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справи, які стосуються свободи від катувань та поганого поводження

У справі «Ярошовець та інші проти України»,

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

пані А. Нуссбергер, голова,
пані Г. Юдківська,
п. А. Потоцький,
п. Ф. Веґабовіч,
пані С. О’Лірі,
п. К. Ранцоні,
п. М. Мітс,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 10 листопада 2015 року, 

виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справа ґрунтується на п’яти заявах (№№ 74820/10, 71/11, 76/11, 
83/11, та 332/11) проти України, поданих 12 грудня 2010 року до Су-
ду на підставі ст. 34 Конвенції про захист прав людини і основопо-
ложних свобод (далі — Конвенція) п’ятьма громадянами України: 
п. Данилом Миколайовичем Ярошовцем (далі — перший заявник), 
п. В’ячеславом Миколайовичем Вороною (далі — другий заявник), 
п. Олегом Валерійовичем Балтяном (далі — третій заявник), п. Вік-
тором Миколайовичем Пилипчуком (далі — четвертий заявник) 
та п. Андрієм Васильовичем Романчуком (далі — п’ятий заявник).

2. Інтереси заявників представляли юристи, які практикують 
у м. Києві. Зокрема, першого заявника представляв п. В. Махінчук, 
другого та п’ятого заявників — п. Р. Розметов, третього заявни-
ка — п. Г. Алієв, а четвертого заявника — п. М. Дмитрук. Уряд України 
(далі — Уряд) представляв його Уповноважений, на останніх етапах 
провадження — п. Б. Бабін із Міністерства юстиції України.

3. Заявники скаржилися відповідно до підп. «с» п. 1 та п. 3 ст. 5 
Конвенції на незаконність і тривалість тримання їх під вартою та 
відповідно до п. 1 ст. 6 Конвенції — на надмірну тривалість провад-
ження. Четверо із заявників також скаржилися відповідно до ст. 3 
Конвенції на умови тримання їх під вартою, неналежне лікування та 
обмеження побачень із членами сім’ї під час перебування під вартою. 
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Вони також доводили, що на порушення п. 5 ст. 5 Конвенції їм не було 
забезпечено юридично закріплене право на відшкодування шкоди за 
порушення їхнього права на свободу. Один із заявників скаржився 
відповідно до ст. 3 Конвенції на те, що після затримання він зазнав 
жорстокого поводження з боку працівників міліції.

4. 12 вересня 2011 року про заяви було повідомлено Уряд.

ФАКтИ

І. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

5. Перший заявник народився у 1978 році; другий, третій і чет-
вертий — у 1981 році; а п’ятий — у 1982 році. За винятком другого 
заявника, який помер 9 березня 2014 року, заявники наразі живуть 
у м. Києві. Пані О. П. Ворона, матір другого заявника, повідомила Суд 
про своє бажання підтримати заяву від його імені.

А. КримінАльне провАдження щодо зАявниКів

6. Заявники разом з іншими двома особами були обвинувачени-
ми у кримінальній справі, порушеній щодо них у жовтні 2005 року. 
Висунуті проти них обвинувачення включали низку епізодів жорсто-
кого поводження, крадіжки, вимагання та зловживання владою або 
службовим становищем, які заявники, як твердилося, вчинили під 
час своєї служби в міліції.

7. Близько 9 год. ранку 14 жовтня 2005 року заявників, на той 
час — працівників міліції, було затримано підрозділом міліції особ-
ливого призначення та доправлено до ГУМВС у м. Києві для допиту 
прокурорами, у провадженні яких перебувала справа. Пізніше того 
дня прокурори постановили затримати заявників на підставі ст. 115 
Кримінально-процесуального кодексу України 1960 року. Вночі 
з 14 на 15 жовтня 2005 року їх було доправлено до Шевченківського та 
Подільського районних відділків міліції у м. Києві.

8. 15 жовтня 2005 року заявників було знову доправлено до ГУМВС 
України у м. Києві для допиту.

