будь-яке обмеження відповідає умовам, зазначеним у статті 31, яка 
передбачає, що обмеження гарантованих Хартією прав, встановлені 
законом, служать легітимній меті і необхідні в демократичному сус-
пільстві для захисту прав і свобод інших осіб або для захисту держав-
них інтересів, національної безпеки, здоров’я чи моралі.

Обмеження, пов’язані з життєво важливими послугами/секторами

Комітет зазначає, що існують обмеження права на страйк для пра-
цівників аварійно-рятувальних служб, працівників ядерних об’єктів, 
працівників підприємств, діяльність яких пов’язана із роботою під 
землею, а також працівників підприємств електроенергетики. Комітет 
нагадує, що обмеження страйків у секторах, які є життєво важливими 
для суспільства, вважається таким, що служить законній меті, оскіль-
ки страйки у цих секторах можуть становити загрозу державним ін-
тересам, національній безпеці та/або здоров’ю людей. Проте проста 
заборона страйків навіть в життєво важливих секторах (особливо, ко-
ли їхнє визначення є дуже загальним) не вважається пропорційною 
специфічним вимогам кожного сектору, а такою, що передбачає від-
повідність пункту 4 статті 6.

Отже, Комітет запрошує надати додаткову інформацію щодо масшта-
бів обмежень права на страйк у цих секторах, зокрема щодо «підпри-
ємств, діяльність яких пов’язана із роботою під землею».

Крім цього, Комітет зазначає, що відповідно до доповіді ці страйки 
у транспортному секторі можуть бути заборонені, серед іншого, якщо 
такі страйки впливають на перевезення пасажирів. Комітет прагне 
підтвердити, що це тлумачення є правильним, у зв’язку з цим він по-
силається вище на свою вищезазначену практику...».
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3. інша практика щодо обмежень права на страйк 
у транспортному секторі та секторі авіаперевезень

46. У відповідному витягу з Резолюції CM/ResChS(2012)4 щодо 
колективної скарги № 32/2005 проти Болгарії зазначено таке:

«[Комітет доходить висновку], що не було встановлено, що обмежен-
ня права на страйк відповідно до статті 51 [Закону про залізничний 
транспорт] переслідує законну мету в сенсі статті 31. Стверджувані, 
але в подальшому не конкретизовані наслідки для економіки не є за-
конною метою у зв’язку з цим. За відсутності законної мети обме-
ження права на страйк згідно зі статтею 51 [Закону про залізничний 
транспорт] не може вважатися необхідним у демократичному сус-
пільстві в сенсі статті 31».

47. У відповідному розділі висновків від 22 жовтня 2010 року 
стосовно Литви зазначено таке:

«Обмеження, пов’язані з життєво важливими послугами/секторами

У разі проведення страйків на підприємствах, що охоплюються стат-
тею 77.4, Кодекс законів про працю передбачає обов’язок надавати 
мінімальні послуги для задоволення невідкладних суспільних потреб. 
Такі мінімальні послуги встановлюються або Урядом за результатами 
консультацій з Тристоронньою радою, або відповідним муніципаль-
ним виконавчим органом після консультацій зі сторонами колектив-
ного спору. Зазначеними підприємствами та секторами є: залізниці 
та громадський транспорт, цивільна авіація, підприємства зав’язку 
та сфери енергетики, установи охорони здоров’я та фармацевтичні 
установи, підприємства харчової промисловості та водопостачання, 
каналізації, а також сміттєпереробні підприємства, нафтопереробні 
заводи, підприємства з безперервним циклом виробництва і підпри-
ємства, припинення роботи на яких призведе до тяжких та небезпеч-
них наслідків для суспільства або життя та здоров’я громадян».

48. У відповідному розділі висновків від 30 червня 2006 року 
стосовно Словенії зазначено таке:

«Звіт... вказує на те, що у секторах поліції та оборони, авіаперевезень, 
митниці, залізничного транспорту, а також інших сфер діяльності, 
в яких вимагається мінімальний рівень надання відповідних послуг, 
останніми роками практично не відбувалося відповідних страйків, 
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оскільки спори вирішуються завдяки переговорам після оголошення 
про проведення страйку».

F. резолюція пАрЄ 1442 (2005) 

«прАво нА СтрАйк У Сфері нАдАння життЄво вАжливих поСлУГ: 

економічні нАСлідки», УхвАленА 6 червня 2005 рокУ

49. У відповідних витягах зазначено таке (курсив додано):

«1. За часів, коли в Європі відбуваються процеси швидкої політичної, 
економічної, соціальної та культурної інтеграції — й у межах Євро-
пейського Союзу, й на географічному просторі держав-членів Ради 
Європи загалом — дедалі виразнішою стає вразливість кожної країни 
перед дестабілізацією ситуації в інших країнах. За часів інтенсифіка-
ції міжнародних зв’язків і мобільності працівників це також стосуєть-
ся страйків у царині надання життєво важливих послуг незалежно від 
того, чи вони перебувають у державній, чи у приватній власності, — 
таких як послуги у транспортному секторі (особливо в авіаперевезен-
нях) або у царині охорони здоров’я. На цьому тлі великі розбіжності 
в законодавстві та практиці європейських країн дедалі більше розхо-
дяться із загальним процесом європейської інтеграції та є шкідливи-
ми для неї.

2. Ще більше занепокоєння спричиняє відсутність у багатьох країнах 
балансу між правом на страйк, в тому числі й у царині надання жит-
тєво важливих послуг, закріпленим у багатьох договорах — від пере-
глянутої Європейської соціальної хартії Ради Європи (ETS № 163) до 
Хартії основних прав Європейського Союзу — з одного боку, та осново-
положним правом громадян на спокійне життя, на збереження свого 
здоров’я та добробуту, а також правом суспільства на здійснення своїх 
функцій і збереження життєздатності та захисту здоров’я й добробуту 
своїх громадян, з іншого боку. У певних європейських країнах цей ба-
ланс істотно змістився у протилежний від громадян і суспільства бік.

3. У зв’язку із зазначеним Парламентська Асамблея закликає Уряди 
держав-членів Ради Європи:

— зійснити дослідження витрат, понесених внаслідок проведення 
страйків у царині надання життєво важливих послуг і для націо-
нальної економіки загалом, і для конкретних підприємств та гро-
мадян безпосередньо у вигляді невиробленого продукту та опосе-
редковано через погіршення соціальних відносин і шкоду, завдану 



���

Веніамін тимошенко та інші проти україни

репутації країни на міжнародній арені, а потім зіставити й порів-
няти результати на рівні Ради Європи;

— активізувати дослідження та обмін інформацією стосовно законо-
давчих і нормативних положень, ухвалених у різних державах-членах 
Ради Європи для регулювання або обмеження права на страйк у ца-
рині надання життєво важливих послуг;

— максимально уніфікувати національне законодавство щодо регулю-
вання страйків у царині надання життєво важливих послуг для того, 
щоб забезпечити належний та однорідний захист громадян на всій 
території Ради Європи;

— максимально повно використовувати для цього положення перегля-
нутої Європейської соціальної хартії, що регулюють право на страйк 
і захист інших соціальних прав громадян, включно з механізмом за-
безпечення цих прав, передбаченим у Хартії;

— заохочувати подібні зусилля в обмеженіших масштабах Європейсько-
го Союзу, чиє законодавство з необхідними коригуваннями могло би 
згодом застосовуватися всіма державами-членами Ради Європи».

ПРАВО

I. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 11 КОНВЕНЦІЇ

50. Заявники скаржилися на безумовну заборону державними 
органами влади страйку на тій єдиній підставі, що перші працюва-
ли в секторі пасажирських авіаперевезень. Заявники посилалися на 
статтю 11 Конвенції, яка передбачає:

«1. Кожен має право на свободу мирних зібрань і свободу об’єднання 
з іншими особами, включаючи право створювати профспілки та всту-
пати до них для захисту своїх інтересів.

2. Здійснення цих прав не підлягає жодним обмеженням, за винят-
ком тих, що встановлені законом і є необхідними в демократично-
му 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 переш-
коджає запровадженню законних обмежень на здійснення цих прав 
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особами, що входять до складу збройних сил, поліції чи адміністра-
тивних органів держави».

A. щодо прийнятноСті

1. Статус потерпілого пана пушняка

51. Уряд зазначив, що п. Пушняк не був членом страйкового ко-
мітету, до якого позивалося керівництво підприємства «АероСвіт», 
вимагаючи заборони запланованого страйку. Уряд також твердив, 
що в матеріалах справи не було документів на підтвердження його 
членства у профспілці.

52. Тому Уряд дійшов висновку, що пан Пушняк не може вважа-
тися потерпілим від стверджуваного порушення та що частина за-
яви, яка стосується його, має на цій підставі бути визнана неприй-
нятною.

53. Заявники заперечили аргументи Уряду. Вони твердили, що 
всі вони, включно з п. Пушняком, працювали на підприємстві «Аеро-
Світ» на посадах бортпровідників. До того ж усі вони були членами 
профспілки. Крім того, вони наголошували, що пан Пушняк разом 
з іншими заявниками особисто брав участь у конференції праців-
ників 9 вересня 2011 року, на якій було оголошено про страйк (див. 
пункт 12).

54. Суд нагадує, що термін «потерпілий» у сенсі статті 34 Кон-
венції означає особу, яка зазнала прямого впливу відповідної дії 
або бездіяльності (див. рішення від 15 червня 1992 року у справі «Люді 
проти Швейцарії» (Lüdi v. Switzerland), п. 34, Серія A, № 12433/86).

55. У цій справі, як правомірно вказав Уряд, друге провадження 
на національному рівні стосувалося лише страйкового комітету — 
тобто шести осіб, серед яких пана Пушняка не було.

56. Водночас беззаперечним є те, що головним питанням позо-
ву в цьому провадженні була законність страйку, який запланували 
150 працівників підприємства «АероСвіт», включно із заявниками. 
Крім того, встановлено, що всі заявники були членами профспілки 
підприємства (див. пункт 7).

57. Відповідно, Суд вважає, що згадані судові рішення безпосе-
редньо вплинули на право на страйк усіх заявників.

58. Суд не забуває про свою практику, згідно з якою особа не 
може скаржитися на порушення її прав у провадженні, стороною 
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якого вона не була, навіть якщо вона була акціонером та/або ди-
ректором підприємства, яке було стороною провадження (див. рі-
шення у справі «”Centro Europa 7 S.r.l.” та Ді Стефано проти Італії» 
(Centro Europa 7 S.r.l. and Di Stefano v. Italy) [ВП], заява № 38433/09, п. 92 
та п. 93, ЄСПЛ 2012).

59. Проте з огляду на характер права, що є предметом розгляду 
у цій справі, та особливості статусу і функцій страйкового комітету, 
буде недоцільно проводити будь-які паралелі між цією ситуацією та 
пов’язаними з майном спорами між корпоративними структурами, 
в контексті яких було встановлено зазначений принцип (на додаток 
до згаданого рішення у справі «”Centro Europa 7 S.r.l.” та Ді Стефано 
проти Італії» (Centro Europa 7 S.r.l. and Di Stefano v. Italy) див. як ін-
ші приклади рішення від 24 жовтня 1995 року у справі «“Agrotexim” 
та інші проти Греції» (Agrotexim and Others v. Greece), п. 66, Серія A, 
№ 330-A та ухвалу щодо прийнятності від 1 квітня 2004 року у справі 
«”Camberrow MM5 AD” проти Болгарії» (Camberrow MM5 AD v. Bulgaria), 
заява № 50357/99).

60. Отже, Суд відхиляє це заперечення Уряду.

2. Статус усіх потерпілих заявників

61. Уряд також звертав увагу Суду на той факт, що Бориспіль-
ський суд своєю ухвалою від 29 вересня 2011 року заборонив страйк, 
початок якого було призначено на 28 вересня 2011 року. Відповідно, 
Уряд доводив, що ніщо не заважало заявникам страйкувати 28 вере-
сня 2011 року.

62. Заявники наголосили, що страйк не планувався як одно-
денна акція та що вони мали намір страйкувати доти, поки вимоги 
працівників не буде виконано у повному обсязі. Вони твердили, що 
страйк не було розпочато, як передбачалося, 28 вересня 2011 року 
з тієї простої причини, що Дарницький суд мав розглянути справу 
вранці того самого дня. Відповідно, було вирішено відкласти поча-
ток страйку до ухвалення рішення суду, яке, як сподівалися праців-
ники, буде на їхню користь.

63. Суд зауважує, що початок страйку справді було призначено 
на 28 вересня 2011 року та що його проведення було заборонено на-
ступного дня. Отже, у працівників був один день на страйк. Проте 
треба враховувати, що метою страйку було роз’вязання колективно-
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го трудового спору та що тривалість страйку залежала від того, коли 
це станеться.

64. З огляду на судовий позов, поданий керівництвом підпри-
ємства, та той факт, що судове засідання було призначено на той 
день, коли мав розпочатися страйк, для працівників було доволі 
розумно відкласти початок страйку, допоки суд не розгляне справу. 
Якби в разі початку страйку суд заборонив його, то він тривав би до 
цього моменту лише кілька годин і навряд чи наблизив би страй-
карів до досягнення їхньої мети; з іншого боку, якби суд не наклав 
заборону, працівники могли розпочати страйк лише з незначною за-
тримкою порівняно з їхнім початковим планом.

65. За цих обставин доводи Уряду не можуть бути прийняті. 
Отже, Суд відхиляє це заперечення Уряду.

3. інші питання щодо прийнятності

66. Суд також зазначає, що заява не є явно необґрунтованою 
в сенсі підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазна-
чає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому во-
на має бути визнана прийнятною.

B. щодо СУті

1. Аргументи сторін

a) Заявники

67. Заявники доводили, що заборона страйку ані не мала належ-
них законних підстав, ані не переслідувала будь-яку легітимну мету.

68. Вони твердили, що заборона ґрунтувалася на застарілих 
положеннях Закону України «Про транспорт», які передбачали бе-
зумовну заборону страйків для працівників підприємств-пасажи-
роперевізників, що суперечили Конституції України та Закону Ук-
раїни «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (кон-
фліктів)».

69. Заявники зазначили, що страйк було організовано відповід-
но до процедури, передбаченої Законом України «Про порядок ви-
рішення колективних трудових спорів (конфліктів)», що страйковий 
комітет повідомив про нього всі відповідні органи влади та органі-
зації, та що навіть упродовж страйку працівники мали намір нада-
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вати певні мінімальні послуги. Отже, заявники наполягали на тому, 
що страйк не поставив би під загрозу здоров’я та життя пасажирів 
і єдиною небезпекою, яку він становив, була втрата авіаперевізни-
ком прибутку.

70. У зв’язку з цим вони посилалися на відповідні принципи 
МОП, якими визнавалося загальне право на страйк, коли єдиними 
можливими винятками були надзвичайний стан у країні та обме-
ження, що накладаються на державних службовців і працівників 
у царині надання життєво важливих послуг у вузькому значенні 
цього терміну.

b) Уряд

71. Уряд визнав, що заборона страйку працівників підприємс-
тва «АероСвіт» становила втручання у права заявників відповідно 
до статті 11 Конвенції.

72. Проте Уряд твердив, що це втручання ґрунтувалося на поло-
женнях Конституції України, Закону України «Про транспорт» та За-
кону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів 
(конфліктів)», які, на його думку, було сформульовано з достатньою 
точністю та ясністю. Уряд доводив, що на цій підставі втручання бу-
ло законним.

73. Насамкінець Уряд із посиланням на висновки національних 
судів твердив, що якби страйк було проведено, то це поставило би 
під загрозу життя та здоров’я пасажирів, чиї рейси було би скасо-
вано. Тобто в цьому разі, як твердив Уряд, втручання, щодо якого 
подано скаргу, мало легітимну мету та було необхідним у демокра-
тичному суспільстві.

c) Європейська конфедерація профспілок (ЄКПС)

74. ЄКПС наголосила на тому, що право на страйк є важливим 
для функціонування профспілкового руху у вільних країнах.

75. Вона надала всебічний огляд міжнародних юридичних актів, 
які прямо або опосередковано закріплюють це право, та запропону-
вала Судові відповідно розтлумачити право на свободу об’єднання 
відповідно до статті 11 Конвенції.

76. Насамкінець ЄКПС зазначила, що згідно з тривалою та ус-
таленою практикою наглядових органів МОП транспортний сектор 
загалом і зокрема послуги цивільної авіації або пов’язаних з нею 
послуг вважаються такими, що не належать до життєво важливих 
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послуг, і це становить підставу для вузького тлумачення під час вип-
равдання певних обмежень права на страйк.

2. оцінка Суду

77. Суд вважає, а сторони погоджувалися з тим, що заборона 
оголошеного страйку становила втручання у право заявників на 
свободу об’єднання відповідно до статті 11 Конвенції.

78. З огляду на свою практику, яка доводить, що страйк беззапе-
речно захищається статтею 11 Конвенції (див. рішення від 8 квітня 
2014 року у справі «Національний союз працівників залізничного, морсько-
го та іншого транспорту проти Сполученого Королівства» (National 
Union of Rail, Maritime and Transport Workers v. the United Kingdom), заява 
№ 31045/10, п. 84, з подальшими посиланнями), Суд не вбачає під-
став для того, щоб дійти іншого висновку.

79. Суд також зазначає, що таке втручання становитиме порушен-
ня статті 11 Конвенції, якщо воно не було «встановлено законом», не 
переслідувало одну або більше легітимних цілей і не було «необхідним 
у демократичному суспільстві» для досягнення зазначених цілей.

80. Суд повторює, що вислів «встановлено законом» у статті 11 
Конвенції вимагає не лише того, щоб оскаржуваний захід мав пев-
не підґрунтя в національному законодавстві; він також стосується 
якості закону, про який ідеться. Закон має бути доступним для за-
цікавлених осіб і сформульованим з достатньою точністю для того, 
щоб надати їм можливість — за необхідності через надання від-
повідної допомоги — передбачати тією мірою, що є розумною за від-
повідних обставин, наслідки, які може спричинити відповідна дія 
(див., наприклад, рішення у справі «Маестрі проти Італії» (Maestri v. 
Italy) [ВП], заява № 39748/98, п. 30, ЄСПЛ 2004-I).

81. Суд зазначає, що національні суди обґрунтовували заборону 
страйку, щодо якої надійшла скарга у цій справі, статтею 18 Закону 
України «Про транспорт», статтею 24 Закону України ««Про порядок 
вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» та статтею 44 
Конституції України (див. пункти 23 та 27–29). Отже, з цього вип-
ливає, що втручання ґрунтувалося на національному законодавстві. 
Суд не вбачає підстав сумніватися в тому, що зазначені положення 
були доступними. Отже, залишається встановити, чи були вони та-
кож достатньою точними та передбачуваними.
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82. Суд зауважує, що Конституція України, яка набрала чин-
ності у 1996 році, закріплює право на страйк як засіб захисту 
економічних і соціальних інтересів працівників. Що стосується 
порядку здійснення цього права або підстав для заборони страй-
ку, то ці питання мають бути врегульовані законодавством (див. 
пункт 27).

83. Двома застосовними законами є зазначені Закон України 
«Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» 
і Закон України «Про транспорт». Суд зазначає, що стаття 24 Закону 
України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (кон-
фліктів)» 1998 року, яка стосується трудових спорів у всіх секторах, 
забороняє страйки у таких випадках: «якщо припинення працівни-
ками роботи створює загрозу життю і здоров’ю людей, довкіллю або 
перешкоджає запобіганню стихійному лиху, аваріям, катастрофам, 
епідеміям та епізоотіям чи ліквідації їх наслідків» (див. пункт 28). 
У цьому формулюванні ніщо не вказує на те, що цей перелік не 
є вичерпним. Водночас стаття 18 Закону України «Про транспорт» 
1994 року, до якого з моменту ухвалення не вносилися зміни та який 
стосується лише транспортного сектору, також передбачає випадки 
заборони страйків. Це положення є більш обмежувальним — на до-
даток до випадків, коли страйк створює загрозу життю або здоров’ю 
людей, він забороняється також у випадках, «пов’язаних із переве-
зенням пасажирів, обслуговуванням безперервно діючих вироб-
ництв» (див. пункт 29).

84. Вартим уваги є факт, що хоча Прикінцевими положеннями 
Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових 
спорів (конфліктів)» передбачено, що інші закони та нормативно-
правові акти застосовуються тільки в тій частині, в якій вони не 
суперечать цьому Закону, а також що вони мають бути приведені 
у відповідність з цим Законом, Закон України «Про транспорт», 
проте, й досі застосовують без внесення до нього змін — протягом 
майже шістнадцяти років від моменту набрання у 1998 році чин-
ності Законом України «Про порядок вирішення колективних тру-
дових спорів (конфліктів)» (див. для порівняння рішення від 11 квіт-
ня 2013 року у справі «Вєренцов проти України» (Vyerentsov v. Ukraine), 
заява № 20372/11, п. 55). Ситуація і зараз залишається незмінною 
попри те, що вже неодноразово визнавалася зазначена суперечність 
і необхідність приведення Закону України «Про транспорт» у від-
повідність із Конституцією України та Законом України «Про по-
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рядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» (див., 
зокрема, пункти 30, 31 і 38).

85. Наведених міркувань достатньо, аби дати Судові змогу дійти 
висновку, що втручання у права заявників за статтею 11 Конвенції 
не ґрунтувалося на достатньо точних і передбачуваних законодав-
чих актах.

86. Відповідно, відбулося порушення статті 11 Конвенції.

II. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

87. Статтею 41 Конвенції передбачено:

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

A. ШкодА

88. Заявники вимагали 2 400 000 євро відшкодування матеріаль-
ної шкоди. Згідно з їхніми розрахунками, стільки становила сума 
заборгованості керівництва підприємства з виплати зарплати зага-
лом 404 членам ДСПБ за період від 2008 до 2012 року. Заявники також 
вимагали 1 600 000 євро відшкодування моральної шкоди. У зв’язку 
з цим вони посилалися на процедуру банкрутства, розпочату керів-
ництвом компанії, як твердилося, незаконно, та якій, на їхню думку, 
міг запобігти страйк.

89. Уряд заперечив ці вимоги як недоречні, надмірні та не-
обґрунтовані.

90. Суд не вбачає жодного причиново-наслідкового зв’язку між 
встановленим порушенням і заявленою матеріальною шкодою, а то-
му відхиляє цю вимогу. Проте Суд присуджує заявникам сукупно 
20 000 євро відшкодування моральної шкоди.

B. СУдові витрАти

91. Заявники за цим пунктом не подали жодних вимог. Отже, 
Суд не присуджує нічого.
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C. пеня

92. Суд вважає за належне призначити пеню на підставі гранич-
ної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої 
має бути додано три відсоткові пункти.

на цих підставах Суд одностайно

1. Оголошує одноголосно скаргу прийнятною.
2. Ухвалює одноголосно, що відбулося порушення статті 11 Кон-

венції.
3. Ухвалює шістьма голосами проти одного, що:
a) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде ста-

тусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, 
держава-відповідач повинна сплатити заявникам сукуп-
но 20 000 (двадцять тисяч) євро відшкодування моральної 
шкоди; зазначена сума має бути конвертована у валюту де-
ржави-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 Європейсь-
кого центрального банку, яка діятиме в період несплати, до 
якої має бути додано три відсоткові пункти.

4. Відхиляє одноголосно решту вимог заявників щодо справед-
ливої сатисфакції.

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 2 жовтня 
2014 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.

К. Вестердік М. Вілліґер
секретар голова
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Справи за індивідуальними заявами

 

C O N S E I L 

D E L ’ E U R O P E 
C O U N C I L 

O F E U R O P E 

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

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

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ятА СЕКЦІя

СПРАВА «ВОРОБЙОВ ПРОТИ УКРАЇНИ»

(Заява № 28242/10)

Рішення

Страсбург 
16 жовтня 2014 року

ОСТАТОЧНЕ 
16 січня 2015 року

Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пунк-
ту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакцій-
ним виправленням.
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ВоробйоВ проти україни

У справі «Воробйов проти України»,

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

п. М. Вілліґер, голова, пані Е. Пауер-Форд,
пані Г. Юдківська,  п. В. А. Де Ґаетано,
п. А. Потоцький,  пані Х. Єдерблом,
п. А. Пейхал,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 23 вересня 2014 року, 

виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справа ґрунтується на заяві (№ 28242/10) проти України, по-
даній 20 квітня 2010 року до Суду на підставі статті 34 Конвенції 
про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвен-
ція) громадянином України, п. Юрієм В’ячеславовичем Воробйовим 
(далі — заявник).

2. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений, 
п. Назар Кульчицький із Міністерства юстиції України.