9. До кінця жовтня 2005 року заявників тримали в різних уста-
новах МВС України, поки їх не було поміщено до Київського слідчого 
ізолятора (далі — СІЗО).
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10. Від 17 жовтня 2005 року й до закінчення досудового слідства 
та передачі справи на розгляд Деснянського районного суду м. Киє-
ва (далі — районний суд) 12 грудня 2006 року суди трьох інстанцій 
продовжували застосовувати запобіжний захід у вигляді взяття за-
явників під варту. Суди обґрунтовували свої рішення здебільшого 
складністю справи та незавершеністю розслідування, тим, що за-
явники обвинувачувалися у вчиненні тяжких злочинів, що вони мо-
жуть ухилитися від слідства та суду та перешкодити встановленню 
істини у справі, а також, що вони можуть продовжувати злочинну 
діяльність. Жодних інших деталей суди не наводили. У деяких із цих 
рішень також твердилося, що стан здоров’я та сімейне становище за-
явників було в належний споісб враховано. Від 14 до 23 січня 2007 ро-
ку заявники далі перебували під вартою в очікуванні розгляду спра-
ви судом. Тримання заявників під вартою протягом зазначеного пе-
ріоду не охоплювалося жодним рішенням суду.

11. Під час судового розгляду справи, який розпочався з попе-
реднього розгляду справи 23 січня 2007 року, суди відмовляли в за-
доволенні неодноразових клопотань заявників та їхніх захисників 
про звільнення з-під варти. У деяких із цих рішень були посилання 
на тяжкість злочинів, у скоєнні яких заявники обвинувачувалися, 
а також зазначалося про відсутність підстав для зміни обраного за-
побіжного заходу, тоді як в інших рішеннях не наводилося жодного 
обґрунтування відмови у звільненні заявників з-під варти.

12. 25 травня 2007 року районний суд звільнив другого заявника 
з-під варти під підписку про невиїзд.

13. 28 жовтня 2008 року районний суд визнав заявників винними 
та призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі на строк п’ять 
років з позбавленням права обіймати посади у правоохоронних ор-
ганах строком три роки, а також з конфіскацією належного їм майна. 
Виконання вироку щодо другого заявника було відстрочено на три 
роки. Суд постановив тримання решти заявників під вартою в очіку-
ванні набрання вироком законної сили.

14. 14 травня 2009 року апеляційний суд скасував вирок суду 
першої інстанції та ухвалив новий вирок, яким заявники визнава-
лися винними та їм було призначено довші строки позбавлення волі. 
Суд також обрав другому заявникові запобіжний захід у вигляді три-
мання під вартою.

15. 3 листопада 2009 року Верховний Суд України скасував вирок 
апеляційного суду, здебільшого у зв’язку з неповним розглядом ним 
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фактів справи та недотриманням кримінально-процесуального за-
конодавства, та повернув апеляційну скаргу на вирок від 28 жовтня 
2009 року на новий розгляд судом апеляційної інстанції. Верховний 
Суд України не розглядав клопотань заявників та їхніх захисників 
про звільнення з-під варти.

16. 24 грудня 2009 року апеляційний суд скасував вирок від 28 жовт-
ня 2008 року, встановивши, що суд першої інстанції не дослідив у на-
лежний спосіб аргументи та докази заявників та що кваліфікація дій 
заявників була неправильною. Справу було повернуто до районного 
суду на новий розгляд. Суд залишив заявників під вартою.

17. Під час нового розгляду справи судом першої інстанції за-
явники подали до районного суду клопотання про звільнення з-під 
варти, твердячи, що не було жодних підстав для їх подальшого три-
мання під вартою та що стан їхнього здоров’я погіршувався. 15 люто-
го 2010 року районний суд відмовив у задоволенні цих клопотань як 
необґрунтованих.

18. 13 серпня 2010 року районний суд ухвалив новий вирок, яким 
заявників було визнано винними в низці епізодів катування, ви-
магання, завідомо незаконних обшуках та зловживанні владою або 
службовим становищем. За винятком четвертого заявника, їх також 
було визнано винними у крадіжках та підробці документів. Заявни-
кам було призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком 
на п’ять років із позбавленням права обіймати посади у правоохо-
ронних органах строком на три роки. Суд також постановив конфіс-
кувати майно деяких заявників. Другого заявника було звільнено від 
відбування покарання та звільнено з-під варти. Решту заявників суд 
постановив залишити під вартою до набрання вироком законної си-
ли. Початок строку відбування ними покарання у вигляді позбавлен-
ня волі обчислювався з 14 жовтня 2005 року.