3. 24 вересня 2012 року про заяву було повідомлено Уряд.

ФАКтИ

4. Заявник народився у 1972 році та до його затримання жив 
у м. Керч. У 2000 році він захворів на туберкульоз легень. Досі не-
відомо, чи отримував заявник під час перебування на волі будь-яке 
лікування цього захворювання.

I. КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННя ЩОДО ЗАяВНИКА 
тА ПОБУтОВІ УМОВИ тРИМАННя ЙОГО ПІД ВАРтОЮ

A. кримінАльне провАдження

5. 31 січня 2009 року заявника було затримано за підозрою у вчи-
ненні збройного грабежу й доправлено до відділку міліції. Заявник 
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твердив, що у відділку міліції він зазнав жорстокого поводження і 
його примусили підписати відмову від свого права на захисника. 
Проте він не надав жодних документальних доказів того, що того 
дня зазнав ушкоджень. Не надавши жодних додаткових деталей або 
доказів, заявник також твердив, що йому не надали достатньо часу 
для підготовки свого захисту. Того самого дня заявника було допи-
тано за відсутності захисника.

6. 27 квітня 2009 року Керченський міський суд Автономної Рес-
публіки Крим визнав заявника винним у незаконному поводженні 
зі зброєю та збройному розбійному нападі та обрав йому покарання 
у вигляді позбавлення волі строком на дев’ять років із конфіскацією 
всього належного йому майна. Вирок ґрунтувався на численних до-
казах, включаючи свідчення, надані самим заявником під час судо-
вого розгляду, в яких він визнав факт придбання зброї та проник-
нення до квартири з метою пограбування літньої жінки. Заявник не 
оскаржував вирок в апеляційному порядку.

7. У невизначену дату він подав до Верховного Суду України ка-
саційну скаргу та поскаржився, що докази проти нього було сфаль-
сифіковано, що суд першої інстанції не розглянув належно пока-
зання свідків та докази, а також що його вину не було встановлено 
в належний спосіб. Він не скаржився на відсутність доступу до за-
хисника або недостатній час для підготовки свого захисту. 15 жов-
тня 2009 року Верховний Суд України відмовив у задоволенні його 
касаційної скарги як необґрунтованої. Заявник отримав копію цієї 
ухвали 27 жовтня 2009 року.

8. 10 січня 2011 року Суд попросив заявника надати копії від-
повідних документів з кримінальної справи. Заявник звернувся 
з цього приводу до суду першої інстанції. 16 березня 2011 року голо-
ва суду першої інстанції відмовив у задоволенні клопотання, зазна-
чивши про відсутність у національному законодавстві відповідних 
підстав.

9. Заявник неодноразово звертався з клопотаннями про надан-
ня йому судом першої інстанції доступу до матеріалів справи, але 
безрезультатно.

B. побУтові Умови тримАння під вАртою

10. Від 1 лютого до 26 березня 2009 року заявник перебував 
під вартою у Сімферопольському ізоляторі тимчасового тримання 
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(ITT). Від 26 березня до 7 липня 2009 року він перебував у медичній 
частині Сімферопольського слідчого ізолятора (СІЗО). За тверджен-
нями заявника, умови тримання його у ITT та СІЗО були жалюгід-
ними.

11. Від 7 до 13 липня 2009 року заявник перебував у міжобласній 
спеціалізованій лікарні для хворих на туберкульоз при виправній 
колонії № 7.

12. Від 13 липня до 14 серпня 2009 року заявник перебував у мі-
жобласній спеціалізованій туберкульозній лікарні при виправній 
колонії № 61.

13. 14 серпня 2009 року заявника перевели назад до виправної 
колонії № 7, де він і залишався до 1 грудня 2010 року. За твердження-
ми заявника, восени температура в камерах становила близько 12o С, 
тоді як узимку вона була лише на два градуси вищою за температуру 
надворі. У вікнах у камерах замість скла була поліетиленова плівка, 
камери були вогкими, а харчування — неналежним. Заявник не на-
дав жодних додаткових деталей щодо камер або харчування.

14. Уряд твердив, що опис заявником побутових мов тримання 
у виправній колонії № 7 був недостовірним. За твердженнями Уря-
ду, приміщення виправної колонії опалювалися власною котельнею, 
яка у 2009 році почала працювати з 21 жовтня, тоді як у 2010 році 
вона почала працювати з 8 жовтня. В осінньо-зимові періоди 2009–
11 років температура у приміщеннях виправної колонії становила: 
18–20o C — у житлових приміщеннях, 20–22oC — у лікарняних закла-
дах та 25–27oC — у приміщеннях банно-прального комплексу. До на-
стання сезону холодів усі вікна в приміщеннях виправної колонії 
було належно засклено. У палатах була природна вентиляція та що-
денно вимірювалася вологість повітря. Рівень вологості повітря ста-
новив 44%, що є нормою. Харчування, яке отримував заявник, від-
повідало національному законодавству. Уряд підтвердив свій опис 
умов тримання у виправній колонії № 7 довідками, наданими ад-
міністрацією виправної колонії.

15. 1 грудня 2010 року заявника було переведено до Сімферо-
польської виправної колонії № 102, у якій відбували покарання здо-
рові засуджені. Там його тримали до 27 січня 2011 року.

16. Від 27 січня до 9 лютого 2011 року заявник перебував у ви-
правній колонії № 7.

17. Від 9 лютого 2011 року й надалі заявник перебував у виправ-
ній колонії № 102.
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II. МЕДИЧНА ДОПОМОГА В УСтАНОВАХ ДОСУДОВОГО УВ’яЗНЕННя 
тА ВИКОНАННя ПОКАРАНЬ

18. За твердженнями заявника, 1 лютого 2009 року він повідо-
мив фельдшера ITT про те, що хворіє на туберкульоз. За тверджен-
нями Уряду, заявник не повідомляв адміністрацію ITT про те, що 
в нього є проблеми зі здоров’ям.

19. 5 лютого 2009 року за результатами флюорографічного об-
стеження легень заявника в нього було виявлено зміни в легенях 
і йому було рекомендовано огляд у спеціаліста.

20. 9 лютого 2009 року у протитуберкульозному диспансері № 1 
у м. Керчі заявник здав аналізи крові та мокротиння, його оглянув 
спеціаліст. Того самого дня адміністрація ITT звернулася до про-
титуберкульозного диспансеру з проханням оцінити, чи потребує 
заявник у зв’язку з його захворюванням на туберкульоз лікування 
та ізоляції.

21. 2 березня 2009 року заявник пройшов у протитуберкульоз-
ному диспансері ще одне рентгенологічне обстеження. Рентгенолог, 
який проводив обстеження, зазначив, що у заявника «дисемінова-
ний туберкульоз легень у фазі інфільтрації». Проте проведені того ж 
дня лабораторні аналізи не підтвердили цього діагнозу, не виявив-
ши у крові та мокротинні заявника бактерій туберкульозу.

22. 19 березня 2009 року лікарі протитуберкульозного диспан-
серу, вивчивши результати зазначених діагностичних тестів і до-
сліджень, дійшли висновку, що: (i) виявлені на флюорографічних 
знімках зміни в легенях заявника були пост-туберкульозними руб-
цями, які вказували на те, що його захворювання на туберкульоз бу-
ло вилікувано; (ii) у крові та мокротинні заявника не було бактерій 
туберкульозу; (iii) заявник не потребує лікування або ізоляції; та (iv) 
він підпадає під групу 5.1 (див. наведений наказ Міністерства охоро-
ни здоров’я України від 9 червня 2006 року № 384). Ці висновки було 
передано адміністрації ITT.

23. 26 березня 2009 року після прибуття заявника до СІЗО було 
виявлено, що його захворювання на туберкульоз знову активувало-
ся. Його помістили до медичної частини СІЗО та почали давати йому 
протитуберкульозні препарати. Він також здав невстановлену кіль-
кість діагностичних аналізів з метою встановлення конкретної фор-
ми туберкульозу. Заявник не надав додаткових деталей щодо свого 
лікування від туберкульозу у СІЗО.
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24. 8, 9 та 10 липня 2009 року заявник здав аналіз мокротиння та 
пройшов рентгенологічне обстеження грудної клітини.

25. З 13 липня до 14 серпня 2009 року заявник пройшов бронхос-
копічне дослідження і йому діагностували інфільтрований рецидив 
туберкульозу та хронічний бронхіт. Йому призначили лікування від 
захворювань, яке він згодом отримав. У матеріалах справи міститься 
довідка, в якій зазначено, що лікування туберкульозу, яке від 13 до 
22 липня 2009 року проходив заявник, було «неефективним».

26. 17 та 19 серпня 2009 року заявник пройшов мікроскопічне 
дослідження мокротиння.

27. 8 жовтня 2009 року заявник пройшов рентгенологічне обсте-
ження грудної клітини.

28. 28 жовтня 2009 року курс лікування заявника від туберкуль-
озу було змінено.

29. 8 грудня 2009 року заявника оглянув лікар, який діагносту-
вав у нього шийно-грудний остеохондроз.

30. 17 грудня 2009 року заявник пройшов ще одне мікроскопічне 
дослідження мокротиння.

31. 20 січня 2010 року рентгенологічне обстеження грудної клі-
тини заявника виявило «позитивну динаміку» стану його легень.

32. 22 квітня 2010 року заявника оглянув невропатолог та діагно-
стував йому остеохондроз поперекового відділу хребта.

33. 27 квітня 2010 заявник пройшов чергове рентгенологічне об-
стеження грудної клітини.

34. 28 квітня 2010 року заявник пройшов радіологічне дослід-
ження попереково-грудного відділу хребта і йому було діагностова-
но дифузний остеопороз та остеосклероз. Того ж дня його оглянув 
невропатолог, який призначив ліки від цих захворювань. Згодом 
заявник отримав ці ліки. До Суду більше не надходило жодної по-
дальшої інформації про тяжкість остеопорозу, остеосклерозу та ос-
теохондрозу заявника або динаміки їхнього розвитку.

35. 30 квітня 2010 року заявника оглянув терапевт. 5 травня 
2010 року заявникові зробили електрокардіограму та спірографію 
й аналізи мокротиння.

36. 11 травня 2010 року заявника повторно оглянув терапевт, 
який діагностував йому хронічний бронхіт і призначив ліки, які за-
явник згодом отримав. Заявник не повідомив Суд щодо динаміки 
розвитку свого захворювання на бронхіт.
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37. 14 липня 2010 року курс лікування заявника від туберкульо-
зу було змінено.

38. 4 серпня 2010 року було здійснено мікроскопічне досліджен-
ня мокротиння заявника, за результатами якого не виявлено збіль-
шення кількості бактерій туберкульозу.

39. 11 серпня 2010 року заявник пройшов чергове рентгенологіч-
не обстеження грудної клітини.

40. 5 жовтня 2010 року заявник пройшов чергове мікроскопічне 
дослідження мокротиння, за результатами якого не було виявлено 
бактерій туберкульозу.

41. 3 листопада 2010 року заявник пройшов рентгенологічне об-
стеження грудної клітини.

42. Лікування заявника від туберкульозу було завершено 26 лис-
топада 2010 року у зв’язку з його одужанням. Його зареєстрували як 
особу, яка потребує регулярних планових рентгенологічних обсте-
жень легень.

43. 27 січня 2011 року заявник пройшов лабораторне та рентге-
нологічне обстеження, які підтвердили, що він одужав після тубер-
кульозу й уже не потребує лікування.

44. Не надавши жодних доказів або додаткових деталей, заяв-
ник твердив у своїй заяві до Суду, що внаслідок лікування від тубер-
кульозу у нього погіршився зір, а також що на ліки від туберкульозу, 
які він отримував, у нього була алергія.

III. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСтВО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 9 червня 
2006 року № 384 «Про затвердження Протоколу надання медичної 
допомоги хворим на туберкульоз»

45. Згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України 
№ 384 є п’ять категорій і п’ять груп для обліку тих, хто хворіє на ту-
беркульоз або може бути інфікований ним. Осіб із залишковими змі-
нами в різних органах після вилікування туберкульозу віднесено до 
групи 5.1.

46. У відповідній частині наказу зазначено таке:

«...Діагностика (виявлення) туберкульозу... проводиться у три етапи:

1. Збір скарг і анамнезу
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2. Рентгенологічне дослідження органів грудної клітки

3. Дослідження мокротиння на кислото-стійкі бактерії

Якщо на рентген-флюорограмі виявлені будь-які зміни, пацієнт нав-
правляється на триразове дослідження мокротиння на КСБ.

При діагностиці туберкульозу пріоритет надають лабораторній 
діагностиці — виявленню кислото-стійких бактерій або мікобактерій 
культуральним методом.

Особи, яких віднесено до групи 5.1, мають проходити рентген грудної 
клітини не менше одного разу в шість місяців протягом першого року 
здійснення моніторингу».

ПРАВО

I. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 3 КОНВЕНЦІЇ 
У ЗВ’яЗКУ З УМОВАМИ тРИМАННя ПІД ВАРтОЮ

47. Заявник скаржився, що умови тримання його у виправній 
колонії № 7, СІЗО та ITT були неналежними та не відповідали ви-
могам статті 3 Конвенції. Зокрема, умови тримання його під вартою 
в останньому закладі призвели до рецидиву його захворювання на 
туберкульоз. У статті 3 Конвенції зазначено таке:

Стаття 3

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

A. Умови тримАння в ITT тА Сізо

48. Уряд твердив, що умови тримання заявника були адекват-
ними.

49. Суд вважає, що відповідно до пункту 1 статті 35 Конвенції 
він не може розглядати по суті скарги щодо умов тримання у ITT 
та СІЗО, оскільки вони стосуються періодів, що закінчилися 26 бе-
резня 2009 року та 7 липня 2009 року відповідно, що перевищує шес-
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тимісячний строк, відведений для подання заяви до Суду. Тому ця 
частина заяви є неприйнятною.

B. Умови тримАння У випрАвній колонії № 7

50. Суд одразу зазначає, що скаргу заявника на умови тримання 
його у виправній колонії № 7 від 14 серпня 2009 року до 1 грудня 
2010 року та від 27 січня до 9 лютого 2011 року було подано у межах 
шестимісячного строку.

51. Суд також нагадує, що для того, щоб підпадати під дію стат-
ті 3 Конвенції, жорстоке поводження має досягнути певного міні-
мального рівня жорстокості. Оцінка цього мінімуму є відносною 
і залежить від усіх обставин справи, таких як тривалість поводжен-
ня, його фізичні та психічні наслідки, а в деяких випадках мають 
враховуватися також стать, вік і стан здоров’я потерпілого. Справи 
щодо скарг на неадекватні умови тримання під вартою не зводять-
ся до неухильного застосування принципу, що «той, хто щось твер-
дить, повинен довести це твердження», оскільки в таких випадках 
лише Уряд держави-відповідача має доступ до інформації, яка може 
підтвердити або спростувати відповідні твердження. Отже, Суд бе-
ре до уваги, що через це заявник може мати певні труднощі в отри-
манні доказів на підтвердження своїх скарг. Однак у таких справах 
розумно очікувати від заявників подання принаймні детального 
викладу оскаржуваних фактів і надання — максимально можливою 
мірою — певних доказів на підтвердження своїх скарг (див. рішення 
від 13 березня 2014 року у справі «Данілов проти України» (Danilov v. 
Ukraine), заява № 2585/06, п. 78 з подальшими посиланнями).

52. На думку Суду, у цій справі не було дотримано цієї вимоги, 
оскільки скарги заявника щодо умов тримання у виправній колонії 
№ 7 обмежувалися нечіткими та загальними твердженнями, що не 
дає Судові змоги дійти висновку, що страждання заявника досяг-
ли мінімального рівня жорстокості, що вимагається статтею 3 Кон-
венції.

53. Зокрема заявник твердив, що камери, у яких його тримали, 
були вогкими та холодними, а харчування було поганої якості. Про-
те з цього приводу він не надав жодних доказів або додаткових дета-
лей. Водночас Суд зазначає, що Уряд спростував аргумент заявника, 
посилаючись на довідки, надані адміністрацією виправної колонії.
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54. Окрім того, Суд ніколи не встановлював порушення статті 
3 Конвенції у зв’язку з умовами тримання у виправній колонії № 7, 
на підставі чого він міг би зробити висновок на користь тверджен-
ня заявника у цій справі (див., наприклад, рішення від 15 вересня 
2011 року у справі «Іззетов проти України» (Izzetov v. Ukraine), заява 
№ 23136/04, п. 42). Суд зазначає, що твердження заявника щодо 
умов тримання його під вартою не було підтверджено свідчення-
ми інших засуджених, разом із якими він перебував у камерах. Суд 
також зазначає, що у виправній колонії № 7 заявник одужав від ту-
беркульозу.

55. З огляду на викладене Суд вважає, що скарга на умови три-
мання у виправній колонії № 7 не була належно обґрунтованою.

56. Із цього випливає, що ця частина заяви має бути відхилена 
як явно необґрунтована відповідно до пункту 1, підпункту «а» пунк-
ту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.

II. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 3 КОНВЕНЦІЇ 
У ЗВ’яЗКУ З НЕАДЕКВАтНОЮ МЕДИЧНОЮ ДОПОМОГОЮ 

тА НЕЗАБЕЗПЕЧЕННяМ НАЛЕЖНОГО РІВНя ОХОРОНИ ЗДОРОВ’я 
ЗАяВНИКА ПІД ЧАС тРИМАННя ЙОГО ПІД ВАРтОЮ

57. Заявник скаржився, що під час тримання його під вартою йо-
му не було надано належного лікування від туберкульозу. Лікуван-
ня, яке йому надали, було неналежним і призвело до алергії та погір-
шення його зору. Окрім того, під час тримання заявника під вартою 
він захворів на остеохондроз та бронхіт.

58. Уряд наполягав на тому, що заявник постійно перебував під 
медичним наглядом у зв’язку з усіма його проблемами зі здоров’ям. 
Його скарги не залишалися без уваги. Крім того, лікування заявника 
від туберкульозу було ефективним, оскільки воно закінчилося його 
одужанням.

A. тУберкУльоз

59. Суд зауважує, що під час тримання заявника в ITT він про-
йшов низку діагностичних тестів з метою встановлення того, чи 
потребує він лікування від туберкульозу. Ґрунтуючись на резуль-
татах цих тестів, лікарі закладів охорони здоров’я встановили, що, 
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хоча у заявника й були деякі прояви змін після захворювання на ту-
беркульоз, він не потребував лікування (див. пункт 23). Суд не вба-
чає підстав для сумнівів у цьому висновку.

60. Тільки-но в заявника було встановлено рецидив туберкульо-
зу, його забезпечили комплексним лікуванням, що призвело до його 
одужання. У матеріалах справи немає доказів того, що в заявника 
була алергія на це лікування або що лікування завдало шкоди його 
зору. До того ж заявник не навів жодних деталей щодо проявів алер-
гії або ступеню чи характеру погіршення його зору. Суд також за-
значає відсутність підтвердження того, що прохання заявника про 
надання медичної допомоги було залишено без задоволення.

61. З огляду на викладене, неможливо констатувати, що медич-
на допомога, яку отримав заявник у зв’язку із захворюванням на ту-
беркульоз, була неналежною.

62. Із цього випливає, що цю частину заяви заявник належно не 
обґрунтував, і тому її слід відхилити як явно необґрунтовану від-
повідно до підпункту «а» пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.

B. оСтеохондроз тА бронхіт

63. Суд зазначає, що немає свідчень того, що органи влади не-
суть відповідальність за розвиток або загострення в заявника осте-
охондрозу та бронхіту, або що заявник звертався за лікуванням від 
цих захворювань, але йому було відмовлено. Суд також зазначає, що 
заявник не вказав ступеню страждань, завданих йому цими захво-
рюваннями, та не надав жодної інформації щодо їхнього перебігу 
після 2010 року.

64. Отже, Суд вважає цю частину заяви необґрунтованою, а тому 
її слід відхилити як явно необґрунтовану відповідно до підпункту 
«а» пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.

III. СтВЕРДЖУВАНЕ НЕДОтРИМАННя СтАттІ 34 КОНВЕНЦІЇ

65. Заявник скаржився, що після закриття кримінального про-
вадження щодо нього він не міг отримати копії документів із ма-
теріалів його кримінальної справи.

66. Уряд твердив, що заявник міг зробити копії необхідних йо-
му документів, коли ознайомлювався з матеріалами справи під час 
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провадження. Уряд також зазначав, що відмова органів влади нада-
ти заявникові копії документів не завадила останньому звернутися 
із заявою до Суду.

67. Суд зазначає, що він уже розглядав аналогічні ситуації в низ-
ці справ щодо України. Зокрема в 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 чіткого та конкретного порядку надання засудже-
ним можливості отримати копії документів із матеріалів справи 
після закінчення кримінального провадження чи то завдяки виго-
товленню їх власноруч, чи за допомогою відповідного обладнання, 
чи покладаючи на державні органи обов’язок зробити такі копії.

68. У цій справі Уряд не навів жодних доводів на користь то-
го, щоб Суд відійшов від своїх висновків за статтею 34 Конвенції 
у згаданому рішенні у справі «Василь Іващенко проти України» (Vasiliy 
Ivashchenko v. Ukraine), пп. 103–110 з подальшими посиланнями. Від-
повідно, Суд доходить висновку, що держава-відповідач не виконала 
свого обов’язку відповідно до статті 34 Конвенції забезпечити за-
явника всім необхідним для того, щоб не перешкодити належному 
та ефективному розгляду його заяви Судом.

IV. ІНШІ СтВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННя КОНВЕНЦІЇ

69. Заявник також скаржився, що його було неправомірно затри-
мано. Відповідно до статті 3 Конвенції він скаржився, що після його 
затримання працівники міліції жорстоко поводилися з ним. Він та-
кож скаржився відповідно до статей 6 та 13 Конвенції, що йому не 
надали захисника та примусили підписати відмову від свого права 
на захисника; що він не мав достатньо часу для підготовки свого за-
хисту; а суди в неналежний спосіб розглянули докази та не допитали 
всіх свідків. Заявник також скаржився, що всупереч статті 14 Кон-
венції він зазнав дискримінаційного поводження на тій підставі, що 
він є російськомовним і засудженим до позбавлення волі.

70. Розглянувши аргументи заявника з урахуванням усіх наяв-
них у нього документів та тією мірою, якою питання, щодо яких по-
дано скаргу, охоплюються його компетенцією, Суд вирішує, що вони 
не виявляють жодних ознак порушення прав і свобод, гарантованих 
Конвенцією. Із цього випливає, що ця частина заяви має бути визна-
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на неприйнятною відповідно до підпункту «а» пункту 3 та пункту 4 
статті 35 Конвенції як явно необґрунтована.

V. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

71. 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

72. Заявник вимагав 15 000 євро відшкодування моральної шкоди.
73. Уряд заперечив проти цієї вимоги.
74. Суд, ухвалюючи рішення на засадах справедливості, присуд-

жує заявнику 1500 євро відшкодування моральної шкоди.

B. СУдові витрАти

75. Заявник не подав жодних вимог щодо компенсації судових 
та інших витрат. Тому за цим пунктом Суд нічого не присуджує.

C. пеня

76. Суд вважає за належне призначити пеню на підставі гранич-
ної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої 
має бути додано три відсоткові пункти.

на цих підставах Суд одностайно

1. Оголошує скарги заявника щодо порушення статей 3, 5, 6, 13 
та 14 Конвенції неприйнятними.

2. Ухвалює, що держава не виконала своїх обов’язків відповідно 
до статті 34 Конвенції.

3. Ухвалює, що:
a) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде ста-

тусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвен-
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ції, держава-відповідач повинна сплатити заявникові 1500 
(одну тисячу п’ятсот) євро; ця сума має бути конвертована 
у національну валют держави-відповідача за курсом станом 
на день здійснення платежу.

b) зі спливом зазначеного тримісячного строку до остаточного 
розрахунку на зазначені суми нараховуватиметься простий 
відсоток у розмірі граничної позичкової ставки Європейсь-
кого центрального банку, яка діятиме в цей період, до якої 
має бути додано три відсоткові пункти;

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

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 16 жовтня 
2014 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.

К. Вестердік М. Вілліґер
секретар голова
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C O N S E I L 

D E L ’ E U R O P E 
C O U N C I L 

O F E U R O P E 

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

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

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ятА СЕКЦІя

СПРАВА «“EAST/WEST ALLIANCE LIMITED” ПРОТИ УКРАЇНИ»

(Заява № 19336/04)

Рішення

У тексті цього рішення було зроблено редакційні виправлення 
від 3 лютого 2014 року згідно з правилом 81 Регламенту Суду

Страсбург 
23 січня 2014 року

ОСТАТОЧНЕ 
2 червня 2014 року

Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пунк-
ту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакцій-
ним виправленням.
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У справі «“East/West Alliance Limited” проти України»,

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

п. М. Вілліґер, голова, пані А. Нуссбергер,
п. Б. М. Зупанчіч,  пані Г. Юдківська,
п. А. Потоцький,  п. П. Лемменс,
п. А. Пейхал,
та п. С. Філліпс, заступник секретаря секції,
після обговорення за зачиненими дверима 17 грудня 2013 року, 

виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Ця справа ґрунтується на заяві (№ 19336/04) проти України, по-
даній 27 травня 2004 року до Суду на підставі статті 34 Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) ір-
ландське підприємство «East/West Alliance Ltd.», розташоване у м. Дуб-
ліні, із представництвом в Україні (далі — підприємство-заявник).

2. Підприємство-заявник представляли Міжнародна юридична 
компанія «Консалтинг», розташована у м. Києві, та, від 8 жовтня 2013 ро-
ку, п. Ґреґорі Туан діт Дюдон — юрист, який практикує у м. Стразбурзі1. 
Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений, яким на 
останніх етапах провадження був п. Н. Кульчицький.

3. Підприємство-заявник твердило про порушення статті 1 Пер-
шого протоколу, а також пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції у зв’яз-
ку із численними та різноманітними втручаннями органів влади 
у його право власності на чотирнадцять літаків, що, як твердилося, 
призвело до позбавлення підприємства-заявника цього майна.

4. 31 березня 2010 року про скаргу було повідомлено Уряд.
5. 27 квітня 2012 року відповідно до підпункту «c» пункту 2 стат-

ті 54 Регламенту Суду Голова секції вирішив запросити сторони нада-
ти подальші письмові зауваження щодо прийнятності та суті заяви.

6. Уряд Ірландії після повідомлення про його право взяти участь 
у провадженні (пункт 1 статті 36 Конвенції та правило 44 Регламенту 
Суду) зазначив, що він не бажає скористатися цим правом.

1 У тексті було зроблено редакційні виправлення від 3 лютого 2014 року: було 
додано текст «та від 8 жовтня 2013 року, п. Ґреґорі Туан діт Дюдон, юрист, який прак-
тикує у м. Стразбурзі».
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ФАКтИ

I. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

7. На час подій підприємство-заявник разом із ЗАТ «Авіаком-
панія “ATI”» (далі — компанія з повітряних вантажних перевезень), 
ЗАТ «АП “Урарп”» (далі — авіаремонтне підприємство) та деякими 
іншими підприємствами, пов’язаними з авіабізнесом, належало 
консорціуму «Титан».

8. У різний час від серпня 1997 року до березня 2002 року, коли 
його обрали до національного парламенту, Президентом представ-
ництва підприємства-заявника в Україні, авіакомпанії «ATI» та кон-
сорціуму «Титан» був певний п. Л.

A. фАкти щодо літАків Ан-28

1. придбання та підприємницька діяльність підприємства-заявника

9. Згідно з договором купівлі-продажу від 30 липня 1999 року 
та додаткової угоди до договору від 28 грудня 1999 року підпри-
ємство-заявник придбало в російської авіаційної компанії С. вісім 
літаків Антонов-28 (далі — Ан-28). Літаки було виготовлено у 1988–
1990 роках, і кількість їхніх льотних годин коливалася від 1455 до 
2821 годин.

10. 9 та 19 січня 2000 року підприємство-заявник передало ці 
літаки авіакомпанії «ATI» у лізинг на десять років. У договорі зазна-
чалося, що протягом усього цього періоду літаки залишатимуться 
власністю підприємства-заявника. Право власності потім могло бу-
ти передано авіакомпанії «ATI» за умови, що вона сплатить усі лі-
зингові платежі.

11. 22 та 28 березня 2000 року Міністерство транспорту України 
зареєструвало літаки. У реєстраційних посвідченнях підприємство-
заявник зазначалося їхнім власником.

12. У листопаді 2000 року один із літаків з комерційною метою 
було переміщено до Молдови.

13. 7 березня 2001 року ще один літак було продано підприєм-
ству К.

14. Решта шість літаків стояли на аеродромі в м. Узин Київської 
області (м. Біла Церква).
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15. 6 липня 2001 року підприємство-заявник та авіакомпанія 
«ATI» розірвали угоду про лізинг, оскільки орендар уже не міг вико-
нувати її умови.

16. 20 серпня 2001 року підприємство-заявник уклало договір 
про десятирічний лізинг шести літаків з іншою компанією, «R.S.T.», 
що мав набрати чинності 1 жовтня 2001 року. Проте цей договір чин-
ності так і не набрав.

2. кримінальне провадження щодо посадових осіб 
авіаремонтного підприємства «Урарп» та авіакомпанії «ATI»

17. У період з 23 до 25 січня 2001 року податкова міліція прово-
дила обшук у приміщенні консорціуму «Титан» у м. Києві, включно 
з офісом підприємства-заявника, очевидно, в контексті криміналь-
ного розслідування щодо підприємства «Урарп» у зв’язку з підозрою 
в ухиленні від сплати податків. У результаті міліцією було вилучено 
«велику кількість папок» (цитата з постанови прокуратури м. Києва 
від 20 вересня 2002 року — див. пункт 27). Вилучена документація 
включала в себе оригінал договору про продаж шести літаків Ан-28, 
що перебували на аеродромі у м. Узин. У матеріалах справи немає 
протоколу обшуку та виїмки.

18. 23 березня 2001 року податкова міліція порушила кримі-
нальну справу щодо посадових осіб авіакомпанії «ATI» за підозрою 
в ухиленні від сплати податків.

19. 29 березня 2001 року справу було закрито, оскільки вона бу-
ла відкрита передчасно. Проте тією самою постановою податкова 
міліція порушила кримінальну справу щодо посадових осіб авіаком-
панії «ATI» за підозрою у підробці документів.

20. 30 березня 2001 року податкова міліція провела огляд міс-
ця події на аеродромі у м. Узин, у результаті якого вона виявила та 
вилучила шість літаків Ан-28. Вилучення було зафіксовано у прото-
колі огляду місця події (аналогічна процедура відбулася в аеропорту 
м. Черкаси щодо восьми літаків Л-410, що також належали підпри-
ємству-заявнику — див. пункт 104). Оскільки охорона не могла нада-
ти документацію на ці літаки, твердячи, що вона була в офісі підпри-
ємства-заявника у м. Києві, міліція дійшла висновку, що «приналеж-
ності літаків до будь-якої організації не встановлено».

21. Підприємство-заявник оскаржило до органів прокуратури за-
значене вилучення (а також вилучення літаків Л-410 — див. пункт 105).
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22. 10 січня 2002 року податкова міліція повторно відкрила 
кримінальну справу щодо посадових осіб авіакомпанії «ATI» за пі-
дозрою в ухиленні від сплати податків.

23. 21 березня 2002 року прокуратура м. Києва у відповідь на 
скаргу підприємства-заявника про стверджувану незаконність ви-
лучення 30 березня 2001 року літаків надіслала лист про те, що во-
на не могла ухвалювати рішення щодо вилучення Ан-28, оскільки 
10 вересня 2001 року господарський суд м. Києва також наклав на 
них арешт у рамках провадження, що здійснювалося податковими 
органами (див. пункт 35). Що стосується літаків Л-410, їхній арешт 
було визнано незаконним, оскільки він не був обґрунтований адек-
ватним процесуальним документом (див. пункт 106).

24. У невизначену дату було порушено кримінальну справу що-
до віце-президента компанії «ATI», якого обвинувачували у злов-
живанні посадовими повноваженнями, підробці документів, ухи-
ленні від сплати податків та відмиванні грошей. Очевидно цією 
кримінальною справою замінили ті, що були порушені раніше щодо 
посадовців компанії «ATI» (див. пункти 18 та 22). Віце-президента 
авіакомпанії «ATI» підозрювали у підробці контрактів від 9 та 19 січ-
ня 2000 року (див. пункт 10) про нібито неіснуючий лізинг літаків із 
метою ухилення від сплати податків.

25. 17 квітня 2002 року слідчий податкової міліції здійснив ще 
один огляд літаків на аеродромі у м. Узин.

26. У ту саму дату слідчий класифікував літаки як речові дока-
зи у кримінальній справі щодо віце-президента авіакомпанії «ATI» 
з посиланням на статті 78 та 79 Кримінально-процесуального кодек-
су України (див. пункт 138).

27. 20 вересня 2002 року прокуратура м. Києва відмовила в пору-
шенні кримінальної справи щодо податкової міліції у зв’язку, серед 
іншого, з обшуком офісу підприємства-заявника від 23 по 25 січня 
2001 року та виїмкою документації, пов’язаної з літаками. Це була 
четверта постанова про відмову в порушенні кримінальної справи 
у зв’язку з цим. Три попередні постанови було скасовано на підставі 
недостатності доказів. У зв’язку з цим підприємство-заявник також 
безуспішно намагалося подати цивільний позов.

28. 3 лютого 2003 року Печерський районний суд м. Києва (далі — 
Печерський суд) визнав віце-президента авіакомпанії «ATI» винним 
у службовій недбалості та виправдав його за іншими обвинувачен-
нями (включно з підробкою договорів про лізинг від 9 та 19 січня 
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2001 року). Тим же вироком суд розпорядився повернути шість лі-
таків Ан-28, які використовувалися як речові докази у справі, «їхньо-
му власнику». 8 травня 2003 року апеляційний суд м. Києва залишив 
цей вирок без змін.

29. 26 травня 2003 року Печерський суд надіслав державному 
підприємству, відповідальному за управління аеродромом у м. Узин, 
листа, зазначивши, що на підставі вироку від 3 лютого 2003 року від-
повідні літаки мають бути повернені їхньому власникові.

30. 30 травня 2003 року начальник аеродрому передав цю 
вказівку Державній податковій інспекції у Білоцерківському районі 
(далі — Білоцерківська ОДПІ або податкова інспекція), яка доручи-
ла йому зберігання літаків. Начальник аеродрому також зазначив, 
що податкова інспекція заборгувала державному підприємству 
46 295 грн. за зберігання.

31. 2 червня 2003 року податкова інспекція відповіла, що у той 
час, 16 вересня 2002 року, літаки були оголошені безхазяйним май-
ном (див. пункт 41) і що немає законних підстав для припинення 
їхнього продажу у дохід держави (також див. пункти 61–65). Що сто-
сується ймовірної заборгованості, то податкова інспекція твердила, 
що літаки, які тепер є власністю держави, зберігалися на державно-
му аеродромі й охоронялися податковою міліцією (див. пункти 73–
74). Відповідно вважала вимогу відшкодування витрат на зберігання 
безпідставною.

32. 7 лютого 2005 року Печерський суд уточнив, що відповідно 
до вироку від 3 лютого 2003 року шість літаків Ан-28 мають бути по-
вернені підприємству-заявнику, яке є їхнім власником

33. 28 лютого 2005 року на підставі постанови від 7 лютого 
2005 року суд видав виконавчий лист.

3. провадження, розпочаті податковою інспекцією 
з метою визнання недійсними договорів лізингу літаків

34. 20 серпня 2001 року Державна податкова інспекція у Пе-
черському районі м. Києва подала до господарського суду м. Києва 
позов до підприємства-заявника та авіакомпанії «ATI», вимагаючи 
визнати недійсними договори про лізинг від 9 та 19 січня 2000 ро-
ку (див. пункт 10). Позивач твердив, що підприємство-заявник на-
справді надало літаки авіакомпанії «ATI» безкоштовно, тоді як потім 
відповідні договори про лізинг було підроблено, щоб приховати цей 
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факт з метою звільнення авіакомпанії «ATI» від сплати будь-яких 
податків на прибуток. Окрім визнання недійсними договорів про лі-
зинг, податкова адміністрація вимагала конфіскації восьми літаків, 
а кошти, отримані від продажу, віддати в дохід державного бюджету. 
Вона також подала клопотання про те, щоб на літаки як тимчасовий 
захід для забезпечення позову було накладено арешт.

35. 10 вересня 2001 року суд розпочав розгляд справи. Він забез-
печив позов, наклавши арешт на вісім літаків (включно з тими, які 
було продано компанії К., і тим, що був переміщений до Молдови).

36. 12 жовтня 2001 року компанія К. звернулася до суду з про-
ханням про зняття арешту з літака, який вона придбала. Це клопо-
тання, як вбачається, було задоволено.

37. 27 червня 2003 року господарський суд міста Києва від-
мовив у задоволенні позову податкової адміністрації через його 
необґрунтованість. Він зазначив, що безспірним є той факт, що 
авіакомпанія «ATI» не виконала умов договору про лізинг, і, отже, 
підприємство-заявник залишається власником літаків. Суд також 
скасував ухвалу про накладення арешту від 10 вересня 2001 року 
(див. пункт 35).

38. 29 вересня 2003 року Київський апеляційний господарський 
суд залишив це рішення без змін. Він твердив, що право власності 
підприємства-заявника на літаки було документально підтвердже-
но, тоді як твердження про те, що деякі з документів були підроб-
лені, вироком від 3 лютого 2003 року було визнано необґрунтованим 
(див. пункт 28).

4. рішення органів влади про визнання шести літаків 
безхазяйним майном

39. 10 липня 2002 року слідчий Білоцерківської ОДПІ склав про-
токол про «тимчасове затримання активів платників податків» що-
до шести літаків Ан-28, які стоять на аеродромі в м. Узин, з метою 
«погашення зобов’язань платника податків перед бюджетами та де-
ржавними цільовими фондами». У протоколі зазначалися реєстра-
ційні номери літаків та посилання на пункт 3.2 статті 9 Закону Украї-
ни «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед 
бюджетами та державними цільовими фондами» (див. пункт 140). 
Він був підписаний посадовою особою податкової міліції, начальни-
ком аеродрому в м. Узин та двома понятими.
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40. 11 липня 2002 року заступник керівника ДПІ в Білоцерків-
ському районі видав рішення «про застосування адміністративно-
го арешту активів платника податків» щодо відповідних літаків. 
У рішенні повторювалося, що захід було вжито з метою «погашен-
ня зобов’язань платника податків перед бюджетами та державними 
цільовими фондами». У рядку «повна назва платника податків» (до 
активів якого застосовується адміністративний арешт) зазначалося, 
що власника літаків не встановлено.

41. 16 вересня 2002 року Білоцерківська районна державна ад-
міністрація Київської області (далі — Білоцерківська РДА) видала 
розпорядження, яким вона оголосила шість літаків безхазяйним 
майном та надала повноваження податковій міліції виставити їх на 
продаж. У результаті з березня по червень 2003 року літаки було про-
дано третім особам (див. пункти 61–65).

42. 15 травня 2003 року підприємство-заявник подало до гос-
подарського суду Київської області позов до Білоцерківської РДА, 
оскаржуючи розпорядження від 16 вересня 2002 року. Підприємс-
тво-заявник твердило, що було законним власником літаків, що від-
повідача було належно поінформовано про цей факт, і оскаржуване 
розпорядження призвело до незаконного вилучення майна підпри-
ємства-заявника.

43. 3 червня 2003 року з метою забезпечення позову підприєм-
ства-заявника суд заборонив будь-які операції з літаками.

44. Отже, 4 червня 2003 року шість літаків були опечатані дер-
жавним виконавцем. Тимчасова слідча комісія Верховної Ради Ук-
раїни з розслідування причин кризового стану в авіації України 
(далі — парламентська слідча комісія), яку тим часом було ство-
рено під головуванням народного депутата України пана Л. (див. 
пункт 8), і до якої скаржилося підприємство-заявник, також опеча-
тала літаки.

45. Білоцерківська РДА оскаржила рішення 3 червня 2003 року 
про накладення арешту на літаки, твердячи, що позовні вимоги під-
приємства-заявника мали нематеріальний характер, що обмежував-
ся визнанням документа недійсним.

46. 8 липня 2003 року Київський апеляційний господарський суд 
відмовив у задоволенні цієї скарги. Він визнав аргументи скаржника 
необґрунтованими, тому що предмет спору був двояким: по-перше, 
оскаржуване рішення оголошувало літаки безхазяйним майном, 
а по-друге, воно надало повноваження податковим органам виста-
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вити літаки на продаж. Відповідно незабезпечення позову могло 
нести загрозу для виконання будь-яких судових рішень щодо цього 
спору в майбутньому.

47. 11 листопада 2003 року Вищий господарський суд України за 
касаційною скаргою, поданою Білоцерківською РДА, скасував ухва-
лу від 3 червня та постанову від 8 липня 2003 року. Суд зазначив, що 
станом на 3 червня 2003 року літаки перебували під арештом для за-
безпечення позову в іншому провадженні за ухвалою від 10 вересня 
2001 року, яка не була скасована до 27 червня 2003 року (див. пунк-
ти 35 та 37). Оскільки процесуальне право не передбачає «подвій-
ного застосування» заходів щодо забезпечення позовів, ухвала гос-
подарського суду Київської області від 3 червня 2003 року не мала 
законних підстав.

48. 25 грудня 2003 року господарський суд Київської області 
виніс рішення на користь підприємства-заявника та визнав недій-
сним розпорядження Білоцерківської РДА від 16 вересня 2002 року 
(див. пункт 41). Суд вказав, що права власника підприємства-заяв-
ника підтверджуються реєстраційними посвідченнями повітряних 
суден від 28 березня 2000 року (див. пункт 11).

49. 9 квітня 2004 року Київський апеляційний господарський 
суд залишив це рішення без змін. Він також виніс окрему ухвалу, 
в якій посилався, серед іншого, на документальні докази у матеріа-
лах справи, які доводили, що Білоцерківська РДА здійснювала про-
даж літаків на тій підставі, що вони були безхазяйним майном (див. 
пункти 41 та 61–65) після отримання документів від підприємства-
заявника, які підтверджували право власності останнього на ці лі-
таки. Таким чином, суд дійшов висновку, що відповідач порушив 
право власності підприємства-заявника, оголосивши літаки без-
хазяйним майном. Він також дав розпорядження Київській облас-
ній державній адміністрації, Державній податковій адміністрації 
України в Київській області, Білоцерківській ОДПІ «вжити заходів 
належного реагування щодо посадових осіб, винних у порушенні 
порядку виявлення та визнання безхазяйним майна, що належить 
[підприємству-заявнику]».

50. 20 липня 2004 року Вищий господарський суд України за-
лишив рішення судів нижчих інстанцій від 25 грудня 2003 року 
та 9 квітня 2004 року без змін.

51. 9 грудня 2004 року Генеральна прокуратура України (далі — 
ГПУ) порушила кримінальну справу за фактом перевищення служ-
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бових повноважень посадовими особами податкових та інших де-
ржавних органів, що «спричинило тяжкі наслідки». Прокуратура 
зазначила, що, оголосивши літаки підприємства-заявника безхазяй-
ним майном і виставивши їх на продаж, а також незаконно вилучив-
ши його літаки Л-410 (також див. пункти 104 та 106), органи влади 
завдали підприємству-заявнику «прямих матеріальних збитків на 
суму більше 1,0 млн. грн.». 15 грудня 2004 року Головне управління 
наглядової діяльності у кримінальних провадженнях слідчих ор-
ганів прокуратури ГПУ скасувало постанову від 9 грудня 2004 року 
як завчасну. Проте це рішення також потім було скасовано (постано-
вою заступника Генерального прокурора від 14 квітня 2005 року). Ін-
формації щодо будь-яких подальші події у перебігу слідства немає.

52. 21 грудня 2004 року Верховний Суд України скасував рішен-
ня господарського суду Київської області від 25 грудня 2003 року 
та пов’язані з цим ухвали судів вищих інстанцій (див. пункти 48 
та 50) і повернув справу до суду першої інстанції на новий розгляд. 
Він вважав, що суди зробили завчасні висновки про те, що підпри-
ємство-заявник було власником літаків. Новий розгляд справи мав 
з’ясувати за допомогою судово-почеркознавчої експертизи, чи бу-
ли договори про продаж від 30 липня та 28 грудня 1999 року (див. 
пункт 9) дійсними та чи відповідали законодавству Російської Фе-
дерації, як у них зазначено.

53. 25 вересня 2006 року господарський суд Київської області 
після нового розгляду справи знову задовольнив позов підприєм-
ства-заявника та скасував як незаконне розпорядження Білоцер-
ківської РДА від 16 вересня 2002 року (див. пункт 41). Відповідно 
до вказівок Верховного Суду України він здійснив судово-почеркоз-
навчу експертизу договору купівлі-продажу від 30 липня 1999 року 
та додаткової угоди від 28 грудня 1999 року і визнав підписи на них 
автентичними. Суд також постановив, що правочин, вказаний у до-
говорах, було здійснено відповідно до законодавства Російської Фе-
дерації. Суд наголосив, що літаки були оголошені безхазяйним май-
ном попри той факт, що в матеріалах справи були копії документів 
про їхню реєстрацію Міністерством транспорту України від 28 бе-
резня 2000 року (див. пункт 11). Окрім того, російська компанія С. 
письмово підтвердила суду, що вона продала відповідні літаки під-
приємству-заявнику. Відповідно суд дійшов висновку, що не було 
підстав не вважати договір купівлі-продажу від 30 липня 1999 року 
належним доказом права власності підприємства-заявника на літа-
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ки. Суд також встановив, що Білоцерківська РДА порушила порядок 
виявлення та оголошення майна безхазяйним.

54. Білоцерківська РДА, Білоцерківська ОДПІ та прокуратура 
Київської області оскаржили це рішення.

55. Державна податкова адміністрація у м. Києві також напра-
вила до Інтерполу запит, чи законно було зареєстроване та здійсню-
вало свою діяльність підприємство-заявник.

56. 16 січня 2007 року Київський міжобласний апеляційний госпо-
дарський суд зупинив провадження у справі до отримання відповіді 
на запит від Національного центрального бюро Інтерполу в Ірландії.

57. 27 лютого 2007 року Національне центральне бюро Інтерполу 
в Україні повідомило підприємство-заявника про відповідь їхніх ір-
ландських колег, якою підтверджувалася відсутність кримінальних 
правопорушень з його (підприємства-заявника) боку, а також будь-
яких проблем із поліцією Ірландії.

58. 7 червня 2007 року та 14 жовтня 2008 року Київський міжоб-
ласний апеляційний господарський суд та Вищий адміністратив-
ний суд України відповідно залишили рішення господарського суду 
Київської області від 25 вересня 2006 року без змін (див. пункт 53; 
очевидно, на певному етапі підсудність справи була змінено з госпо-
дарської на адміністративну).

59. 10 листопада 2008 року підприємство-заявник звернулося до 
Білоцерківської ОДПІ з вимогою повернути йому шість літаків, по-
силаючись на ці судові рішення.

60. 10 грудня 2008 року податкова інспекція відповіла, що по-
вернути літаки підприємству-заявнику неможливо, тому що тим ча-
сом їх продали на відкритому аукціоні (див. пункти 63–65).

5. продаж літаків третім особам

61. У липні 2002 року, після арешту літаків (див. пункти 39–40), 
ДПІ у Білоцерківському районі Київської області доручила компанії 
«Укрімпекс-2000» зберігати та реалізовувати їх.

62. Підприємство-заявник безуспішно вимагало від Білоцер-
ківської РДА запобігти продажу.

63. 17 березня 2003 року компанія «Укрімпекс-2000» продала 
один літак приватній компаній.

64. 24 квітня 2003 року ще чотири літаки були продані іншій 
приватній компанії.



�01

“East WEst alliancE limitEd” проти україни

65. 4 червня 2003 року шостий літак було продано Державному 
підприємству обслуговування повітряного руху України.

66. 12 грудня 2003 року господарський суд Київської області від-
крив провадження за позовом підприємства-заявника щодо оскар-
ження всіх цих договорів купівлі-продажу та наклав арешт на літаки 
з метою забезпечення позову.

67. Тим часом Державне підприємство обслуговування повітря-
ного руху України зі свого боку також оскаржило до Біржового арбіт-
ражу (на правах третейського суду) контракт від 4 червня 2003 року. 
Покупець не міг вступити у володіння відповідними літаками та 
дізнатися, що реалізацію було здійснено попри судові рішення про 
арешт літаків від 10 вересня 2001 року та 3 червня 2003 року.

68. 19 лютого 2004 року Біржовий арбітраж, задовольняючи по-
зов покупця, оголосив продаж 4 червня 2003 року (здійснений у фор-
мі біржової операції) недійсним.