19. Третій та четвертий заявники, а також прокурор оскаржили ви-
рок. Прокурор оскаржив, зокрема, відмову суду першої інстанції вста-
новити факт вчинення заявниками злочинів у складі організованої 
групи, наслідком чого стала неправильна кваліфікація їхніх дій. Про-
курор також твердив, що призначене покарання було надто м’яким.

20. 14 вересня 2010 року справу було передано на розгляд апе-
ляційного суду. 21 жовтня 2010 року апеляційний суд частково за-
довольнив клопотання прокурора та вирішив повторно дослідити 
ту частину доказів, правильність оцінки яких була оскаржена про-
курором.
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21. Перший, третій, четвертий та п’ятий заявники подали до апе-
ляційного суду клопотання про звільнення їх з-під варти, доводячи, 
що до 14 жовтня 2010 року вони відбули строки свого покарання та що 
не було жодних підстав вважати, що вони уникатимуть подальшого 
провадження у справі. Перший та п’ятий заявники також доводили, 
що під час тримання їх у СІЗО стан їхнього здоров’я погіршився.

22. 8 листопада 2010 року апеляційний суд відмовив у задоволен-
ні клопотань заявників про звільнення з-під варти, ухваливши, що 
вони обвинувачуються у скоєнні тяжких злочинів і їм було призначе-
но покарання у вигляді позбавлення волі строком на п’ять років, що 
вирок від 13 серпня 2010 року не набрав законної сили та що він був 
оскаржений прокурором і двома заявниками. 17 січня 2011 року апе-
ляційний суд відмовив у задоволенні повторних клопотань заявників 
про звільнення з-під варти переважн з тих самих підстав, додатково 
зазначивши, що вирок було оскаржено, зокрема, у зв’язку з м’якістю 
призначеного покарання та тим, що він переглядається судом.

23. Під час провадження в апеляційному суді відбулося близько 
тридцяти судових засідань. 20 вересня 2011 року апеляційний суд 
задовольнив апеляційну скаргу прокурора та скасував вирок від 
13 серпня 2010 року. У задоволенні апеляційних скарг третього та 
четвертого заявників було відмовлено у зв’язку з їхньою необґрун-
тованістю. Апеляційний суд ухвалив новий вирок, яким заявників 
було визнано винними, і їм призначено довші строки позбавлен-
ня волі. Зокрема, першому заявникові було призначено покарання 
у вигляді позбавлення волі на строк вісім років, другому заявни-
кові — шість років, третьому та п’ятому заявникам — сім з полови-
ною років, а четвертому заявникові — сім років. Суд постановив взя-
ти під варту другого заявника. Суд також постановив продовжити 
тримання решти заявників під вартою. Строк відбування покаран-
ня у вигляді позбавлення волі першим, третім, четвертим та п’ятим 
заявниками обчислювався з 14 жовтня 2005 року. Апеляційний суд 
також зарахував строк тримання другого заявника під вартою від 
14 жовтня 2005 року до 25 травня 2009 року та від 14 травня 2009 ро-
ку до 13 серпня 2010 року у строк відбування ним покарання, який 
мав починати обчислюватися від дати вступу вироку від 20 вересня 
2011 року в законну силу.

24. 8 травня 2012 року Вищий спеціалізований суд України з роз-
гляду цивільних і кримінальних справ скасував вирок від 20 вересня 
2011 року у зв’язку з різними процесуальними порушеннями, зок-
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рема тим, що апеляційний суд не допитав заявників щодо інкримі-
нованих їм обвинувачень, необґрунтованою відмовою розглянути 
матеріали справи стосовно стверджуваного жорстокого поводження 
з боку працівників міліції (див. пп. 28–36) та у зв’язку з недотриман-
ням судом вказівок, зазначених у рішенні Верховного Суду України 
від 3 листопада 2009 року. Справу було повернуто до апеляційного 
суду на новий розгляд. Заявників було звільнено з-під варти під під-
писку про невиїзд.