69. 19 травня 2005 року господарський суд Київської області 
припинив провадження, у рамках якого підприємство-заявник ви-
магало визнання недійсним договору купівлі-продажу від 4 червня 
2003 року, посилаючись на це рішення.

70. 6 липня 2005 року суд також скасував ухвалу про накладення 
арешту від 12 грудня 2003 року на тій підставі, що вона перешкод-
жала технічному обслуговуванню літаків (рішення не посилалося на 
жодні клопотання про скасування ухвали).

71. 25 серпня 2009 року господарський суд Київської області, 
задовольнивши позов підприємства-заявника, визнав біржові конт-
ракти від 17 березня та 24 квітня 2003 року недійсними.

72. 17 грудня 2009 року та 25 лютого 2010 року господарський 
суд Київської області та Вищий господарський суд України відповід-
но залишили це рішення без змін.

6. охорона літаків податковими органами

73. 12 липня 2002 року Державна податкова адміністрація Ук-
раїни дала вказівку Державній податковій адміністрації у Київській 
області забезпечити охорону шести літаків Ан-28.

74. Очевидно, літаки все ще стояли на аеродромі у м. Узин після 
їх продажу третім особам (див. пункти 14, 39 та 63–65).

75. Як твердить підприємство-заявник, 4 липня 2003 року воно 
уклало зі Службою державної охорони договір про охорону літаків. 
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Цей договір був чинним до серпня 2007 року, і підприємство-за-
явник загалом сплатило за надані послуги 351522 грн. (що за його 
підрахунками на той час дорівнювало 67 865 дол. США). Як твердить 
Уряд, цей договір на практиці не діяв з огляду на те, що літаки пере-
бували під охороною державних органів (див. пункт 243).

76. У 2004 році підприємство-заявник з’ясувало, що деякі літа-
ки було пошкоджено або з них було демонтовано певне обладнання, 
і тому звернулось із заявою до міліції.

77. 23 липня 2004 року слідчий Білоцерківського міського від-
ділку ГУМВС України в Київській області у присутності представни-
ка підприємства-заявника оглянув шість літаків. У результаті огляду 
було виявлено, що деякі з них було пошкоджено та/або певне облад-
нання в них було демонтовано. На одному літаку ручку дверцят бу-
ло зламано, а дверцята пошкоджено, на інших літаках були відсутні 
колісні арки, навігаційне обладнання, двигуни, прилади аварійного 
радіозв’язку, сидіння пілотів та проблискові сигнальні вогні. Водно-
час деякі з печаток державної виконавчої служби та парламентської 
слідчої комісії (див. пункт 44) були зламані або відсутні, тоді як на 
літаках були нові та неушкоджені печатки Державної податкової ад-
міністрації в Київській області.

78. 26 липня 2004 року підприємство-заявник поскаржилося до 
ГПУ на крадіжку та пошкодження літаків, наголошуючи на тому, 
що це трапилося тоді, коли літаки перебували під охороною Біло-
церківської ОДПІ. Підприємство вимагало порушити кримінальну 
справу щодо останньої. Воно також твердило, що літаки прибули на 
аеродром у робочому стані, посилаючись на факт, що вони всі при-
летіли туди незалежно, а не були доставлені у вантажних відсіках 
інших літаків.

79. 5 серпня 2004 року прокуратура відмовила в порушенні 
кримінальної справи щодо посадових осіб Білоцерківської ОДПІ 
у зв’язку з крадіжкою, не встановивши в їхніх діях складу злочину.

80. 14 вересня 2004 року прокуратура порушила кримінальну 
справу за фактом крадіжки, не вказуючи жодних конкретних осіб.

81. 28 березня 2005 року слідчий закрив справу, визнавши не-
можливим встановлення правопорушника(ів).

82. 2 жовтня 2007 року підприємство-заявник подало адмі-
ністративний позов до податкової інспекції у зв’язку зі стверджува-
ною незаконністю озброєної охорони літаків та вимагало припини-
ти здійснення такої охорони.
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83. 19 листопада 2007 року Київський окружний адміністра-
тивний суд відмовив у відкритті провадження в адміністративній 
справі. Він зазначив, що відповідний спір уже було вирішено ухвалою 
господарського суду Київської області 25 вересня 2006 року, яку було 
залишено без змін ухвалою Київського міжобласного апеляційного 
господарського суду від 7 червня 2007 року (див. пункти 53 та 58).

84. 17 лютого 2009 року підприємство-заявник подало ще один 
адміністративний позов до Білоцерківської РДА та Білоцерківської 
ОДПІ, вимагаючи повернути шість літаків Ан-28. Підприємство-за-
явник звинувачувало ці органи у злочинній бездіяльності, проявом 
якої було неповернення літаків підприємству-заявнику як їхньому 
законному власнику. Воно також зазначало, що розпорядження від 
16 вересня 2002 року було скасовано господарським судом Київської 
області 25 вересня 2006 року, рішення якого було залишене без змін 
судами вищих інстанцій. Проте майно так і не повернули підпри-
ємству-заявнику.

85. 14 квітня 2009 року Київський окружний адміністратив-
ний суд закрив справу на тій підставі, що вона підпадає радше під 
кримінальну, а не адміністративну підсудність. Суд зазначав, що бу-
ло встановлено, що позов підприємства-заявника стосувався ствер-
джуваного невиконання вироку у кримінальній справі (очевидно, 
йшлося про вирок Печерського районного суду м. Києва від 3 лютого 
2003 року, уточнений 7 лютого 2005 року — див. пункти 28 та 32).

86. 9 жовтня 2009 року підприємство-заявник надіслало листа 
податковим органам про те, що воно було єдиним законним влас-
ником шести літаків, оскільки розпорядження про оголошення їх 
безхазяйним майном було скасовано судами. Тому підприємство-
заявник наполягало на тому, щоб зняти охорону літаків, а літаки по-
вернути йому.

87. 23 жовтня 2009 року Білоцерківська ОДПІ відповіла, що рі-
шення про припинення охорони не ухвалювалося.

88. 6 листопада 2009 року Державна податкова адміністрація 
в Київській області також відповіла підприємству-заявнику, що 
причин припиняти охорону літаків немає з огляду на те, що з цього 
приводу триває судове провадження (не вказуючи, на яке саме про-
вадження вона посилалася).

89. 16 лютого 2010 року підприємство-заявник ще раз зверну-
лося з вимогою, щоб Державна податкова адміністрація скасувала 
вказівку від 12 липня 2002 року щодо охорони літаків.
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90. 3 березня 2010 року заступник Голови Державної податкової 
адміністрації передав це клопотання до Державної податкової адмі-
ністрації в Київській області.

91. 15 березня 2010 року остання залишила клопотання підпри-
ємства-заявника без задоволення. Вона зазначала, що суди насправ-
ді визнали недійсними рішення про оголошення літаків безхазяй-
ним майном, і договори їхньої подальшої купівлі-продажу. Проте 
жодного рішення про зняття охорони не ухвалювалося.

7. кримінальні справи щодо «Укрімпекс-2000» 
(підприємства, що здійснювало продаж літаків)

92. 6 жовтня 2010 року слідчий Білоцерківського районного від-
ділу ГУ МВС України в Київській області оголосив шість літаків Ан-
28 речовими доказами в рамках кримінальної справи щодо «Укрім-
пекс-2000» за підозрою у привласненні майна шляхом зловживання 
службовим становищем, порушеної у лютому 2006 року (посадові 
особи підозрювалися у неперерахуванні до державного бюджету всіх 
коштів, отриманих від продажу літаків — див. пункти 61 та 63–65). 
Слідчий зазначив, що літаки перебували під постійною охороною 
Білоцерківської ОДПІ (див. пункти 73 та 87–91).

93. 26 листопада 2010 року підприємство-заявник оскаржило 
зазначену постанову до Головного Управління МВС України в Київ-
ській області. Воно зазначало, що для вилучення літаків як речових 
доказів у кримінальній справі, яку було порушено чотирма роками 
раніше, не було підстав. Підприємство-заявник вказало на те, що 
поки літаки перебували під охороною податкових органів, їхній 
технічний стан значно погіршився і вони стали непридатними для 
використання. Тому підприємство-заявник вважало, що податкові 
органи, можливо, намагаються перекласти відповідальність за таке 
погіршення на правоохоронні органи.

94. 25 грудня 2010 року прокуратура м. Білої Церкви, до якої оче-
видно було передано скаргу підприємства-заявника, відповіла, що 
немає підстав для її втручання.

8. перевірка літаків спеціалістами дп «Антонов»

95. 17 червня 2011 року слідчий Білоцерківського районного 
відділу ГУ МВС України в Київській області (очевидно, той слідчий, 
який розслідував кримінальну справу за підозрою у привласнен-
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ні майна шляхом зловживання службовим становищем компанією 
«Укрімпекс-2000», в рамках якої літаки було оголошено речовими 
доказами — див. пункт 92) постановив, що літаки мають бути повер-
нуті підприємству-заявнику.

96. 9 серпня 2011 року підприємство-заявник уклало договір 
з ДП «Антонов», ексклюзивним розробником та виробником літаків 
Ан-28, про здійснення експертної оцінки літаків.

97. Від 3 по 8 жовтня 2011 року експертна комісія ДП «Антонов» 
перевіряла літаки у присутності представника підприємства-заяв-
ника. Комісія дійшла висновку, що об’єкти, надані їй для перевірки, 
складалися з окремих агрегатів та компонентів і не могли вважатися 
літаками. Вони також не могли вважатися складовими частинами 
саме тих літаків, що належали підприємству-заявнику. До того ж до-
кументація щодо літаків була відсутня.

B. фАкти щодо літАків л-410

1. придбання та підприємницька діяльність підприємства-заявника

98. 25 липня 2000 року підприємство-заявник придбало на від-
критому аукціоні шість літаків Л-410.

99. 15 серпня 2000 року воно отримало нотаріально засвідчені 
документи про те, що ці літаки є його власністю.

100. 19 вересня 2000 року воно придбало на товарній біржі ще 
два літаки того ж типу.

101. Згідно з договорами лізингу між підприємством-заявником 
та авіакомпанією «ATI» від 18 серпня та 1 жовтня 2000 року після ре-
монту та технічного переоснащення, здійсненого підприємством-
заявником, вісім літаків Л-410 мали бути передані останній у лі-
зинг. Такі ремонт та переоснащення мали завершитися до 1 травня 
2001 року.

102. Літаки стояли в аеропорту м. Черкаси.

2. вилучення літаків податковими органами та пов’язані з цим події

103. Під час обшуку, що проводився в офісі підприємства-заяв-
ника в Києві від 23 до 25 січня 2001 року (див. пункт 17), податкова 
міліція вилучила оригінали документів на літаки Л-410. У матеріа-
лах справи немає протоколу обшуку та виїмки.
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104. 30 березня 2001 року податкова міліція вилучила літаки 
з метою «приєднання до кримінальної справи» [щодо посадових 
осіб авіакомпанії «ATI»] та «погашення податкової заборгованості». 
Вилучення було зафіксовано у «протоколі огляду місця події» (ана-
логічного огляду, проведеного того ж дня на аеродромі у м. Узин — 
див. пункт 20).

105. 21 лютого 2002 року підприємство-заявник оскаржило ви-
лучення літаків до прокуратури м. Києва.

106. 21 березня 2002 року прокуратура відповіла, що справді, ви-
лучення літаків Л-410 не ґрунтувалося на жодному процесуальному 
документі, і тому вона направила податковій міліції лист із вимогою 
«ухвалити відповідне рішення щодо вказаних літаків».

107. 22 квітня 2002 року Державна податкова адміністрація 
у м. Києві надала вказівку підприємству-заявнику для ухвалення рі-
шення надати фінансову документацію щодо літаків.

108. 26 квітня 2002 року слідчий управління податкової міліції 
Державної податкової адміністрації оголосив вісім літаків Л-410 ре-
човими доказами у кримінальній справі щодо посадових осіб авіа-
компанії «ATI» (також див. пункт 26).

109. У серпні 2002 року кримінальну справу було передано до ГПУ.
110. 2 січня 2003 року було порушено кримінальну справу що-

до пана Л. як колишнього президента компанії «ATI» (див. пункт 8). 
Очевидно, потім літаки кваліфікували як речові докази у цій кримі-
нальній справі. 26 травня 2003 року ГПУ закрила кримінальну спра-
ву щодо пана Л., оскільки не було достатніх доказів його винуватості. 
У постанові зазначалося, що вісім літаків Л-410, які класифікувалися 
як речові докази у справі, необхідно повернути компанії «ATI». 4 серп-
ня 2004 року прокуратура внесла зміни до своєї постанови і вказала, 
що літаки необхідно повернути підприємству-заявнику.

111. Підприємство-заявник безуспішно намагалося ініціювати 
провадження в судах в межах господарського або цивільного права 
у зв’язку з вилученням літаків та їхньою класифікацією як доказів 
у кримінальній справі. 18 жовтня та 1 листопада 2004 року госпо-
дарський суд м. Києва та Шевченківський районний суд м. Києва 
відповідно відмовили у прийнятті до розгляду позовів підприємс-
тва-заявника як таких, що не належать до їхньої юрисдикції.

112. 15 листопада 2004 року Головне управління наглядової діяль-
ності у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури 
ГПУ скасувало постанову від 26 квітня 2002 року (див. пункт 108).
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113. 19 листопада 2004 року воно повідомило Державну подат-
кову адміністрацію у м. Києві про це рішення та надало вказівку 
повернути літаки підприємству-заявнику як їхньому законному 
власнику. Аналогічний лист був надісланий керівництву аеропорту 
м. Черкаси.

114. 3 грудня 2004 року директор аеропорту м. Черкаси повідо-
мив підприємство-заявника про те, що літаки можливо передати 
йому лише у присутності представників Державної податкової адмі-
ністрації м. Києва, що їх вилучила.

3. позови підприємства-заявника до податкових органів

115. 08 лютого 2006 року підприємство-заявник подало до гос-
подарського суду міста Києва позов до Державної податкової ад-
міністрації у м. Києві, вимагаючи повернути вісім літаків Л-410.

116. 24 травня 2006 року суд задовольнив позов та зобов’язав 
відповідача повернути літаки підприємству-заявнику. Суд зазна-
чив, що податкова міліція проігнорувала недвозначну вказівку про-
куратури повернути літаки підприємству-заявнику. У постанові за-
значалося таке:

«Як підтверджено матеріалами справи та не спростовано відповіда-
чем, літаки Л-410, у кількості 8 штук... є власністю позивача... неви-
конання ДПА у м. Києві вказівки Генеральної прокуратури України 
щодо повернення літаків позивачу незаконно позбавляє останнього 
його права володіти та користуватися своєю власністю».

117. 24 жовтня 2006 року Київський апеляційний господарський 
суд за скаргою Державної податкової адміністрації у м. Києві ска-
сував цю постанову та закрив провадження. Суд встановив, що 
відповідач уже не несе відповідальності за літаки після того, як 
кримінальну справу, в рамках якої вони були оголошені речовим 
доказом, у вересні 2002 року було передано до ГПУ (див. пункт 109). 
Крім того, суд вважав, що долю літаків уже було вирішено в кон-
тексті кримінальної справи постановами прокуратур від 26 травня 
2003 року, 4 серпня та 19 листопада 2004 року, на підставі яких літа-
ки підлягали поверненню підприємству-заявнику (див. пункти 110 
та 113). Тому суд дійшов висновку, що від 4 серпня 2004 року для 
підприємства-заявника не було жодних перешкод, в тому числі і пе-
решкод з боку відповідача, для доступу підприємства-заявника до 
літаків Л-410.
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118. 01 квітня 2008 року Вищий адміністративний суд України 
за касаційною скаргою підприємства-заявника виніс остаточну ух-
валу, якою скасував ухвалу Київського апеляційного господарського 
суду від 24 жовтня 2006 року та залишив рішення господарського суду 
м. Києва від 24 травня 2006 року без змін.

4. виконавчі провадження за рішенням господарського суду м. києва 
від 24 травня 2006 року

119. 11 червня 2008 року господарський суд м. Києва видав вико-
навчий лист, згідно з яким вісім літаків Л-410 підлягали поверненню 
підприємству-заявнику.

120. 18 червня 2008 року державна виконавча служба відкрила 
виконавче провадження та направила Державній податковій адмі-
ністрації в м. Києві вимогу забезпечити явку свого представника до 
аеропорту м. Черкаси для огляду літаків, перевірки їхньої цілісності 
та здійснення передачі.

121. Від липня до грудня 2008 року державний виконавець не-
одноразово доповідав про невиконання рішення, оскільки пред-
ставник податкових органів не з’являвся або адміністрація аеро-
порту не дозволяла державному виконавцю заходити на територію 
аеропорту.

122. З 5 грудня 2008 року по 6 травня 2010 року виконавче про-
вадження було зупинено до закінчення розгляду клопотань, поданих 
до господарського суду м. Києва як Державною виконавчою служ-
бою, так і податковими органами, щодо роз’яснення його рішення 
від 24 травня 2006 року (в результаті ці клопотання було відхилено).

123. З травня по грудень 2010 року Державна виконавча служ-
ба України склала принаймні ще три акти про неможливість з її 
боку виконати відповідне рішення з тих самих причин, що і раніше 
(див. пункт 121).

124. Тим часом у вересні 2010 року підприємство-заявник ви-
падково дізналося про рішення Черкаської міської державної ад-
міністрації від 24 липня 2008 року, яким комунальному підприєм-
ству «Аеропорт Черкаси» надавався дозвіл на продаж на відкритому 
аукціоні восьми літаків Л-410 (з тими ж серійними номерами, що 
й літаки, які належать підприємству-заявнику). Прибутки від аук-
ціону мали бути використані на потреби аеропорту м. Черкаси. П’ять 
літаків було продано третім особам.
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125. Зрештою 10 грудня 2010 року адміністрація аеропорту 
м. Черкаси дозволила державному виконавцю зайти на територію 
аеропорту. Замість восьми літаків Л-410, що їх мали повернути під-
приємству-заявнику, державний виконавець виявив лише три (точ-
ніше, їхні складові частини).

126. 23 грудня 2010 року державний виконавець повідомив, що 
він не може передати літаки підприємству-заявнику, тому що: по-
перше, залишилося лише три з них; по-друге, літаки були зачинені 
і не було ключів, щоб їх відчинити, що ускладнювало оцінювання 
їхнього технічного стану; по-третє, не було документації на літаки.

127. Того ж дня експертна комісія авіаремонтного підприємства 
Т., з яким підприємство-заявник уклало договір, оглянула літаки, 
виявлені в аеропорту м. Черкаси, та повідомила таке: замість вось-
ми цілих літаків Л-410, як зазначено у виконавчому листі, там були 
окремі складові частини та агрегати трьох літаків; документації на 
ці агрегати не було; на металічній поверхні літаків були осередки 
корозії, на вікнах — тріщини; а їхні двигуни та повітряні гвинти бу-
ли відсутні. Було зроблено висновок про те, що літаки не зберігали-
ся відповідно до умов зберігання і що насправді виявлені агрегати 
вже не можна вважати літаками. Насамкінець, відсутність будь-якої 
документації робить неможливою ідентифікацію виявлених агре-
гатів як таких, що належать і мають бути повернені підприємству-
заявнику.

128. 24 грудня 2010 року Державна виконавча служба України, 
посилаючись на акт огляду експертної комісії, звернулася до госпо-
дарського суду м. Києва із запитом щодо того, як здійснювати ви-
конання.

129. 3 березня 2011 року підприємство Т. повідомило підприємс-
тво-заявника про те, що у 2008 та 2009 роках воно проводило капі-
тальний ремонт повітряних гвинтів шести літаків, серійні номери 
яких були такими самими, що й серійні номери літаків Л-410, що на-
лежать підприємству-заявнику. Підприємство-замовник назвалося 
власником відповідних літаків.

130. 15 червня 2011 року Державна виконавча служба України 
винесла постанову про «розшук майна боржника» щодо восьми лі-
таків Л-410, що мають бути повернені підприємству-заявнику.

131. 20 червня 2011 року зазначену постанову було передано до 
Державної авіаційної служби.
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132. 16 та 18 серпня 2011 року Державна виконавча служба пов-
торила свій запит до податкових органів, в якому вимагала з’явитись 
у певний час до аеропорту м. Черкаси.

133. 19 серпня 2011 року Державна податкова адміністрація 
м. Києва відповіла, що після перевірки у 2007 році вісім літаків Л-410 
були оголошені майном комунального підприємства «Черкаський 
аеропорт» і право власності на них передали місту. Відомим фактом 
було те, що державна виконавча служба виявила в аеропорту лише 
три літаки і тому оголосила розшук решти п’яти літаків. Відповід-
но державна виконавча служба знала про те, що у боржника не було 
майна, вказаного у виконавчому листі.

134. 26 серпня 2011 року Державна виконавча служба України 
звернулася до підприємства-заявника з питанням, чи готове воно 
прийняти три літаки у тому стані, в якому їх виявили в аеропорті 
м. Черкаси (що не покращився від 23 грудня 2010 року — див. пунк-
ти 126–127). Що стосується решти п’яти літаків, то виявилось, що 
їх продали третім особам у 2008 році на підставі рішення Черкась-
кої державної міської адміністрації. Окрім того, Державна авіацій-
на служба повідомила Державну виконавчу службу України, що 
13 серпня 2008 року вісім літаків Л-410 було вилучено з державного 
реєстру цивільних повітряних суден України і їхнє місце знаход-
ження невідоме.

135. 30 серпня 2011 року група технічних експертів знову огля-
нула складові частини трьох літаків в аеропорту м. Черкаси та під-
твердила свій висновок від 23 грудня 2010 року про те, що ці одиниці 
не могли вважатися літаками.

136. У той самий день Державна виконавча служба України скла-
ла акт про неможливість повернення підприємству-заявнику навіть 
трьох літаків.

137. 30 серпня 2011 року Державна виконавча служба України 
закрила виконавче провадження, дійшовши висновку, що рішення 
неможливо виконати, тому що боржник не має відповідного майна, 
і розшук такого майна виявився безрезультатним.

II. ВІДПОВІДНІ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСтВО

138. Відповідні положення Кримінально-процесуального кодек-
су України 1960 року передбачають таке:
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«Стаття 78 
Речові докази

Речовими доказами є предмети, які були знаряддям вчинення злочину, 
зберегли на собі сліди злочину або були об’єктом злочинних дій, гроші, 
цінності та інші речі, нажиті злочинним шляхом, і всі інші предмети, які 
можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних або 
для спростування обвинувачення чи пом’якшення відповідальності.

Стаття 79 
Зберігання речових доказів

Речові докази повинні бути уважно оглянуті, по можливості сфотог-
рафовані, докладно описані в протоколі огляду і приєднані до справи 
постановою особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора або 
ухвалою суду. Речові докази зберігаються при справі, за винятком гро-
міздких предметів, які зберігаються в органах дізнання, досудового 
слідства і в суді або передаються для зберігання відповідному підпри-
ємству, установі чи організації....

В окремих випадках речові докази можуть бути... повернуті їх володіль-
цям, якщо це можливо без шкоди для успішного провадження в справі.

Стаття 178 
Підстави для проведення виїмки

Виїмка проводиться в тих випадках, коли слідчий має точні дані, що 
предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться 
в певної особи чи в певному місці.

Виїмка проводиться за постановою слідчого....

Стаття 181 
Особи, в присутності яких провадяться обшук і виїмка

Обшук і виїмка провадяться в присутності двох понятих і особи, яка 
займає дане приміщення...

Обшук і виїмка в приміщеннях, що їх займають підприємства, уста-
нови і організації, провадяться в присутності їх представників....

Обшукуваним, понятим і відповідним представникам повинно бути 
роз’яснено їх право бути присутніми при всіх діях слідчого і робити за-
яви з приводу цих дій; ці заяви підлягають занесенню до протоколу.
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Стаття 186 
Вилучення предметів і документів

При обшуку або виїмці можуть бути вилучені лише предмети і доку-
менти, які мають значення для справи, а також цінності і майно об-
винуваченого або підозрюваного з метою забезпечення цивільного 
позову або можливої конфіскації майна...

Всі документи і предмети, які підлягають вилученню, слідчий пови-
нен пред’явити понятим та іншим присутнім особам і перелічити в 
протоколі обшуку або виїмки чи в доданому до нього опису з зазна-
ченням їх назви, кількості, міри, ваги, матеріалу, з якого вони виго-
товлені, та індивідуальних ознак. У необхідних випадках вилучені 
предмети і документи повинні бути на місці обшуку або виїмки упа-
ковані і опечатані...

Стаття 188 
Протокол обшуку і виїмки

Про проведення обшуку або виїмки слідчий складає протокол у двох 
примірниках... В протоколі зазначаються: підстави для обшуку або 
виїмки; приміщення чи інше місце, в якому було проведено обшук 
або виїмку;... дії слідчого і результати обшуку або виїмки.

В протокол обшуку або виїмки заносяться всі заяви і зауваження при-
сутніх під час обшуку або виїмки осіб, зроблені з приводу тих чи ін-
ших дій слідчого. Обидва примірники протоколу... підписують... осо-
би, що були присутні.

Стаття 190 
Проведення огляду

З метою виявлення слідів злочину та інших речових доказів, з’ясування 
обстановки злочину, а також інших обставин, які мають значення для 
справи, слідчий проводить огляд місцевості, приміщення, предметів 
та документів.

Огляд місця події у невідкладних випадках може бути проведений до 
порушення кримінальної справи. В цих випадках, при наявності для 
того підстав, кримінальна справа порушується негайно після огляду 
місця події».

139. Господарський процесуальний кодекс України 1991 року пе-
редбачав таке:
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«Стаття 66 
Підстави забезпечення позову

Господарський суд за заявою сторони,... [яка подала] позов, або з своєї 
ініціативи має право вжити заходів до забезпечення позову. Забезпе-
чення позову допускається в будь-якій стадії провадження у справі, 
якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможли-
вим виконання рішення господарського суду.

Стаття 67 
Заходи до забезпечення позову

Позов забезпечується:

— забороною відповідачеві вчиняти певні дії;

— забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета 
спору;...

— забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються предмета 
спору;...

Ухвалу про забезпечення позову може бути оскаржено”

140. Відповідні положення Закону України “Про порядок по-
гашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та дер-
жавними цільовими фондами” (прийнятого у 2000 році і скасова-
ного з набранням чинності Податковим кодексом України 2 грудня 
2010 року) передбачають таке:

«Стаття 9 
Адміністративний арешт активів

9.3.1. За поданням відповідного підрозділу податкової міліції керів-
ник податкового органу (його заступник) може прийняти рішення про 
застосування арешту активів платника податків, яке надсилається:

...б) платнику податків з вимогою тимчасової заборони відчуження йо-
го активів;

в) іншим особам, у володінні, розпорядженні або користуванні яких 
перебувають активи такого платника податків з вимогою тимчасо-
вої заборони їх відчуження.”

9.3.2. Арешт активів може бути... застосований до товарів, які виготов-
ляються, зберігаються, переміщуються або реалізуються з порушен-
ням правил, визначених митним законодавством чи законодавством 
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з питань оподаткування акцизними зборами, а також до товарів,... які 
продаються з порушенням порядку, визначеного законодавством, без 
попереднього встановлення їх власника. У цьому випадку службові 
особи органів податкової міліції або інших правоохоронних органів, 
відповідно до їх компетенції, мають право тимчасово затримувати 
такі активи з складанням протоколу, який повинен містити відомості 
про причини такого затримання із посиланням на порушення конк-
ретної законодавчої норми, опис активів, їх родових ознак та кіль-
кості, відомості про особу (особи), у якої було вилучено такі товари 
(за їх наявності), перелік прав та обов’язків таких осіб, що виникають 
у зв’язку із таким вилученням...»

ПРАВО

I. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 1 ПЕРШОГО ПРОтОКОЛУ

141. Підприємство-заявник скаржилося за статтею 1 Першого 
протоколу про стверджуване порушення органами державної влади 
його права власності на шість літаків Ан-28 та вісім Л-410. Відповід-
не положення передбачає таке:

«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 загальни-
ми принципами міжнародного права.

Проте попередні положення жодним чином не обмежують право де-
ржави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб 
здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до за-
гальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших 
зборів або штрафів».

A. щодо прийнятноСті

1. невичерпання національних засобів юридичного захисту

142. Уряд доводив, що підприємство-заявник не вичерпало на-
ціональних засобів юридичного захисту в частині скарг про вилу-
чення органами влади його літаків та виїмки документації. Уряд за-
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значив, що після невдалої спроби підприємства-заявника оскаржити 
виїмку документації в порядку цивільного судочинства воно могло 
оскаржити це питання в порядку адміністративного судочинства. 
Уряд також доводив, що підприємство-заявник мало можливість по-
дати окремий цивільний позов щодо відшкодування шкоди у зв’язку 
з неможливістю повернути собі літаки з моменту визнання їх речо-
вими доказами у кримінальному провадженні.

143. Стосовно вилучення документації підприємство-заявник 
зазначило, що тільки сторона кримінального провадження могла ос-
каржити дії органів дізнання під час дослідчої перевірки. Оскільки 
підприємство-заявник не мало відповідного статусу у відповідному 
кримінальному провадженні, в нього не було можливості оскаржити 
зазначене вилучення.

144. Підприємство-заявник також твердило, що з огляду на 
численні судові провадження, яке воно вже ініціювало з метою від-
новлення своїх прав, та, беручи до уваги невиконання державними 
органами судових рішень на його користь, які набрали статусу оста-
точних, від підприємства-заявника не можна було розумно очіку-
вати ініціювання будь-якого нового провадження з метою дотри-
мання вимоги щодо вичерпання національних засобів юридичного 
захисту. На думку підприємства-заявника, ним було зроблено все 
належне на національному рівні, перш ніж подано скаргу до Суду.

145. Суд вказує на те, що мета статті 35 Конвенції полягає в на-
данні державам-учасницям можливості запобігти порушенню, 
у зв’язку з яким проти них подано скаргу, чи виправити такі пору-
шення ще до того, як скарги буде подано до конвенційних установ 
(див., наприклад, рішення у справі «Селмуні проти Франції» [ВП], за-
ява № 25803/94, п. 74, ЄСПЛ 1999-V). Водночас цю норму слід засто-
совувати з певною гнучкістю і без зайвого формалізму. Суд також не-
одноразово констатував, що це правило не є ані беззастережним, ані 
таким, що застосовується автоматично; щоб перевірити, чи було до-
тримано це правило, необхідно брати до уваги обставини конкретної 
справи (див. рішення у справі «Акдівар та інші проти Туреччини» [ВП], 
від 16 вересня 1996 року, п. 69, Reports of Judgments and Decisions 
1996-IV, та «Аксой проти Туреччини», від 18 грудня 1996 року, пп. 53–
54, Reports 1996-VI). Суд звертає увагу, зокрема, чи зробив заявник 
все, чого можна було обґрунтовано очікувати, щоб вичерпати наявні 
національні засоби правового захисту (див. рішення у справі «Меріт 
проти України», заява № 66561/01, п. 58, від 30 березня 2004 року).
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146. Звертаючись до обставин цієї справи, Суд зазначає багато-
аспектний характер стверджуваного порушення прав, оскільки ви-
лучення документації та літаків є тільки частиною багатьох питань, 
щодо яких були заявлені скарги (див. пункт 155).

147. Крім того, Суд не забуває про значні зусилля, докладені під-
приємством-заявником на національному рівні. Суд зазначає, що під-
приємство-заявник намагалося відновити свої права в кримінальних, 
цивільних, адміністративних та господарських судах протягом більш 
як десяти років. Отже, Суд не вважає, що органи влади України в при-
нципі не мали достатньої можливості запобігти стверджуваному по-
рушенню статті 1 Першого протоколу або виправити його.

148. Суд не продовжуватиме тут оцінку прийнятності цієї час-
тини заяви, оскільки питання вичерпання національних засобів 
юридичного захисту пов’язане із суттю скарги підприємства-заяв-
ника за статтею 13 Конвенції, що воно не мало ефективного засобу 
юридичного захисту щодо стверджуваного втручання в його права 
власності. Отже, щоб уникнути винесення передчасного рішення 
з цих питань, Суд вважає, що ці питання мають бути розглянуті ра-
зом. Відповідно Суд постановляє, що розгляд питання вичерпання 
національних засобів юридичного захисту слід долучити до розгля-
ду питання щодо суті скарги підприємства-заявника за статтею 13 
(див. пункти 223–229).

2. щодо персональної юрисдикції

149. Уряд, посилаючись на постанову податкової міліції від 17 
червня 2011 року про повернення підприємству-заявнику літаків 
Ан-28 (див. пункт 95), доводив, що підприємство-заявник втратило 
свій статус жертви за своєю скаргою відповідно до статті 1 Першого 
протоколу щодо цих літаків.

150. Підприємство-заявник, своєю чергою, посилалося на акт 
експертної комісії ДП «Антонов» від 8 жовтня 2011 року, згідно 
з яким власність, яка підлягала поверненню підприємству-заявни-
ку — шість Ан-28, що були вилучені у нього в належному робочому 
стані, фактично складалася з окремих деталей і компонентів, які вже 
не могли вважатися літаками. Ці деталі також не могли бути іден-
тифіковані як складові частини літаків, що належали підприємству-
заявнику (див. пункт 97). Отже, на думку підприємства-заявника, не 
було підстав вважати, що воно втратило статус жертви.
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151. Суд зазначає, що заявник/заявниця втрачає статус жертви, 
якщо національні органи однозначно або по суті визнають порушен-
ня Конвенції і надають за нього йому або їй відповідне та достатнє 
відшкодування (див., наприклад, рішення у справі «Скордіно проти 
Італії (№ 1)» [ВП], заява № 36813/97, пп. 178–193, ЄСПЛ 2006-V).

152. Суд вважає, що жодна із зазначених умов у цій справі вико-
нана не була.

153. Отже, це заперечення Уряду має бути відхилено.

3. інші питання щодо прийнятності

154. Суд зазначає, що ця частина заяви не є явно необґрунтова-
ною в сенсі підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також за-
значає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому 
вона має бути визнана прийнятною.

B. щодо СУті

1. Аргументи сторін

155. Підприємство-заявник твердило, що держава припустила-
ся низки незаконних дій та бездіяльності, що порушило його права 
власності, включно з такими:

a) виїмка документації на літаки у січні 2001 року;

b) вилучення літаків Ан-28 та Л-410 30 березня 2001 року;

c) розпорядження Білоцерківської МДА від 16 вересня 2002 року про 
визнання шести Ан-28 безхазяйним майном і дозвіл на їх продаж 
на цій підставі;

d) продаж Ан-28 третім особам до закінчення судового провадження, 
розпочатого підприємством-заявником з метою оскарження рі-
шення державних органів про визнання цих літаків безхазяйним 
майном, та в той час, коли зазначені літаки перебували під ареш-
том згідно з розпорядженням суду;

e) продовжувана охорона літаків Ан-28 податковою міліцією від лип-
ня 2002 року, навіть після кількох судових рішень, згідно з якими 
літаки мали бути повернуті підприємству-заявнику;

f) пошкодження шести літаків Ан-28 та трьох літаків Л-410 та ніве-
чення їхнього обладнання, а також зникнення п’яти літаків Л-410 
під час їхнього перебування на зберіганні державних органів;
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g) рішення Черкаської міської ради від 24 липня 2008 року, яким 
муніципальному підприємству Аеропорт «Черкаси» було дозволе-
но продати на відкритому аукціоні вісім літаків Л-410, що нале-
жали підприємству-заявнику (очевидно п’ять з них було зрештою 
продано); та

h) невиконання судових рішень, які набули статусу остаточних, згідно 
з якими літаки мали бути повернуті підприємству-заявнику.

156. Підприємство-заявник наголошувало на тому, що стосовно 
нього не було порушено кримінальної справи і що воно не мало по-
даткової заборгованості.

157. З огляду на всі зазначені питання та на свою нездатність 
повернути свою власність підприємство-заявник доводило, що на-
слідком втручання держави-відповідача стало фактично незаконне 
та свавільне позбавлення підприємства-заявника його майна.

158. Уряд визнав, що вилучення літаків 30 березня 2001 року та 
невиконання судових рішень, що набули статусу остаточних, згідно 
з якими ці літаки мали бути повернуті підприємству-заявнику, стано-
вило втручання у його право на мирне користування своїм майном.

159. Проте Уряд зазначив, що літаки було вилучено як речові до-
кази у кримінальному провадженні в інтересах держави задля бо-
ротьби із злочинністю та що державні інтереси переважили приват-
ні інтереси підприємства-заявника щодо володіння літаками.

160. Уряд не погодився з аргументом підприємства-заявника що-
до того, що вилучення його майна було незаконним, оскільки воно 
відбулося в контексті кримінальної справи, порушеної не щодо під-
приємства-заявника, а щодо третіх осіб. У зв’язку з цим Уряд поси-
лався на Кримінально-процесуальний кодекс України, згідно з яким 
вилучення власності третіх осіб у кримінальному провадженні було 
можливе. Окрімтого, це питання розглядалося національними суда-
ми, які відхилили скарги підприємства-заявника у зв’язку з цим.

161. Уряд зазначив, що, в принципі, було можливим повернути 
речові докази власнику ще до закінчення кримінального провад-
ження. Проте з огляду на той факт, що підприємство-заявник було 
юридичною особою з Ірландії, існував ризик того, що ще до завер-
шення провадження літаки будуть переміщені до Ірландії.

162. Уряд визнав, що вироком від 3 лютого 2003 року Печерський 
суд розпорядився повернути підприємству-заявнику літаки Ан-28, 
які попередньо вважалися речовими доказами у кримінальній справі 
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щодо посадових осіб компанії «ATI». Проте, оскільки у період між 
2003 та 2010 роками було розпочато низку судових проваджень щодо 
цих літаків, вони фактично були спірним майном та не могли бути 
повернуті підприємству-заявнику. Уряд також зауважив, що 6 жовт-
ня 2010 року літаки було оголошено речовими доказами у криміналь-
ній справі щодо посадових осіб компанії «Укрімпекс-2000». Уряд на-
голошував на тому, що з цього моменту і надалі підприємство-заяв-
ник не могло вважатися таким, що має на них право.

163. Що стосується поводження державних органів з літаками 
впродовж періоду часу, коли вони були речовими доказами в кримі-
нальній справі, Уряд доводив, що відповідальність за речові докази 
покладається на державу, та що підприємство-заявник не мало прав 
на літаки до винесення рішення про їхнє повернення йому. Відповід-
но Уряд вважав, що зберігання літаків, рішення державних органів 
про оголошення їх безхазяйним майном, продаж їх третім особам 
та їхнє пошкодження не були втручанням у право власності підпри-
ємства-заявника, оскільки можна було сказати, що на час подій та-
ких прав у підприємства-заявника не було.

164. Уряд також твердив, що продовжувана охорона літаків по-
датковою міліцією не становила втручання у права власності під-
приємства-заявника. На думку Уряду, охорона не перешкоджала 
правам підприємства-заявника володіти, користуватися та розпо-
ряджатися літаками як своїм майном.

165. У підсумку Уряд твердив, що навіть якщо деякі питання, 
порушені підприємством-заявником, становили втручання у його 
право власності, зазначене втручання було здійснено на відповід-
них законних підставах, переслідувало законну мету та було про-
порційним зазначеній меті.

2. оцінка Суду

a) Загальні принципи, встановлені практикою Суду

166. Згідно з усталеною практикою Суду стаття 1 Першого прото-
колу до Конвенції містить три окремі норми: перша, що виражається 
в першому реченні першого абзацу та має загальний характер, закла-
дає принцип мирного володіння майном. Друга норма, що міститься 
в другому реченні того ж абзацу, охоплює питання позбавлення права 
власності та обумовлює його певними критеріями. Третя норма, що 
міститься в другому абзаці, визнає право договірних держав, серед 
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іншого, контролювати використання майна в загальних інтересах. 
Друга та третя норми, які стосуються конкретних випадків втручан-
ня у право мирного володіння майном, мають тлумачитися у світлі 
загального принципу, закладеного першою нормою (див., серед ін-
ших джерел, рішення у справах «Іммобіліаре Саффі проти Італії» [ВП], 
заява № 22774/93, п. 44, ЄСПЛ 1999-V, та «Вістіньш і Перепьолкінс проти 
Латвії» [ВП], заява № 71243/01, п. 93, від 25 жовтня 2012 року).

167. Суд наголошує на тому, що перша та найважливіша ви-
мога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає в тому, що 
будь-яке втручання державного органу у право на мирне володін-
ня майном має бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс про-
ти Греції» [ВП], заява № 31107/96, п. 58, ЄСПЛ 1999-II). Вимога щодо 
законності в сенсі Конвенції вимагає дотримання відповідних по-
ложень національного законодавства та відповідності принципові 
верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення 
у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Серія А, 
№ 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява № 48191/99, пп. 49–
62, від 10 травня 2007 року).

168. Суд також нагадує, що будь-яке втручання державного орга-
ну у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «спра-
ведливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимога-
ми захисту основних прав конкретної особи. Необхідність досягнен-
ня такого балансу відображена як ціле у структурі статті 1 Першого 
протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на від-
повідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар 
(див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі 
«Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Серія A, № 52). Інак-
ше кажучи, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення 
між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти 
(див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс 
та інші проти Сполученого Королівства», № 50, Серія A, № 98).

b) Застосування зазначених принципів до цієї справи

169. Суд зазначає, що володіння підприємством-заявником 
шістьма літаками Ан-28 та вісьмома Л-410 підтверджується сер-
тифікатами реєстрації повітряного судна, виданими Міністерством 
транспорту України 22 і 28 березня 2000 року, та нотаріально завіре-
ними документами на право власності від 15 серпня 2000 року (див. 
пункти 11 і 99).
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170. Хоча у період між 19 січня 2000 року та 6 липня 2001 року лі-
таки Ан-28 перебували в лізингу в компанії «ATI», вони фактично та 
юридично залишалися власністю підприємства-заявника (див., для 
порівняння, рішення від 23 лютого 1995 року у справі «“Gasus Dosier- 
und Frdertechnik GmbH” проти Нідерландів», № 57, Серія A, № 306-B). Їх-
ній наступний договір про лізинг із компанією «R.S.T.» від 20 серпня 
2001 року фактично ніколи не набирав чинності. Те саме стосується 
передання підприємством-заявником компанії «ATI» за договором 
лізингу літаків Л-410 18 серпня і 1 жовтня 2000 року, який також не 
набрав чинності, оскільки передумовою був попередній ремонт лі-
таків підприємством-заявником до 1 травня 2001 року (до цього часу 
літаки вже було вилучено державними органами — див. пункти 10, 
15–16 і 101).

171. Відповідно Суд вважає, що шість літаків Ан-28 та вісім Л-410 
становили «майно» підприємства-заявника, на яке поширюється за-
хист за статтею 1 Першого протоколу.

172. Суд уже зазначив значну кількість і багатоаспектний харак-
тер стверджуваних втручань у право власності підприємства-заяв-
ника (див. пункти 146 і 155е). Тепер Суд проаналізує кожну з подій, 
щодо яких надійшли скарги, окремо та в сукупності.

i. Виїмка податковою міліцією документації у січні 2001 року

173. Оскаржувані втручання у право власності підприємства-за-
явника, як твердиться, почалися в січні 2001 року з виїмки подат-
ковою міліцією оригіналів документів, які засвідчували право влас-
ності на літаки (див. пункти 17 і 103).

174. Суд погоджується з тим, що вилучення документів на право 
власності було засобом контролю за користуванням майном.

175. Суд зазначає про відсутність в матеріалах справи докладних 
відомостей і документів, у яких наводилися б підстави для зазна-
ченого вилучення та його необхідність. Водночас Суд зауважує, що 
хоча державні органи не заперечували вилучення документів, які 
підтверджували право власності підприємства-заявника на літаки, 
вони ніколи не використовували їх як докази в будь-якому кримі-
нальному провадженні щодо ділових партнерів підприємства-заяв-
ника (щодо самого підприємства-заявника кримінальної справи по-
рушено не було). Окрім того, саме відсутність зазначеної докумен-
тації спонукала державні органи дійти висновку про неможливість 
встановлення власника літаків (див., зокрема, пункт 20). На думку 
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Суду, така поведінка податкових органів може тлумачитися як така, 
що виявляє ознаки недобросовісності та свавілля.

176. Отже, Суд доходить висновку, що виїмка податковою 
міліцією документації підприємства-заявника у січні 2001 року су-
перечила вимогам статті 1 Першого протоколу.

ii. Вилучення літаків 30 березня 2001 року

177. Суд також зазначає, що 30 березня 2001 року на аеродромі 
у м. Узин та в аеропорті м. Черкаси, де були запарковані шість літаків 
Ан-28 та вісім Л-410, що належали підприємству-заявнику, податко-
ва міліція провела «огляд місця події». Внаслідок цього всі ці літаки 
було вилучено (див. пункти 20 і 104).

178. Тією мірою, якою це стосується вилучення літаків Л-410, Суд 
зауважує, що, як визнали самі національні органи, воно не здійсню-
валося на підставі належного процесуального документа, а це було 
порушенням національного законодавства (див. пункт 106).

179. Хоча національні органи не зробили такого визнання сто-
совно літаків Ан-28, оскільки на них було накладено арешт у рамках 
іншого провадження (див. пункт 23), з матеріалів справи вбачається, 
що їхнє вилучення 30 березня 2001 року також не здійснювалося на 
підставі належного процесуального документа (див. пункти 20, 106 і 
138е). Отже, видається, що зазначений висновок про порушення на-
ціонального законодавства залишається також справедливим і сто-
совно вилучення літаків Ан-28.

180. Суд також зауважує, що національне законодавство вима-
гало присутності під час вилучення представника підприємства-за-
явника та надання йому можливості робити заяви з приводу слід-
чого заходу (див. пункт 138). Проте у цій справі податкові органи, 
які раніше вилучили документи, що засвідчували право власності 
підприємства-заявника на літаки, вважали, що власника цих літаків 
встановлено не було (див. пункти 17 і 20).

181. Це приводить Суд до висновку, що вилучення літаків Ан-28 
та Л-410 підприємства-заявника 30 березня 2001 року не відповідало 
вимозі щодо законності, передбаченій статтею 1 Першого протоколу.

iii. Утримання державними органами літаків Ан-28 
та пов’язані події

182. Щодо подальших подій Суд зазначає, що 20 серпня 2001 ро-
ку підприємство-заявник підписало з третім підприємством договір 
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про надання літаків у лізинг, який так і не набрав чинності (див. 
пункт 16). Проте Уряд у своїх зауваженнях стосовно вимог підпри-
ємства-заявника щодо справедливої сатисфакції (див. пункт 240) 
доводив, що на той час літаки залишалися під арештом, накладеним 
30 березня 2001 року. Відповідно Суд вважає встановленим той факт, 
що державні органи продовжували утримувати літаки. Міркування 
Суду про незаконність вилучення (див. пункт 181) є справедливими 
і стосовно наступного утримання літаків.

183. Суд також зауважує, що від 10 вересня 2001 року до 27 чер-
вня 2003 року за рішенням господарського суду м. Києва на шість 
Ан-28 було накладено арешт для забезпечення позову податкової 
адміністрації, поданого 20 серпня 2001 року до підприємства-заяв-
ника з метою визнати недійсними договори про лізинг (див. пунк-
ти 35 і 37).

184. Ті самі літаки Ан-28 також протягом періоду від 17 квіт-
ня 2002 року до 3 лютого 2003 року вважалися речовими доказа-
ми у кримінальній справі щодо віце-президента компанії «ATI» 
(див. пункти 26 і 28).

185. Суд нагадує, що вилучення власності в інтересах судочинс-
тва, яке не позбавляє власника його майна, а тільки тимчасово при-
пиняє його можливості користуватися та розпоряджатися цим май-
ном, зазвичай пов’язано зі здійсненням контролю за використанням 
власності, що охоплюється сферою застосування другого абзацу 
статті 1 Першого протоколу до Конвенції (див., серед інших, рішен-
ня від 22 лютого 1994 року у справі «Раймондо проти Італії», п. 27, 
Серія A, № 281-А; ухвалу щодо прийнятності від 7 листопада 2006 
року у справі «Адамчик проти Польщі», заява № 28551/04; рішення 
у справах «Карамітров та інші проти Болгарії», заява № 53321/99, п. 72, 
від 10 січня 2008 року, та «Боржонов проти Росії», заява № 18274/04, 
п. 51, від 22 січня 2009 року).

186. На думку Суду, ніщо не свідчить про те, що яке-небудь із 
зазначених вилучень (від 10 вересня 2001 року до 27 червня 2003 ро-
ку та від 17 квітня 2002 року до 3 лютого 2003 року) здійснювалось із 
порушенням національного законодавства (див. пункти 138–139).

187. Що стосується арешту, накладеного 10 вересня 2001 року, 
Суд погоджується з тим, що таке втручання було здійснено «в за-
гальних інтересах» суспільства з метою забезпечення позовів, що 
розглядалися у господарському провадженні, та з огляду на мож-
ливість наступної конфіскації майна (див., із необхідними змінами, 



�2�

справи, які стосуються захисту прав власності

рішення у справі «Фьольдеш і Фьольдешне Хайлік проти Угорщини», 
заява № 41463/02, п. 26, ЄСПЛ 2006-XII, та згадане рішення у справі 
«Боржонов проти Росії», п. 58).

188. Те саме можна сказати й про утримання літаків в рамках 
кримінального провадження, оскільки накладення арешту на речові 
докази може бути необхідним в інтересах належного відправлення 
судочинства, що є легітимною метою «в загальних інтересах» сус-
пільства (див. рішення від 7 червня 2007 року у справі «Смірнов про-
ти Росії», заява № 71362/01, п. 57).

189. Окрім того, з огляду на суть господарського позову подат-
кової адміністрації, а також на кримінальне обвинувачення щодо 
віце-президента компанії «ATI», згідно з яким лізинг, ймовірно, ви-
користовувався як інструмент для приховування оподатковуваного 
доходу, що надавало змогу компанії «ATI», якій літаки надавались 
у лізинг, ухилитися від сплати податків (див. пункти 24 і 34), Суд не 
виключає можливості, що й накладення арешту на літаки в рамках 
господарського провадження, й вилучення їх у рамках криміналь-
ного провадження також мали значення для наступного забезпечен-
ня сплати податків.

190. Проте Суд не може обмежити розгляд ситуації лише накла-
денням арешту 10 вересня 2001 року та вилученням 17 квітня 2002 
року, тому що впродовж терміну їхньої дії відбулася низка інших 
подій, які мали серйозні наслідки для прав власності підприємства-
заявника.

191. Суд зазначає, що 10 та 11 липня 2002 року Білоцерківська 
державна податкова інспекція наклала на шість літаків Ан-28 арешт 
з метою «погашення зобов’язань платника податків перед бюджета-
ми та державними цільовими фондами» (див. пункти 39–40).

192. Другий абзац статті 1 Першого протоколу однозначно за-
кріплює за договірними державами право вводити в дію такі зако-
ни, які вони вважають за потрібне для забезпечення сплати подат-
ків. Те значення, яке укладачі Конвенції надавали цьому аспекту 
положення, може бути оцінено, виходячи з того факту, що на стадії, 
коли запропонований текст ще не містив однозначного посилання 
на податки, він уже розумівся як такий, що надає державам повнова-
ження вводити в дію будь-які фіскальні закони, які вони вважають 
за необхідне — завжди за умови, що заходи у цій сфері не станови-
тимуть свавільної конфіскації (див. згадане рішення у справі «“Gasus 



�2�

“East WEst alliancE limitEd” проти україни

Dosier-und Frdertechnik GmbH” проти Нідерландів», п. 59, з додатковим 
посиланням на підготовчі матеріали).

193. Суд зауважує, що арешт літаків податковими органами 10 
та 11 липня 2002 року ґрунтувався на пунктах 3.1 та 3.2 статті 9 Зако-
ну України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків 
перед бюджетами та державними цільовими фондами» (див. пункти 
39 і 140). Зазначені положення передбачали такий арешт у разі по-
рушення норм митного законодавства, або законодавства з питань 
оподаткування акцизними зборами, або ппід час здійснення прода-
жу з порушенням порядку, визначеного законодавством. Крім того, 
податківці повинні заносити до протоколу відомості про причини 
такого арешту із посиланням на порушення конкретної законодав-
чої норми.

194. Проте у цій справі в протоколі накладення арешту не міс-
тилося будь-яких пояснень щодо причин накладення арешту, що 
суперечило зазначеній вимозі законодавства. У ньому також не за-
значалося про які-небудь стверджувані порушення митного зако-
нодавства, або законодавства з питань оподаткування акцизними 
зборами, або незаконні продажі.

195. Отже, податкові органи діяли, порушуючи чинне націо-
нальне фіскальне законодавство. Відповідно їхні дії відповідно до 
пункту 1 статті 1 Першого протоколу були незаконними. З огляду 
на це Суду не потрібно аналізувати відповідне законодавство у світ-
лі принципів, закріплених у пункті 2 згаданого положення (див. 
пункт 192).

196. Суд також зауважує, що податкові органи, вилучивши шість 
літаків Ан-28 (спочатку як речові докази у кримінальній справі, по-
рушеній ними щодо посадових осіб компанії «ATI», а згодом — на-
клавши на них арешт у рамках господарського провадження щодо 
підприємства-заявника, також ініційованого ними (див. пунк-
ти 26 та 35)), вирішили ще раз накласти арешт на ці літаки 10 та 11 
липня 2002 року. Будучи добре обізнаними про право власності під-
приємства-заявника на літаки (див. пункти 11 і 53), вони все одно 
здійснили вилучення під тим приводом, що власник цих літаків був 
невідомий.

197. Суд також зауважує, що 16 вересня 2002 року Білоцерківська 
МДА оголосила шість літаків безхазяйним майном й уповноважи-
ла податкову міліцію продати їх. У результаті у період з березня по 
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червень 2003 року літаки було продано третім особам (див. пунк-
ти 61– 65).

198. Зазначені заходи становили позбавлення підприємства-за-
явника майна (див., для порівняння, рішення від 4 березня 2010 року 
у справі «Патрікова проти Болгарії», заява № 71835/01, п. 101).

199. Як було встановлено національними судами, рішення дер-
жавних органів оголосити шість літаків Ан-28 безхазяйним майном, 
а також їхній наступний продаж третім сторонам були порушенням 
національного законодавства (див. пункти 53, 58, 68 та 71–72). Суд 
не вбачає підстав ставити зазначені висновки під сумнів. Суд та-
кож зауважує, що до того часу, коли було продано останнього літака 
(4 червня 2003 року), літаки втретє перебували під арештом (на до-
даток до арештів, накладених від 10 вересня 2001 року до 27 червня 
2003 року та від 17 квітня 2002 року до 3 лютого 2003 року) від 3 чер-
вня до 11 листопада 2003 року в рамках господарського проваджен-
ня, ініційованого підприємством-заявником, яке у той час прагнуло 
визнання недійсним рішення державних органів про оголошення 
літаків безхазяйними (див. пункти 25, 28, 35, 37, 43, 47 і 65).

200. Хоча кількома судовими рішеннями право підприємства-
заявника на літаки однозначно підтверджувалося (див. пункти 28, 
32, 38, 53 і 58–59), в нього все ще не було можливості повернути їх.

201. Суд зауважує, зокрема, що, хоча податкова адміністрація 
у своєму листі підприємству-заявнику від 15 березня 2010 року виз-
нала наявність остаточних рішень, які скасовували як незаконні ого-
лошення літаків безхазяйним майном та їхній наступний продаж 
третім сторонам, вона продовжувала охороняти їх на тій підставі, 
що не було окремого рішення, яке б скасовувало цю охорону (див. 
пункт 91). Суд доходить висновку, що утримання літаків продовжу-
валося без будь-яких законних підстав або логічних пояснень.

202. Суд також зазначає, що згодом 6 жовтня 2010 року слідчий 
Білоцерківського РВ РУ ГУ МВС України оголосив літаки речовими 
доказами в кримінальній справі, порушеній у лютому 2006 року 
у зв’язку з привласненням майна шляхом зловживання службо-
вим становищем підприємством «Україмпекс-2000» (посадові особи 
підприємства підозрювалися у непереведенні до державного бюд-
жету усіх грошових коштів, отриманих від продажу літаків — див. 
пункти 61 і 92). Літаки утримувалися як речові докази до 17 червня 
2011 року, коли слідчий виніс постанову про їхнє повернення під-
приємству-заявнику.
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203. Проте, перебуваючи на зберіганні державних органів, літа-
ки були пошкоджені та понівечені.

204. Суд нагадує, що наслідком будь-якого вилучення або кон-
фіскації є завдання шкоди. Але для того, щоб відповідати статті 1 
Першого протоколу, фактично завдана шкода не має перевищувати 
шкоди, якої неможливо уникнути (див. зазначене рішення у спра-
вах «Раймондо проти Італії», п. 33, та «Юцис проти Литви», заява 
№ 5457/03, п. 36, від 8 січня 2008 року).

205. Суд зазначає, що у цій справі підприємство-заявник попе-
редило державні органи про пошкодження своїх літаків ще у 2004 ро-
ці та що його занепокоєння виявилося вірним (див. пункт 77). Про-
те до часу, коли нарешті у червні 2011 року підприємству-заявнику 
було дозволено повернути свої літаки, вони були в такому поганому 
стані, що вже не могли вважатися літаками та були нічим іншим, ніж 
окремими агрегатами та компонентами (див. пункт 97).

206. Попри те, що окрім охорони літаків податковою міліцією 
підприємство-заявник саме залучило до охорони літаків охоронну 
фірму (див. пункти 75 та 242), Суд визнає, що відповідальність за фі-
зичне пошкодження літаків лежить на державі. Суд також зазначає, 
що ніщо не вказує на те, що це пошкодження, яке фактично станови-
ло цілковите знищення майна, було неминучим.

207. Відповідно щодо питання про утримання літаків Ан-28 дер-
жавними органами Суд не може не дійти висновку, що вимог статті 1 
Першого протоколу знову не було дотримано.

iv. Утримання державними органами літаків Л-410 
та пов’язані події

208. Суд зазначає, що після вилучення літаків Л-410 30 березня 
2001 року податкові органи утримували їх навіть після того, як про-
куратура м. Києва 21 березня 2002 року дійшла висновку, що зазна-
чене вилучення було незаконним (див. пункти 104–106).

209. Суд також зауважує, що вісім літаків Л-410 оголошувалися 
речовими доказами у кримінальній справі щодо посадових осіб ком-
панії «ATI» у період від 26 квітня 2002 року до 15 листопада 2004 ро-
ку та від 2 січня до 26 травня 2003 року (див. пункти 108, 110 і 112). 
За відсутністю докладної інформації щодо взазначеного розсліду-
вання робити висновки щодо законності та необхідності зазначених 
вилучень видається складним.
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210. Водночас Суд зазначає, що податкові органи продовжували 
утримувати літаки після того, як прокуратура, яка раніше оголоси-
ла їх речовими доказами, 25 травня 2003 року, а потім 15 листопада 
2004 року наказала повернути їх підприємству-заявнику. Отже, ут-
римання літаків здійснювалося без будь-яких законних підстав.

211. Після марних спроб повернути своє майно в лютому 2006 ро-
ку підприємство-заявник було змушене ініціювати у зв’язку з цим 
судове провадження. І хоча згодом зрештою 1 квітня 2008 року це 
провадження завершилось остаточним судовим рішенням на його 
користь, на практиці це ні на що не вплинуло, оскільки рішення не 
було виконано.

212. Суд наголошує на тому, що втручання у право власності 
підприємства-заявника у цій справі не повинно розглядатися як та-
ке, що обмежується тривалим невиконанням остаточного рішення 
національного суду на його користь. Сама необхідність для підпри-
ємства-заявника ініціювати це провадження, щоб повернути своє 
майно, яке на законних підставах належало йому, вже є ознакою по-
рушення його прав за статтею 1 Першого протоколу.

213. Суд зазначає, що до завершення зазначеного провадження 
у 2007 році вісім літаків Л-410 було оголошено активами комуналь-
ного підприємства «Аеропорт “Черкаси”» та передано у власність 
міста. Згодом, хоча виконавча служба намагалася виконати ухвалу 
від 1 квітня 2008 року та опинилася перед лицем повного небажання 
співпрацювати з боку податкових органів та адміністрації аеропор-
ту, 24 липня 2008 року Черкаська міська рада надала дозвіл продати 
літаки з відкритого аукціону. У результаті п’ять літаків було про-
дано третім особам (див. пункти 121, 123, 124 і 133). Що стосується 
решти трьох літаків, вони були пошкоджені настільки, що вже не 
могли вважатися літаками, що було встановлено висновками тех-
нічної експертизи у грудні 2010 року та серпні 2011 року (див. пунк-
ти 125 і 127).

214. Отже, Суд вважає, що поведінка державних органів була 
свавільною та становила зловживання, наслідком чого було позбав-
лення підприємства-заявника його майна на порушення всіх гаран-
тій статті 1 Першого протоколу.

v. Висновки

215. У світлі зазначеного Суд не може не дійти висновку, що під-
приємство-заявник було позбавлене належних йому шести літаків 
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Ан-28 та восьми Л-410 у надзвичайно свавільний спосіб усупереч 
принципові верховенства права.

216. Крім того, Суд зазначає, що це втручання носило не корот-
костроковий характер, а такий, коли підприємство-заявник було 
позбавлене доступу до свого майна на період більше десяти років. 
І хоча підприємство-заявник доклало значних зусиль перед різни-
ми адміністративними, податковими, прокурорськими та судовими 
органами, аби повернути своє майно (які виявилися марними неза-
лежно від їхніх юридичних результатів), літаки було пошкоджено 
та понищеноі, або продано третім особам, або вони просто зникли 
і при цьому нікого не було притягнуто до відповідальності.

217. Навіть якщо в короткі проміжки часу утримання державни-
ми органами літаків відповідало певним принципам, закладеним 
у статті 1 Першого протоколу, супутні свавільні дії та зловживання 
державних органів на практиці звели нанівець ефективність цих 
гарантій.

218. За підстав, наведених у пункті 229, Суд відхиляє запере-
чення Уряду щодо невичерпання засобів стосовно статті 1 Першого 
протоколу та констатує, що відбулося порушення зазначеного поло-
ження.

II. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя ПУНКтУ 1 СтАттІ 6 КОНВЕНЦІЇ

219. Підприємство-заявник також скаржилося за пунктом 1 
статті 6 Конвенції на тривалість національного провадження, вклю-
чаючи тривале невиконання ухвали господарського суду м. Києва 
від 24 травня 2006 року, винесеної на його користь. Зазначене поло-
ження передбачає:

«Кожен має право на... розгляд його справи упродовж розумного стро-
ку... судом..., який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивіль-
ного характеру...».

220. Суд зазначає, що ця скарга щільно пов’язана зі скаргами 
відповідно до статті 1 Першого протоколу, отже, також має бути виз-
нана прийнятною.

221. Проте з огляду на причини, які спонукали Суд до встанов-
лення порушення статті 1 Першого протоколу до Конвенції, Суд вва-
жає, що ця скарга не порушує будь-якого окремого питання.
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222. Відповідно Суд постановляє, що немає необхідності окремо 
розглядати скаргу відповідно до пункту 1 статті 6 Конвенції.

III. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 13 КОНВЕНЦІЇ

223. Підприємство-заявник також скаржилося на те, що воно 
не мало ефективних засобів юридичного захисту щодо зазначених 
скарг. Воно посилалося на статтю 13 Конвенції, яка передбачає таке:

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

A. щодо прийнятноСті

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

B. щодо СУті

225. Підприємство-заявник підтримало свою скаргу.
226. Уряд твердив, що не було подано переконливої скарги. 

Отже, Уряд вважав, що окремо питання про порушення статті 13 
Конвенції не постає.

227. Суд нагадує, що стаття 13 Конвенції гарантує на національ-
ному рівні доступність засобу юридичного захисту, здатного забез-
печувати втілення в життя змісту конвенційних прав і свобод, неза-
лежно від того, в якій формі вони закріплені в національному пра-
вовому порядку. Отже, дія статті 13 вимагає надання національного 
засобу юридичного захисту у спосіб, який забезпечує вирішення по 
суті поданої за Конвенцією «небезпідставної скарги» та відповідне 
відшкодування, хоча договірним державам надається певна свобода 
дій щодо вибору способу, в який вони виконуватимуть свої конвен-
ційні зобов’язання за цим положенням. Межі обов’язків відповідно 
до статті 13 різняться залежно від характеру скарги заявника від-
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повідно до Конвенції. Попри це, засоби юридичного захисту, які ви-
магаються відповідно до статті 13 Конвенції, мають бути ефективни-
ми й у теорії, й на практиці; використанню засобів захисту не мають 
невиправдано та необґрунтовано перешкоджати дії чи бездіяль-
ність органів влади держави-відповідача (див., серед інших джерел, 
згадане рішення у справі «Аксой проти Туреччини», п. 95, та рішення 
у справі «Кудла проти Польщі» [ВП], заява № 30210/96, п. 157, ЄСПЛ 
2000-XI).

228. Суд вже зазначав у цій справі, що всі зусилля підприємства-
заявника при зверненні до різних державних органів з метою повер-
нення свого майна протягом дванадцяти років були безрезультат-
ними (див., зокрема, пункт 216). Ніщо не вказує на те, що воно на 
практиці мало можливість звернутись до ефективних засобів юри-
дичного захисту щодо своїх скарг — інакше кажучи, засобів юридич-
ного захисту, які могли б запобігти вчиненню або продовженню по-
рушень або могли б забезпечити заявнику належне відшкодування.

229. Отже, Суд доходить висновку, що відбулося порушення 
статті 13 Конвенції. Суд також відхиляє заперечення Уряду стосовно 
прийнятності скарги підприємства-заявника відповідно до статті 1 
Першого протоколу на підставі невичерпання національних засобів 
юридичного захисту, яке попередньо об’єднав із розглядом його 
скарги по суті відповідно до статті 13 Конвенції (див. пункт 148).

IV. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

230. Стаття 41 Конвенції передбачає:

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

A. ШкодА

1. Аргументи сторін

a) Матеріальна шкода

231. Підприємство-заявник вимагало 165 915 960 доларів США 
відшкодування матеріальної шкоди на підставі таких підрахунків.
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232. По-перше, воно вимагало відшкодування, еквівалентного 
теперішній ринковій вартості чотирнадцяти літаків, подібних до 
тих, яких воно було позбавлено.

233. Оскільки літаки Ан-28 вже не випускалися, підприємство-за-
явник наводило ринкову вартість літаків М 28 «Skytruck», що вироб-
ляються польською компанією «PZL Mielec» як модифікація Ан-28, 
що виготовлявся за ліцензією ДП «Антонов». Шість нових літаків М 28 
«Skytruck» на цей час можна придбати за 48 000 000 доларів США.

234. Літаки Л-410 і далі випускаються чеським виробником «LET 
Airplane Industries». Теперішня ринкова вартість восьми нових лі-
таків становить 44 000 000 доларів США.

235. По-друге, підприємство-заявник вимагало відшкодування 
втраченого прибутку. У зв’язку з цим воно посилалося на прибутки, 
які воно могло отримати на підставі договорів лізингу від 18 серпня 
2000 року та 20 серпня 2001 року (див. пункти 16 і 101). Згідно з його 
підрахунком сума цих прибутків із урахуванням інфляції становить 
60464552 доларів США.

236. По-третє, підприємство-заявник доводило, що воно могло 
покласти зазначений прибуток від договору лізингу на банківський 
рахунок із середнім річним відсотком 3,8%. Внаслідок цього воно 
могло заробити 13 383 543 доларів США.

237. Насамкінець підприємство-заявник вимагало за цим пун-
ктом відшкодування витрат, понесених за договором від 4 червня 
2003 року про охорону шести літаків Ан-28, які становили 67 865 до-
ларів США (див. пункт 75).

238. Уряд заперечив зазначені вимоги і доводив, що право влас-
ності підприємства-заявника на відповідні літаки було підтверд-
жено національними судами та що державні органи вживали всіх 
можливих зусиль для виконання зазначених судових рішень та по-
вернення літаків підприємству-заявнику. Відповідно, якщо Суд при-
судить відшкодування їхньої вартості, підприємство-заявник отри-
має подвійну плату.

239. Уряд вказував, що літаки, про які йдеться, не були нови-
ми, коли державні органи, як стверджувалося, втрутились у право 
власності підприємства-заявника. Отже, Уряд вважав вимогу під-
приємства-заявника щодо відшкодування вартості нових літаків 
необґрунтованою.

240. Уряд також твердив, що вимога підприємства-заявника 
стосовно втрати прибутків є необґрунтованою. Щодо договору з ком-
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панією «ATI» про лізинг літаків Л-410 від 18 серпня 2000 року Уряд 
зазначив, що «ATI» виявилася нездатною дотриматися умов подіб-
ного договору стосовно літаків Ан-28 (див. пункт 15). Відповідно не-
має підстав вважати, що вона належно дотримувалась би договору 
від 18 серпня 2000 року. Щодо посилань підприємства-заявника на 
договір про лізинг шести літаків Ан-28 від 20 серпня 2001 року Уряд 
зазначив, що воно взагалі не мало права укладати зазначений до-
говір, оскільки в той час літаки утримувалися державними органами 
після їхнього вилучення 30 березня 2001 року (див. пункт 20).

241. Уряд також твердив про безпідставність і спекулятивність 
аргументу підприємства-заявника стосовно потенційного депозиту 
грошових коштів на банківському рахунку.

242. Що стосується відшкодування вартості договору про охоро-
ну, Уряд зазначив, що на той час літаки перебували під контролем 
державних органів. Отже, у підприємства-заявника не було жодної 
потреби та сенсу укладати окремий договір про їхню охорону.

b) Моральна шкода

243. Підприємство-заявник також вимагало 10 000 доларів США 
відшкодування моральної шкоди.

244. Уряд заперечив цю вимогу як необґрунтовану та надмірну.

2. оцінка Суду

a) Загальні принципи

245. Суд нагадує, що рішення, яким Суд визнає наявність 
у справі порушення, покладає на державу-відповідача юридичний 
обов’язок припинити порушення та забезпечити відшкодування за-
вданої шкоди, щоб, наскільки це можливо, відновити ситуацію, яка 
існувала до порушення (див., наприклад, рішення щодо справед-
ливої сатисфакції у справах «Брумареску проти Румунії» [ВП], заява 
№ 28342/95, п. 19, ЄСПЛ 2001-I, та «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява 
№ 31107/96, п. 32, ЄСПЛ 2000-XI).

246. Договірні держави, які є сторонами у справі, в принципі 
вільні у виборі засобів, за допомогою яких вони забезпечуватимуть 
виконання рішення, яким Суд констатував порушення у справі. 
Така свобода розсуду щодо способу виконання рішення відображає 
принцип свободи вибору, яким Договірні держави користуються, 
виконуючи свій першочерговий обов’язок за Конвенцією — забезпе-
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чити гарантовані нею права і свободи (стаття 1). Якщо з огляду на 
характер порушення є можливість відновлення настільки, наскіль-
ки це можливо, попереднього юридичного статусу заявника, держа-
ва-відповідач зобов’язана забезпечити її. Однак, якщо національне 
законодавство відповідної держави не передбачає можливості від-
шкодування наслідків порушення або передбачає лише часткове їх 
відшкодування, Суд згідно зі статтею 41 має повноваження надати 
потерпілій стороні таке відшкодування, яке виявиться доцільним 
(див. згадане рішення щодо справедливої сатисфакції у справі 
«Брумареску проти Румунії», п. 20).

247. Суд має певну свободу у здійсненні своїх повноважень, 
наданих йому статтею 41 Конвенції, що підтверджується у тексті 
прикметником «справедливий» і словосполученням «у разі необ-
хідності» (див. рішення від 6 листопада 1980 року у справі «Гуццарді 
проти Італії», п. 114, Серія A, № 39). Для того, щоб визначити роз-
мір справедливого відшкодування, Суд враховує специфічні особ-
ливості кожної справи, з огляду на які він може дійти висновку, 
що сума відшкодування має бути меншою, ніж вартість фактичної 
шкоди чи понесених витрат, або що такого відшкодування взагалі 
не має бути.

248. У зв’язку з цим Суд повторює, що у справах про позбавлен-
ня майна державою відмінність між «законним» і «незаконним» поз-
бавленням майна є надзвичайно суттєвою для оцінки вимог про від-
шкодування матеріальної шкоди (див. рішення щодо справедливої 
сатисфакції від 20 травня 2010 року у справі «„Україна-Тюмень“ проти 
України», заява № 22603/02, п. 22 з подальшими посиланнями).

249. Характер і межі справедливої сатисфакції, яку надає Суд 
відповідно до статті 41 Конвенції, прямо залежать від характеру 
порушення (див. рішення від 20 вересня 2011 року у справі «“Shesti 
Mai Engineering OOD” та інші проти Болгарії», заява № 17854/04, п. 101 
з подальшими посиланнями). Крім того, практика Суду вимагає на-
явності чіткого причиново-наслідкового зв’язку між відшкодуван-
ням, що вимагається заявником, та порушенням Конвенції (див., се-
ред інших, рішення від 24 червня 2003 року у справі «Стретч проти 
Сполученого Королівства», заява № 44277/98, п. 47). Таким чином, для 
присудження відшкодування матеріальної шкоди заявник повинен 
продемонструвати наявність причиново-наслідкового зв’язку між 
порушенням і будь-якою стверджуваною фінансовою втратою (див., 
наприклад, рішення щодо справедливої сатисфакції від 21 січня 
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2010 року у справі «“Drustevni zlona Pria” та інші проти Чеської Респуб-
ліки», заява № 72034/01, п. 9).

250. Іноді точний підрахунок сум, необхідних для повного від-
шкодування матеріальних втрат, яких зазнав заявник, може бути 
неможливим у зв’язку із невизначеним по своїй природі характером 
шкоди, що випливає з порушення (див. рішення щодо справедливої 
сатисфакції у справі «Сміт і Грейді проти Сполученого Королівства», 
заяви №№ 33985/96 та 33986/96, п. 18, ЄСПЛ 2000-IX). Можуть бути 
й інші перешкоди. Наприклад, неможливо точно підрахувати вар-
тість майна, якого вже немає (див. рішення щодо справедливої са-
тисфакції від 15 листопада 2011 року у справі «Ованнісян та Широян 
проти Вірменії», заява № 5065/06, п. 13).

251. Суду також відомо про труднощі під час підрахунку втра-
ченої вигоди за обставин, коли такі прибутки можуть коливатися 
внаслідок різноманітних непередбачуваних чинників (див. рішен-
ня щодо справедливої сатисфакції від 24 лютого 2009 року у справі 
«“Dacia S. R. L” проти Молдови», заява № 3052/04, п. 47). Це особливо 
стосується випадків господарської діяльності підприємства, в яких 
припускаються ризики та певний ступінь невизначеності щодо ви-
користання та прибутковості майна, про яке йдеться (див. рішен-
ня щодо справедливої сатисфакції від 20 січня 2011 року у справі 
«“Basarba OOD” проти Болгарії», заява № 77660/01, п. 26).

252. Що стосується матеріального відшкодування моральної 
шкоди, Суд може присудити її комерційним підприємствам, ви-
носячи рішення на засадах справедливості, оскільки її точний 
підрахунок є неможливим. Зазнана такими компаніями мораль-
на шкода може включати аспекти, які більшою чи меншою мірою 
є «об’єктивними» або «суб’єктивними». Аспекти, які можна врахо-
вувати, включають репутацію підприємства, невизначеність під час 
ухвалення рішень, проблеми в керуванні підприємством (для якого 
немає точного методу підрахунку наслідків) та, насамкінець, хоча 
й меншою мірою, тривогу та незручності, завдані керівництву (див. 
рішення у справі «“Comingersoll S. A.” проти Португалії» [ВП], заява 
№ 35382/97, п. 35, ЄСПЛ 2000-IV).

253. Якщо один або більше з аспектів шкоди не можуть бути точ-
но визначені, Суд може вирішити здійснити загальну оцінку на за-
садах справедливості (див., як нещодавній приклад, рішення щодо 
справедливої сатисфакції від 25 липня 2013 року у справі «“Агроком-
плекс” проти України», заява № 23465/03, пп. 80 і 93).
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b) Застосування зазначених загальних принципів до цієї справи

254. Суд встановив, що підприємство-заявник було позбавлено 
державою своїх чотирнадцяти літаків у незаконний та свавільний 
спосіб (див. пункти 215–218).

255. Відповідно тільки повернення зазначених літаків підпри-
ємству-заявнику могло би поставити його у ситуацію, максималь-
но наближену до тієї, в якій воно перебувало б за відсутності пору-
шення статті 1 Першого протоколу (див., для порівняння, зазначене 
рішення щодо справедливої сатисфакції у справі «Іатрідіс проти 
Греції», п. 35).

256. Проте повноцінне відновлення початкового становища не 
є можливим, тому що літаки, про які йдеться, були або серйозно 
пошкоджені, або продані третім сторонам, або зникли.

257. Отже, Уряд держави-відповідача має надати підприємству-
заявнику відшкодування їхньої вартості на час втручання.

258. Проте Суд не погоджується з підходом підприємства-заяв-
ника до підрахунку, згідно з яким йому має бути надано компен-
сацію за теперішньою ринковою вартістю нових літаків (див. пунк-
ти 233–234).

259. Суд зазначає, що літаки, яких було позбавлено підприємс-
тво-заявник, не були новими. Так, літаки Ан-28, які воно придбало 
у 1999 році, були виготовлені у 1988–1990 роках та мали наліт між 
1455 і 2821 годинами (див. пункт 9). Хоча подібної інформації щодо 
літаків Л-410 в наявності немає, вбачається, що після придбання їх 
підприємством-заявником вони вимагали певного ремонту та тех-
нічної модернізації (див. пункт 101).

260. Судові не надано будь-якої інформації щодо ринкової 
вартості літаків на час подій або ринкової вартості літаків, схожих 
за технічними характеристиками та ступенем зношення. Суд та-
кож не може точно встановити пов’язані амортизаційні та ремонт-
ні витрати.

261. З огляду на господарську діяльність з використання літаків, 
які здійснювало підприємство-заявник після їхнього придбання 
(див. пункти 10, 16 і 101), Суд погоджується з тим, що у цій справі 
літаки призначалися для використання їх у прибутковій діяльності. 
Отже, в Суду немає сумнівів, що підприємство-заявник втратило 
прибутки, які воно могло отримати від своїх літаків упродовж періо-
ду від моменту їхнього вилучення й до цього часу.
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262. Водночас Суд констатує, що точно встановити суму втраче-
них прибутків неможливо з огляду на всі невизначені чинники щодо 
цього питання.

263. Суд також вважає, що порушення, які він констатував у цій 
справі, вочевидь створили перешкоди в роботі підприємства-заяв-
ника та спричинили тривалу невизначеність у його господарській 
діяльності. Вони також вочевидь спричинили відчуття безпорадності 
та розчарування в його керівників (див., для порівняння, рішення 
у справі «“Centro Europa 7 S.R.L” та Ді Стефано проти Італії» [ВП], за-
ява № 38433/09, п. 221, ЄСПЛ 2012).

264. У світлі зазначених міркувань та з огляду на всі наявні ма-
теріали Суд вважає за потрібне винести рішення на засадах спра-
ведливості та здійснити загальну оцінку у цій справі (див. згадане 
рішення у справі «“Агрокомплекс” проти України», пп. 80 і 93).

265. Суд вважає за потрібне присудити підприємству-заявнику 
сукупну суму 5 000 000 євро, якою покриваються всі аспекти шкоди, 
плюс будь-який податок, який може нараховуватися.

B. СУдові витрАти

266. Підприємство-заявник також вимагало присудити йому су-
му, що дорівнює 10% від зазначеного справедливого відшкодування 
за її юридичне представництво в Суді. На обґрунтування своєї вимоги 
воно надало копії договорів про надання юридичних послуг, які укла-
ло 01 листопада 2006 року та 08 січня 2009 року з Міжнародною юри-
дичною фірмою «Консалтинг», згідно з яким підприємство-заявник 
зобов’язалося сплатити юридичній фірмі 10% від суми справедливого 
відшкодування, яку присудить у цій справі Суд. У разі якщо його за-
яву буде визнано неприйнятною або такою, що не порушує питання 
за Конвенцією або Протоколами до неї, підприємство-заявник мало 
сплатити юридичній фірмі 50 000 грн. за договором від 01 листопада 
2006 року та 5000 грн. — за договором від 08 січня 2009 року.

267. Уряд заперечив цю вимогу. На думку Уряду, «реалістична 
сума» гонорару за юридичні послуги була встановлена самим під-
приємством-заявником у договорі про надання юридичних послуг 
від 01 листопада 2006 року на рівні 50 000 грн.

268. Згідно з практикою Суду, заявник має право на відшко-
дування судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що 
такі витрати були фактичними та неминучими, а їхній розмір — 
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обґрунтованим (див., наприклад, рішення у справі «Ботацці проти 
Італії» [ВП], заява № 34884/97, п. 30, ЄСПЛ 1999-V).

269. Суд зазначає, що підприємство-заявник уклало договір 
з юридичною фірмою щодо її гонорару, який можна порівняти з уго-
дою про умовний адвокатський гонорар. Така угода, за якою клієнт 
адвоката погоджується сплатити як гонорар певний відсоток від 
суми, яку присудить позивачу суд, у разі якщо така сума буде при-
суджена та внаслідок якої виникають зобов’язання виключно між 
адвокатом та його клієнтом, не може бути обов’язковою для Суду, 
який має оцінити рівень судових та інших витрат, що мають бути 
присуджені з урахуванням того, чи були такі витрати понесені фак-
тично, але й також — чи була їхня сума обґрунтованою (див. згада-
не рішення щодо справедливої сатисфакції у справі «Іатрідіс проти 
Греції», п. 55 з подальшими посиланнями).

270. У світлі зазначених принципів та з огляду на наявні в ньо-
го матеріали Суд вважає за потрібне присудити за цим пунктом 
8000 євро плюс будь-який податок, який може нараховуватися під-
приємству-заявнику на цю суму.

C. пеня

271. Суд вважає за потрібне призначити пеню, виходячи з гра-
ничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до 
якої має бути додано три відсоткові пункти.

на цих підставах Суд одностайно

1. Ухвалює одноголосно долучити заперечення Уряду щодо ви-
черпання національних засобів юридичного захисту стосовно скар-
ги підприємства-заявника за статтею 1 Першого протоколу до суті 
його скарги за статтею 13 Конвенції та відхиляє це заперечення піс-
ля розгляду цієї скарги по суті.

2. Оголошує одноголосно заяву прийнятною.
3. Ухвалює одноголосно, що відбулося порушення статті 1 Пер-

шого протоколу.
4. Ухвалює одноголосно, що немає необхідності розглядати скар-

гу за пунктом 1 статті 6 Конвенції.
5. Ухвалює одноголосно, що відбулося порушення статті 13 Кон-

венції.
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6. Ухвалює шістьма голосами проти одного, що:
— упродовж трьох місяців від дня, коли це рішення набуде ста-

тусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, 
держава-відповідач має виплатити підприємству-заявнику 
5 000 000 (п’ять мільйонів) євро відшкодування матеріаль-
ної та моральної шкоди плюс будь-який податок, що може 
нараховуватись підприємству-заявнику.

7. Ухвалює одноголосно, що упродовж трьох місяців від дня, коли 
це рішення набуде статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 
Конвенції, держава-відповідач має виплатити підприємству-заявни-
ку 8000 (вісім тисяч) євро компенсації судових та інших витрат, плюс 
будь-який податок, що може нараховуватись підприємству-заявнику.

8. Ухвалює одноголосно, що зі спливом зазначеного тримісяч-
ного строку і до остаточного розрахунку на цю суму нараховува-
тиметься 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 одноголосно решту вимог підприємства-заявника 
щодо справедливої сатисфакції.

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 23 січня 
2014 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.

С. Філліпс М. Віллігер
заступник секретаря секції голова

Відповідно до п. 2 статті 45 Конвенції та п. 2 Правила 74 Рег-
ламенту Суду до цієї ухвали додається окрема думка судді Поля 
Лемменса.

М. В. 
С. Ф.

ОКРЕМА ДУМКА СУДДІ ЛЕММЕНСА

Я голосував разом із моїми колегами за встановлення порушень 
статті 1 Першого протоколу та статті 13 Конвенції. Хотів би наголо-
сити, що це достатньо своєрідна справа, в якій податкова адмініст-
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рація використала всі хитрощі для уникнення того, щоб зробити те, 
що їй було наказано зробити, а саме: повернути літаки підприємс-
тву-заявнику. Це призвело до позбавлення підприємства-заявника 
його літаків «у надзвичайно свавільний спосіб усупереч принципові 
верховенства права» (пункт 215 рішення).

Проте, на мій превеликий жаль, я не можу погодитися зі своїми 
колегами щодо присудженої підприємству-заявнику справедливої са-
тисфакції. Більшість присудила загальну суму 5 000 000 євро. На мою 
думку, питання застосування статті 41 ще не готове до вирішення.

Підприємство-заявник надало Суду підрахунки за сучасною 
ринковою вартістю нових літаків. Я погоджуюся з більшістю в тому, 
що це неправильний підхід (див. пункт 258) і цей підрахунок вина-
городи мав би робитися, виходячи із поточної ринкової вартості лі-
таків із відповідними технічними характеристиками міри зношен-
ня, тобто літаків, які були у використанні (див. пункт 260).

На мою думку, нам не надали достатньої інформації для здійс-
нення оцінки поточної ринкової вартості літаків Ан-28 та Л-410 з ура-
хуванням їхнього стану на той час, коли вони потрапили під нагляд 
органів влади і підприємству-заявнику було відмовлено в доступі 
до них. Я не впевнений у тому, що в рамках загальної суми в розмірі 
5 000 000 євро є частина, що обґрунтовано пов’язана з фізичною вар-
тістю літаків, які були у використанні на ринку. У матеріалах справи 
є базові дані, які дають змогу припустити, що сума у 5 000 000 євро 
може бути набагато більшою, ніж загальна ціна, сплачена підприємс-
твом-заявником за літаки у 1999 та 2000 роках (див. пункт 259, що 
посилається на пункти 9 та 101). Задля уникнення ризику, що наша 
винагорода буде надто високою, я б волів відкласти питання справед-
ливої сатисфакції та запропонувати сторонам надати підрахунки на 
основі системи критеріїв, визначених Судом у його рішенні.
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C O U R E U R O P E E N N E D E S D R O I T S D E L ’ H O M M E 

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

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ятА СЕКЦІя

СПРАВА «СУХАНОВ ТА ІЛЬчЕНКО ПРОТИ УКРАЇНИ»

(Заяви № 68385/10 і 71378/10)

Рішення

Страсбург 
26 червня 2014 року

ОСТАТОЧНЕ 
26 вересня 2014 року

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

У справі «Суханов та Ільченко проти України»,

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

п. М. Вілліґер, голова, пані Е. Пауер-Форд,
пані Г. Юдківська,  п. В. А. Де Ґаетано,
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п. А. Потоцький,
пані Х. Єдерблом,
п. А. Пейхал,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 3 червня 2014 року, 

виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справа ґрунтується на двох заявах (№ 68385/10 і 71378/10) 
проти України, поданих до суду громадянами України паном Ген-
надієм Лук’яновичем Сухановим і паном Віктором Прокофійовичем 
Ільченком (далі — заявники) 1 та 9 листопада 2010 року відповідно 
на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини і основопо-
ложних свобод (далі — Конвенція).

2. Першого заявника представляла п. Н. Целовальніченко, юрист, 
що практикує у м. Луганськ. Другого заявника, якому була надана 
юридична допомога, представляв п. А. Крістенко, юрист, що практи-
кує у м. Харкові. Уряд України (далі — Уряд) представляла його Упов-
новажений — пані Наталя Севостьянова з Міністерства юстиції.

3. Заявники скаржилися на те, що їм не було виплачено соціаль-
ну допомогу в розмірі, що був ними заявлений.

4. 25 серпня 2011 року Уряд було повідомлено про заяви.

ФАКтИ

I. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

5. Обидва заявника народилися 1938 року і живуть у місті Лу-
ганськ та місті Жовті Води, Україна, відповідно.

6. Обидва заявника мають спеціальний статус «дітей війни» 
(див. пункт 17 далі). Із 1 січня 2006 року вони отримали право на 
підвищення до пенсії у розмірі 30% від мінімального розміру пенсії 
відповідно до Розділу 6 Закону України «Про соціальний захист 
дітей війни».
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A. перШий зАявник

7. У травні 2008 року перший заявник розпочав судове провад-
ження проти Управління Пенсійного фонду України в Артемівсько-
му районі та Головного управління Державної казначейської служби 
України у Луганській області з вимогою перерахувати його пенсію за 
2006–2008 роки, визначити її розмір і виплатити йому індексований 
борг, а також виплачувати йому пенсію у перерахованому розмірі 
надалі. Перший заявник також заявив відшкодування матеріальної 
та моральної шкоди, а також відшкодування судових витрат.

8. 22 липня 2008 року Луганський окружний адміністративний 
суд ухвалив, що у 2006 році розділ 6 Закону України «Про соціальний 
захист дітей війни» було скасовано Законом України «Про державний 
бюджет України на 2006 рік». Своєю чергою Законом України «Про 
державний бюджет України на 2006 рік» Кабінет Міністрів України 
було вповноважено на створення механізму для підвищення пенсії. 
Однак, зважаючи на те, що у 2006 році такий механізм не було вста-
новлено, заяву першого заявника щодо 2006 року було відхилено.

9. Суд також встановив, що у 2007 році розділ 6 знову було ска-
совано, а у 2008 році його було змінено Законами України Про де-
ржавний бюджет України на відповідні роки. Однак ці зміни були 
визнані неконституційними рішенням Конституційного Суду від 
9 червня 2007 року і 22 травня 2008 року. Суд відповідно постановив, 
що державний пенсійний Фонд має перерахувати пенсію першого 
заявника на період від 9 липня до 31 грудня 2007 року і станом на 
22 травня 2008 року.

10. 19 грудня 2008 року Донецький апеляційний адміністратив-
ний суд підтримав це рішення.

11. 28 липня 2010 року Вищий Адміністративний Суд відхилив 
апеляцію заявника за нормами закону.

B. дрУГий зАявник

12. У грудні 2009 року другий заявник подав заяву у Жовтовод-
ський міський суд проти пенсійного Фонду з вимогою перерахувати 
його пенсію від січня 2006 року.

13. 2 березня 2010 року суд частково задовольнив заяву друго-
го заявника. Суд ухвалив, що другий заявник має право на доплату 
від дати рішення Конституційного Суду (9 липня 2007 року), а не від 
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1 січня 2006 року. Суд також ухвалив, що Пенсійний Фонд має пере-
рахувати пенсію другого заявника за періоди між 9 липня і 31 грудня 
2007 року, а також між 22 травня 2008 і 2 березня 2010 року.

14. 10 серпня 2010 року Апеляційний суд Дніпропетровської об-
ласті підтримав це рішення. Рішення Апеляційного суду було оста-
точним.

15. 14 лютого 2011 року другий заявник розпочав друге провад-
ження у Жовтоводському міському суді з вимогою виплати зазначе-
них доплат до пенсії з 3 березня 2010 року.

16. 17 травня 2011 року суд задовольнив заяву другого заявника 
і постановив, що пенсійний Фонд має перерахувати пенсію заявника 
від 3 березня 2010 року. 14 жовтня 2011 року Апеляційний суд Дніп-
ропетровської області підтримав це рішення.

II. ВІДПОВІДНІ НАЦІОНАЛЬНІ ЗАКОНИ тА ПРАКтИКА

17. Відповідно до розділу 6 Закону України «Про соціальний 
захист дітей війни», чинного від 1 січня 2006 року, діти війни (осо-
би, яким станом на 2 вересня 1945 року було менше 18 років) мають 
право отримувати пенсію або іншу соціальну допомогу з доплатою 
в розмірі 30% від мінімального розміру пенсії. Частина 2 розділу 3 
Закону передбачає неможливість обмеження або скасування цих га-
рантій іншими нормативними актами.

18. Між 1 квітня 2006 року та 22 травня 2008 року розмір міні-
мальної пенсії було підвищено з 350 гривень (у відповідний час сума 
була еквівалентна приблизно 55 євро) до 481 гривні (у відповідний 
час сума була еквівалентна приблизно 68 євро).

19. На підставі Закону України «Про державний бюджет Украї-
ни на 2006 рік» розділ 6 Закону України «Про соціальний захист ді-
тей війни» було скасовано. 19 січня 2006 року відповідні положення 
Закону України «Про державний бюджет України на 2006 рік» було 
змінено (зміни вступили у дію 2 квітня 2006 року). Згідно з цими 
змінами надбавка має бути нарахована поступово відповідно до 
рішення Кабінету Міністрів. Однак таке рішення не було ухвалено 
у 2006 році.

20. Законами України «Про державний бюджет України на 
2007 рік» і «Про державний бюджет України на 2008 рік» розділ 6 За-
кону було скасовано й відповідно змінено. 9 липня 2007 року і 22 трав-
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ня 2008 року суд визнав такі дії неконституційними (див. «Колесник 
та інші проти України» (Kolesnik and others v. Ukraine) (ріш.) за заявами 
№ 57116/10, п. 46, від 26 травня 2014 року).

21. 1 травня 2009 року Вищий Адміністративний суд України 
опублікував довідку про загальний аналіз практики адміністратив-
них судів у справах, що стосуються соціального захисту дітей і вете-
ранів війни, а також жертв нацистських переслідувань.

22. Суд зауважив таке:

«Як показав аналіз судової практики, основною причиною виникнен-
ня спорів є недосконалість законодавчого регулювання соціального 
захисту осіб,

зокрема складнощі у визначенні пріоритетності закону, який підлягає 
застосуванню до спірних правовідносин у зв’язку з поширенням на 
них дії нормативних актів однакової юридичної сили.

Основною нормативною базою, що регулює питання соціального захис-
ту дітей війни, ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань, є Кон-
ституція України, закони України «Про соціальний захист дітей війни», 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» [...].

Законами про Державний бюджет України протягом 2006-2008 років 
до зазначених актів вносилися зміни, якими зупинялася дія окремих 
норм щодо цих виплат та встановлювалися інші, менші від визначе-
них указаними законами, розміри.

9 липня 2007 року та 22 травня 2008 року Конституційним Судом Ук-
раїни окремі зміни, внесені законами про Державний бюджет визна-
но такими, що не відповідають Конституції України».

23. Вищий Адміністративний суд України також зазначив, що 
національні суди не завжди застосовували необхідні нормативні ак-
ти у розв’язанні спорів. Стосовно підвищення пенсії відповідно до 
розділу 6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни» Суд 
зазначив, що це положення було скасовано Законом України «Про 
державний бюджет України на 2006 рік». Закон України «Про дер-
жавний бюджет України на 2006 рік» передбачав, що такі доплати 
мають бути визначені рішенням Кабінету міністрів України, але зва-
жаючи на те, що такі рішення не приймалися «пільги для дітей вій-
ни», передбачені статтею 6 Закону України «Про соціальний захист 
дітей війни», у 2006 році запроваджені не були».
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24. Що стосується виплат 2007–2008 років Вищий Адміністра-
тивний Суд України зауважив, що відповідні положення законів Ук-
раїни ««Про державний бюджет України на 2007 рік» і «Про держав-
ний бюджет України на 2008 рік» були визнані неконституційними. 
Однак, враховуючи той факт, що рішення Конституційного суду не 
можуть бути застосовані на минулий час доплати до пенсії мають 
бути виплачені тільки за періоди між 9 липня 2007 року і 31 грудня 
2007 року та між 22 травня 2008 року і 31 грудня 2008 року.

25. У своєму листі від 14 серпня 2009 року, адресованому главам 
апеляційних адміністративних судів України, Вищий Адміністра-
тивний Суд України підтвердив свою позицію.

ПРАВО

I. КОНКРЕтНІ ОБ’ЄДНАННя ЗАяВ

26. Суд вважає, що відповідно до 42 Правила 1 Розділу регламен-
ту Суду заяви можуть бути об’єднані, спираючись на той факт, що 
вони мають спільні фактичні та правові обставини справи,

II. ЗАяВЛЕНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 1 
ПЕРШОГО ПРОтОКОЛУ КОНВЕНЦІЇ

27. Заявники скаржилися на те, що органи державної влади не 
виплатили їм доплату до пенсії в розмірі, передбаченому розділом 
6 Закону України «Про соціальний захист дітей війни» за періоди 
між 1 січня 2006 року і 9 липня 2007 року, та між 1 січня і 22 травня 
2008 року.

28. Суд, який є керівним у інтерпретації закону відповідно до 
обставин справи з’ясував, що скарги мають бути розглянуті від-
повідно до 1 статті першого Протоколу, а саме:

«Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм 
майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в ін-
тересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальни-
ми принципами міжнародного права.
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Проте попередні положення жодним чином не обмежують право 
держави вводити в дію такі закони, які, на її думку, є необхідними 
для здійснення контролю за користуванням майном відповідно до 
загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших 
зборів або штрафів».

A. щодо прийнятноСті

29. Уряд не надав жодних зауважень щодо прийнятності цих заяв.
30. Суд зазначає, що 1 стаття першого Протоколу включає три чіт-

ких правила: «перше правило, що визначено в першому реченні пер-
шого абзацу, має загальний характер і формулює принцип мирного 
володіння майном; друге правило, яке викладено в другому реченні 
першого абзацу, розкриває питання позбавлення майна за умови на-
явності відповідних умов; третє правило, що міститься в третьому 
абзаці, визнає, що держави-учасники, окрім іншого, мають право 
контролювати користування майном в інтересах суспільства. Однак 
три правила не є «чіткими», оскільки не є пов’язаними між собою. 
Друге та третє правила стосуються конкретних випадків втручання 
у право мирного володіння майном, а отже, не можуть розглядати-
ся в контексті загального принципу, сформульованого в першому 
правилі» (див., наприклад, «Ян та інші проти Німеччини» (Jahn and 
Others v. Germany) [ВП], заяви № 46720/99, 72203/01 та 72552/01, п. 78, 
ЄСПЛ 2005-VI).

31. Окремо посилаючись на виплати соціальної допомоги, стат-
тя 1 Першого Протоколу не обмежує держав-учасниць щодо наяв-
ності або конкретної форми схеми соціального захисту, або вибору 
типу чи розміру пільг, що надаються за цими схемами. Однак, якщо 
у державі- учасниці є законодавство, що передбачає виплати у виг-
ляді пільг на соціальне забезпечення, незважаючи на те, чи випла-
чуються такі пільги за певних умов, чи у вигляді попередніх виплат, 
таке законодавство має розглядатися як таке, що формує майнове 
право, яке гарантується статтею 1 Першого протоколу для осіб, які 
задовольняють його вимоги (див. «Стек та інші проти Сполученого 
Королівства» (Stec and Others v. the United Kingdom) (ріш.) [ВП], за за-
явами № 65731/01 і 65900/01, п. 54, ЄСПЛ 2005-X); важливість цього 
права також відображається у дотриманні статті 1 першого Протоко-
лу (див. «Москаль проти Польщі» (Moskal v. Poland), заява № 10373/05, 
п. 39, від 15 вересня 2009 року).
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32. Суд зауважує, що в нинішній справі той факт, що заявники 
мали право на доплату до пенсії, не оскаржується сторонами, і Суд 
вважає це право заявників достатньо чітким для того, щоб розгля-
дати справу відповідно до статті 1 Першого Протоколу. Суд, таким 
чином, з’ясував, що право заявників на підвищення пенсії, що га-
рантувалося національним законодавством, формувало право влас-
ності в сенсі цієї статті. Однак сторони не погоджуються щодо роз-
міру виплат, на які мають право заявники.

33. Суд зазначає, що заяви заявників стосуються 4 різних пе-
ріодів. Зважаючи на закони, що діяли у відповідний час, періоди 
можна розділити на дві групи. Суд розглядатиме скарги заявників 
стосовно двох груп періодів окремо.

1. періоди між 1 січня 2006 року і 2 квітня 2006 року, 
між 1 січня 2007 року і 9 липня 2007 року, 
і періоди між 1 січня 2008 року і 22 травня 2008 року

34. Суд визначив, що заяву заявників із вимогою виплати допла-
ти до пенсії, яку не оскаржує відповідач, необхідно розглядати в рам-
ках 1 статті Першого протоколу. Доплата до пенсії у цьому разі може 
розглядатися як «майно» в сенсі відповідного положення Протоколу. 
Питанням залишається той факт, чи заяви заявників стосовно то-
го, що вони мають право на відповідний розмір доплати, складають 
право власності в сенсі цього положення і, якщо так, то чи порушує 
невиплата доплати право власності заявників.

35. Суд нагадує, що за певних обставин «законні очікування» сто-
совно отримання «власності» можуть гарантуватися 1 статтею першо-
го Протоколу. Хоча в тому разі, коли заява стосується права власності, 
особу, якій воно гарантована, можна вважати за таку, яка має «законні 
очікування», якщо в національному законодавстві є достатні підста-
ви для таких очікувань, наприклад якщо є прецедент національних 
судів, що підтверджує їхню наявність (див. «Копецьки проти Словач-
чини» (Kopecky v. Slovakia) [ВП], заява № 44912/98, п. 52, ЄСПЛ 2004-IX). 
Проте законні очікування не виникають у тому разі, коли є супереч-
ливість стосовно інтерпретації та застосування національного зако-
нодавства, а скарги заявників постійно відхиляються національними 
судами (див. згадана справа «Копецьки проти Словаччини» (Kopecky v. 
Slovakia), п. 50); «Анхойзер-Буш Інк проти Португалії» (Anheuser-Busch 
Inc. v. Portugal) [ВП], заява № 73049/01, п. 65, ЄСПЛ 2007-I).
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36. Спочатку необхідно зазначити, що сутність права заявника 
на пенсію в нинішній справі не було порушено. Що стосується кон-
кретного розміру доплати до пенсії, Суд не приймає заяви заявни-
ків стосовно вимоги підвищення пенсії у розмірі 30% мінімальних 
пенсій як такі, що є «законними очікуваннями» протягом зазначе-
них періодів, спираючись на судову практику з цього питання. Такі 
скарги не мають достатнього обґрунтування в національному зако-
нодавстві. Немає також доказів наявності чіткого ґрунту національ-
ної судової практики для підтримки вимог заявників. Зважаючи на 
те, що рішення Конституційного Суду 2007–2008 років акцентували 
недостатність національного законодавства у цій сфері, національні 
суди розглянули аргументи заявників та ухвалили рішення, які не 
можна вважати довільними або необґрунтованими (див., як проти-
лежний приклад, «Щокін проти України» (Shchokin v. Ukraine), заяви 
№ 23759/03 і 37943/06, від 14 жовтня 2010).

37. Насправді, як і зазначили заявники, у 2007 і 2008 роках Кон-
ституційний Суд вирішив, що зміни до матеріального законодавс-
тва не можуть бути внесені відповідними Законами про державний 
бюджет, оскільки такі закони стосуються радше фінансування, ніж 
матеріальних компенсацій. Суд не згоден із твердженням заявни-
ка стосовно того, що відповідно до рішень Конституційного Суду 
відповідні законодавчі акти мають залишитися без змін. Конститу-
ційний Суд критично оцінив правову техніку Парламенту, що була 
застосована для цих конкретних змін; однак парламент, обраний 
у демократичному порядку, все ж має право вільно обирати форму 
реалізації законотворчої функції у відповідності із Конституцією 
й у виборі розмірі соціальних виплат за конкретний період. У по-
дальшому заявники не встановили, що в рішенні Конституційного 
суду рішення національних судів було визнано незаконними.

38. Таким чином, заявники не довели, що мали «законні очіку-
вання» на підвищення пенсії у зазначені періоди.

39. Суд вважає, що ця частина заяви має бути визнана неприй-
нятною як така, що є необґрунтованою відповідно до пунктів 3 (а) і 4 
статті 35 Конвенції.

2. період між 2 квітня і 31 грудня 2006 року

40. Між 2 квітня 2006 року і 31 грудня 2006 року закон, що був 
внесений змінами до Закону «Про державний бюджет на 2006 рік» 
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передбачав, що Кабінет Міністрів мав встановити розмір допла-
ти. Суд припускає, що, зважаючи на обов’язковий характер змін 
2006 року, заявники могли очікувати на зміну розміру пенсії за пев-
ний період Кабінетом Міністрів. Таким чином, протягом цього пе-
ріоду у заявників були «законні очікування» на підвищення пенсії 
(«Моріс проти Франції» (Maurice v. France) [ВП], заява № 11810/03, п. 63, 
ЄСПЛ 2005-IX; «Веселінський проти колишньої Югославської Республі-
ки Македонія» (Veselinski v. “the former Yugoslav Republic of Macedonia”), 
№ 45658/99, п. 80 та наступні, 24 лютого 2005).

41. Суд зауважує, що скарга заявників стосовно невиплати їм 
пенсії протягом цих періодів є обґрунтованою в сенсі пункту 3 стат-
ті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що заява не є неприйнятною за 
будь- яких інших підстав. Таким чином, заява є прийнятною.

B. щодо СУті

1. подання сторін

а) Заявники

42. Посилаючись на статтю 22 Конституції України, перший за-
явник заявив, що він має право на доплату до пенсії у розмірі 30% 
відсотків від мінімального розміру пенсії, і що ця доплата не може 
бути зменшена.

43. Другий заявник заявив, що він мав законні підстави очікува-
ти отримання доплати в розмірі, передбаченому розділом 6 Закону 
України «Про соціальний захист дітей війни» від 1 січня 2006 року. 
Будь-яке зменшення розміру доплати було незаконним відповідно 
до статті 22 Конституції України та розділу 3 Закону України «Про 
соціальний захист дітей війни» і численних рішень Конституційного 
Суду.

b) Уряд

44. Уряд зазначив, що розділом 6 Закону України «Про соціаль-
ний захист дітей війни» особам, які мають статус «дітей війни», на-
дається право отримувати пенсію та іншу соціальну допомогу з до-
платою у розмірі 30% від мінімальної пенсії. Заявники вважали, що 
мають законні очікування, а також «право власності» в сенсі 1 Статті 
Першого Протоколу, для отримання такої доплати.
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45. Уряд зауважив, що термін «право власності» в першій частині 
1 статті Першого Протоколу має автономне значення, яке не обме-
жується правом власності на матеріальні об’єкти та не залежить від 
формальної класифікації національного законодавства: певні права 
та інтереси, наприклад борги, що складають майно, можуть стосу-
ватися «майнових прав», а відповідно і «права власності» в сенсі цьо-
го положення. На думку Уряду питання, що необхідно розглянути, 
полягає в тому, чи загальні обставини справи надавали заявнику 
право на суттєвий інтерес, що гарантується 1 статтею Першого Про-
токолу (див. «Броньовський проти Польщі» (Broniowski v. Poland) (ріш.), 
заява № 31443/96, 19 грудня 2002).

46. Таким чином, Уряд вважає, що спочатку необхідно визначи-
ти, чи мали заявники «законні очікування» отримання надбавки.

47. За поданнями Уряду, такі очікування могли бути спричинені 
неоднозначністю законодавства, чинного у певний період часу.

48. Уряд твердив, що станом на 2006 рік два нормативних акти 
були чинними: Закон України «Про соціальний захист дітей війни» 
та Закон України «Про державний бюджет на 2006 рік», до якого було 
внесено зміни 19 січня 2006 року. Ці зміни передбачали, що доплата 
до пенсії має бути нарахована поступово, відповідно до рішення Ка-
бінету Міністрів. Однак таке рішення у 2006 році ухвалено не було

49. На думку Уряду, відповідні закони були публічними та пе-
редбачуваними, а отже, заявники мали можливість слідкувати за 
їхнім виконанням.

50. Таким чином, чинне законодавство не містило положень, які 
б надавали заявникам право отримувати надбавку до пенсії в роз-
мірі, визначеному національними судами.

2. оцінка Суду

51. Суд зазначає, що, маючи право на підвищення пенсії, заяв-
ники мали також право власності відповідно до 1 статті Першого 
Протоколу.

52. Суд зауважує, що зменшення або припинення дії відповід-
но встановленої соціальної допомоги може бути порушенням права 
власності (див. «Хонякіна проти Грузії» (Khoniakina v. Georgia), заява 
№ 17767/08, п. 72, 19 червня 2012).

53. Суд також зазначає, що перша й найважливіша вимога 1 стат-
ті Першого Протоколу полягає в тому, що будь-яке втручання органів 
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влади у право мирно володіти своїм майном має бути законним і пе-
реслідувати законну мету «в інтересах суспільства». Будь-яке втру-
чання має бути пропорційним переслідуваній меті. Інакше кажучи, 
має бути досягнуте «справедливе співвідношення» між інтересами 
суспільства та вимогами щодо захисту прав людини. Такого балансу 
не досягнуто, якщо особа чи особи у справі мали нести індивідуаль-
ні або додаткові обов’язки (див., серед багатьох інших органів влади, 
«Колишній король Греції та інші проти Греції» (Former King of Greece and 
Others v. Greece) [ВП], заяви № 25701/94, пп. 79 і 82, ЄСПЛ 2000-XII).

54. Суд зазначає, що в період між квітнем і груднем 2006 року 
Кабінет міністрів мав визначити розмір пенсійної надбавки, що має 
бути виплачена заявникам. Таке рішення ухвалено не було.

55. У нинішній справі бездіяльність держави спричинила по-
рушення прав заявників відповідно до 1 статті Першого Протоколу. 
Урядом не було надано пояснень такої бездіяльності, що передбача-
ло невизначеність для заявників. Таким чином, Суд не бачить при-
чин того, чому держава не визначила розмір надбавки до пенсії за-
явників і вважає таке втручання незаконним (див., із необхідними 
змінами, «Клаус і Юрій Кіладзе проти Грузії» (Klaus and Iouri Kiladze v. 
Georgia), заява № 7975/06, від 2 лютого 2010; «Будченко проти України» 
(Budchenko v. Ukraine), заява № 38677/06, від 24 квітня 2014).

56. Отже, відбулося порушення прав заявників відповідно 
до 1 статті Першого Протоколу в період від 2 квітня до 31 грудня 
2006 року.

III. ІНШІ ПОРУШЕННя КОНВЕНЦІЇ

57. Насамкінець перший заявник скаржився на те, що національ-
ні суди не звертали уваги на його аргументи. А саме, суди проігно-
рували його посилання на рішення Конституційного Суду України 
(див. «Проніна проти України» (Pronina v. Ukraine), заява № 63566/00, 
18 липня 2006).

58. Перший заявник також скаржився, що його заяви стосовно 
відшкодування судових витрат, матеріальної та моральної школи не 
було задоволено.

59. Суд уважного розглянув усі інші подання заявників. Спира-
юсь на надані матеріали, Суд вирішив, що тією мірою, якою оскар-
жувані питання охоплюються компетенцією Суду, Суд не знайшов 
порушень прав і свобод, гарантованих Конвенцією.
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60. Відповідна ця частина заяви є неприйнятною, оскільки є не-
обґрунтованою відповідно до пункту 3 статті 35 Конвенції.

IV. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

61. Стаття 41 Конвенції передбачає:

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

A. ШкодА

62. Перший заявник вимагав 756 євро як відшкодування ма-
теріальних збитків (невиплачена доплата до пенсії за 2006 і 2008 ро-
ки) і 3,200 євро для відшкодування моральних збитків. Другий заяв-
ник вимагав 2,500 (близько 237 євро) як відшкодування матеріаль-
них збитків і 3,000 євро як відшкодування моральних збитків.

63. Уряд зазначив, що вимоги заявників є безпідставними.
64. Суд зауважує, що у його функції не входить виконання ролі 

державних органів влади та визначення розмірів пенсійної доплати, 
що підлягає виплаті заявникам за 2006 рік, зважаючи на те, що орга-
ни влади не ухвалили рішення в цьому питанні. Таким чином, Суд 
вважає, що це питання необхідно розглядати на стадії виконання рі-
шення у даній справі.

65. Суд призначає на засадах справедливості відшкодування 
моральних збитків заявників у розмірі 900 євро кожному.

B. СУдові витрАти

66. Перший заявник також вимагав 300 євро для відшкодування 
судових витрат у національних судах і 15 000 (близько 1400 євро) (за 
юридичну допомогу) та 30 євро як відшкодування поштових витрат 
під час подачі заяви до Суду. Другий заявник заявив 37 360,40 гри-
вень (близько 3538,68 євро) як відшкодування витрат на юридичну 
допомогу та 170 гривень (близько16 євро) для відшкодування пош-
тових витрат.
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справи, які стосуються захисту прав власності

67. Уряд зазначив, що перший заявник не надав доказів під-
твердження поштових витрат. Що стосується юридичної допомоги, 
то він не зазначив погодинної ставки або точної кількості годин, ви-
трачених його представником на роботу над цією справою.

68. Стосовно другого заявника Суд звернув увагу на відсутність 
підтвердження того, що заявлена сума була сплачена представнику 
заявника. Уряд також відзначив, що частина поштових витрат не бу-
ла підтверджена відповідними рахунками.

69. Відповідно до практики Суду, заявник має право на від-
шкодування судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, 
що такі витрати були фактичними і неминучими, а їхній розмір — 
обґрунтованим. У цій справі Суд, спираючись на надані документи, 
юридичну допомогу, надану другому заявнику, та зазначену умо-
ву, Суд вважає за необхідне присудити 880 євро першому заявнику 
і 16 євро другому заявнику за відшкодування витрат на національні 
провадження.

C. пеня

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. Вирішує об’єднати заяви.
2. Оголошує заяву відповідно до 1 статті першого Протоколу 

стосовно періоду між 2 квітня 2006 року та 31 грудня 2006 року при-
йнятною, а решту заяви — неприйнятною.

3. Ухвалює, що відбулося порушення 1 статті Першого Прото-
колу Конвенції стосовно періоду між 2 квітня 2006 року і 31 грудня 
2006 року.

4. Ухвалює, що:
a) упродовж трьох місяців від дати, коли це рішення набуде 

статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Кон-
венції, держава-відповідач повинна сплатити заявникам 
відповідні суми, які мають бути конвертовані в українські 
гривні за курсом на день здійснення платежу, плюс будь-
який податок, який може бути стягнуто з цих сум:
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суХаноВ та ільченко проти україни

i) 900 євро (дев’ятсот євро) кожному заявнику як відшкоду-
вання моральних збитків;

ii) 880 євро (вісімсот вісімдесят євро) першому заявнику як 
відшкодування витрат;

iii) 16 євро (шістнадцять євро) другому заявнику як відшко-
дування витрат;

b) зі спливом зазначеного тримісячного строку до остаточного 
розрахунку на зазначені суми нараховуватиметься простий 
відсоток у розмірі граничної позичкової ставки Європей-
ського центрального банку, яка діятиме в період несплати, 
до якої має бути додано три відсоткові пункти.

5. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливого відшко-
дування.

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 26 червня 
2014 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.

К. Вестердік М. Вілліґер
секретар голова
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ПЕРЕЛІК РІШЕНЬ ЩОДО УКРАЇНИ, 
ПРИЙНятИХ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СУДОМ З ПРАВ ЛЮДИНИ 

У 2014 р.1

№ Назва рішення / 
ухвали

Короткий зміст 
встановленого 

порушення Д
ат

а 
п

ри
й

н
ят

тя

Д
ат

а 
на

бу
тт

я 
ст

ат
ус

у 
ос

та
то

чн
ог

о

1 2 3 4 5

1 Хайнацький та інші
12895/08

Порушення пункту 1 
статті 6 Конвенції та 
статті 1 Першого прото-
колу до Конвенції, а та-
кож порушення статті 13

09.01.14

2 Кисельова та інші
6155/05

Порушення пункту 1 
статті 6 Конвенції та 
статті 1 Першого прото-
колу до Конвенції, а та-
кож порушення статті 13

09.01.14

3 Сем’яністий та інші
7070/04

Порушення пункту 1 
статті 6 Конвенції та 
статті 1 Першого прото-
колу до Конвенції, а та-
кож порушення статті 13

09.01.14

4 Галінський та інші та 
Клочка та інші
25726/07; 10397/06

5 Валерій Фуклєв
6318/03

Порушення статті 2 Кон-
венції

16.01.14 16.04.14

1 Напівжирним шрифтом позначені справи, переклад яких надрукований в цій 
книзі.
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1 2 3 4 5

6 East West Alliance 
Limited
19336/04

Порушення статті 1 Пер-
шого протоколу та стат-
ті 13 Конвенції

23.01.14 02.06.14

7 Щукін та інші
59834/09

Порушення пункту 1 
статті 6 Конвенції та 
статті 1 Першого прото-
колу до Конвенції, а та-
кож порушення статті 13

13.02.14

8 Васильєв та інші
29266/08

Порушення пункту 1 
статті 6 Конвенції та 
статті 1 Першого прото-
колу до Конвенції, а та-
кож порушення статті 13

13.02.14

9 Олександр Володими-
рович Смірнов2

69250/11

Порушення статті 3 Кон-
венції та пунктів 1 та 3-с 
статті 6 Конвенції

13.03.14 13.06.14

10 Зінченко3

63763/11
Порушення статтей 3 та 
13 Конвенції

13.03.14 13.06.14

11 Андрій Яковенко
63727/11

Порушення статтей 3 
та 13 Конвенції

13.03.14 13.06.14

12 Данілов
2585/06

Порушення статті 3 
Конвенції

13.03.14 13.06.14

13 Джулай
24439/06

Порушення статті 3 та 
пунктів 3 і 3-с статті 6 
Конвенції

03.04.14 03.07.14

14 Анатолій Руденко
50264/08

Порушення пунктів 1-с, 
3 та 4 статті 5 Конвенції

17.04.14 17.07.14

15 Будченко
38677/06

Порушення статті 1 Пер-
шого протоколу до Кон-
венції

24.04.14 24.07.14

2 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. 471–493. http://library.khpg.org/index.php?id=1427610644

3 Див.: Рішення Європейського суду з прав людини проти України за статтями 2 
та 3 Конвенції щодо порушення прав позбавлених волі на медичну допомогу. — Хар-
ків: «Права людини», 2015. С. 494–527. http://library.khpg.org/index.php?id=1427610644
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1 2 3 4 5

16 Христов
24465/04

Порушення пункту 1 
статті 6 та порушення 
Першого протоколу до 
Конвенції

19.02.09 05.06.09

17 Акопян
12317/06

Порушення пункту 1 
статті 5 та порушення 
статті 8 Конвенції

05.07.14 05.09.14

18 Суханов та Ільченко
68385/10; 71378/10

Порушення статті 1 
Першого протоколу до 
Конвенції

26.06.14 26.09.14

19 Ливада
21262/06

Порушення пунктів 1, 3 
та 4 статті 5 Конвенції

26.06.14

20 Балковий
18960/12

Заява на порушення пунк-
ту 1 статті 37 Протоколу 
вилучено відповідно до 
статті 39 Конвенції

21 Мала
4436/07

Порушення пункту 1 
статті 6 Конвенції

03.07.14 17.11.14

22 Бугров
28825/02

Порушення статті 3, 
пункту 3 статті 5 та по-
рушення статті 8 Кон-
венції

10.07.14 15.12.14

23 Омельченко
34592/06

Порушення пунктів 1 та 
3-с статті 6 Конвенції

17.07.14 17.10.14

24 Осаковський4

13406/06
Порушення статті 3, 
пунктів 3 та 4 статті 5 та 
пункту 1 статті 6

14.07.14 17.10.14

25 Яворовенко та інші
25663/02

Порушення пункту 1 
статті 6 та статті 1 Пер-
шого протоколу Конвен-
ції, а також та статті 13 
Конвенції

17.07.14

4 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. 385–
404. http://library.khpg.org/index.php?id=1452231785
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26 Штефан та інші
36762/06

Порушення пункту 1 
статті 6 і статті 1 Першо-
го протоколу

31.07.14

27 Філатова та інші
12424/06

Порушення пунк-
ту 1 статті 6 Конвенції 
і статті 1 Першого про-
токолу та порушення 
статті 13

31.07.14

28 Дземюк
42488/02

Порушення статті 8 
Конвенції

04.09.14 04.12.14

29 Рудяк
40514/06

Порушення статті 3 
Конвенції

04.09.14 04.12.14

30 Веніамін Тимошенко 
та інші
48408/12

Порушення статті 11 
Конвенції

02.10.14 02.01.15

31 Водяник
7554/10

Порушення підпунк-
ту «с» пункту 1 статті 5 
Конвенції

02.10.14

32 Чанів
46193/13

Порушення пункту 1 
статті 5 Конвенції

09.10.14 19.01.15

33 Залевський
3466/09

Порушення статті 3 
Конвенції

16.10.14 23.03.15

34 Воробйов
28242/10

Порушення статті 34 
Конвенції

16.10.14 16.01.15

35 Гордієнко
27620/09

Порушення статті 3 
Конвенції

16.10.14 16.01.15

36 Реус та інші
40587/07

Порушення статті 2 
Конвенції

16.10.14

37 Вінтман5

28403/05
Порушення статтей 8 та 
13 Конвенції

23.10.14 23.01.15

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. 569–
599. http://library.khpg.org/index.php?id=1452231785
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38 Швидка
17888/12

Порушення статті 10 
Конвенції та статті 2 
Протоколу № 7

30.10.14 30.01.15

39 Хомулло
47593/10

Порушення пунктів 1 
та 4 статті 5 Конвенції

27.11.14 27.02.15

40 Аднаралов
10493/12

Порушення статті 3 
Конвенції

27.11.14 20.02.15

41 Панкратьєв
49900/11

Порушення підпункту 
«с» пункту 1 статті 5, 
а також пункту 4 стат-
ті 5 Конвенції

11.12.14

42 Падура
48229/10

Порушення статті 2 
Конвенції

11.12.14

43 Кушнір6

42184/09
Порушення статті 3 та 
пункту 1 статті 5 Кон-
венції

11.12.14 13.03.15

6 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. 528–556. http://library.khpg.org/index.php?id=1427610644
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