25. 16 вересня 2014 року апеляційний суд скасував більшу час-
тину вироку від 13 серпня 2010 року. Суд визнав заявників винними 
в сімох епізодах жорстокого поводження, вимагання та зловживан-
ня владою або службовим становищем. Заявникам, окрім другого 
заявника, було призначено покарання у вигляді позбавлення волі на 
строк чотири з половиною роки. Вирок щодо другого заявника вине-
сено не було, оскільки він до того часу помер.

26. У своєму вироку від 16 вересня 2014 року апеляційний суд 
з огляду на матеріали справи, на яких ґрунтувалася постанова про-
куратури від 16 травня 2007 року, дійшов висновку, що на початко-
вому етапі розслідування прав заявників порушено не було. Хоча 
на тілі першого заявника у жовтні 2005 року було виявлено тілесні 
ушкодження (див. п. 30), «можливе застосування сили при його за-
триманні не вплинуло на [його] позицію по справі», оскільки він не 
зізнався у скоєнні злочинів, у яких підозрювався на стадії досудово-
го слідства. Апеляційний суд також встановив, що стверджуваний 
психологічний тиск — згідно з твердженнями заявників, висунути-
ми під час судового розгляду справи та не підтвердженими жодними 
доказами — «не вплинув на позицію самих [заявників]».

27. Згідно з твердженнями четвертого заявника 16 червня 
2015 року Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ скасував вирок апеляційного суду від 16 вере-
сня 2014 року й ухвалив новий вирок. Копії цього вироку сторонами 
надано не було.

в. СтвержУвАне жорСтоКе поводження 

з першим зАявниКом

28. Згідно з твердженнями першого заявника від 17 год. 14 жовт-
ня до 2 год. 15 жовтня 2005 року працівник міліції Б. бив його та 
погрожував йому насильством за відмову відповідати на запитання 



10

справи, які стосуються свободи від катувань та поганого поводження

щодо злочинів, у скоєнні яких він підозрювався. Зокрема, працівник 
міліції Б. бив першого заявника по обличчю, тулубу та ногах, а також 
затягував наручники на його зап’ястках, завдаючи йому сильного бо-
лю. У той самий час інші працівники міліції ображали першого заяв-
ника та погрожували йому та його близьким родичам, намагаючись 
примусити його зізнатися у вчиненні злочинів, у яких його згодом 
було обвинувачено. Внаслідок жорстокого поводження перший заяв-
ник відмовився давати свідчення під час допиту 14 жовтня 2005 року. 
Його відмову було задокументовано в матеріалах справи.

29. 17 жовтня 2005 року заявника було доправлено до ізолятора 
тимчасового тримання (далі — ІТТ), де його оглянув фельдшер і за-
фіксував синці на обличчі та ногах.

30. За вказівками прокуратури 19 і 26 жовтня 2005 року першо-
го заявника було оглянуто лікарями, які зафіксували низку синців 
на його обличчі та ногах. Лікарі зазначили, що тілесні ушкодження 
могли бути спричинені «тупими предметами» в період, вказаний за-
явником (див. п. 28).

31. У незазначену дату було розпочато офіційну перевірку тверд-
жень першого заявника про жорстоке поводження. Під час перевірки 
перший заявник та його близькі родичі надали докладні показання, 
назвавши імена деяких з імовірних злочинців та вказавши період ча-
су та місце, де відбувалися відповідні події.

32. Результатом перевірки спочатку стала постанова від 14 лис-
топада 2005 року, якою прокурори відхилили скарги заявника як 
необґрунтовані. Після скарги, поданої першим заявником, у вересні 
2006 року районний суд скасував цю постанову, встановивши, що пе-
ревірка не була повною. Зокрема, суд зазначив, що працівники про-
куратури не допитали першого заявника та іншого обвинуваченого, 
що не було допитано всіх причетних до подій працівників міліції, та 
що не було встановлено походження тілесних ушкоджень першого за-
явника. У березні 2007 року суди встановили, що подальша перевір-
ка також була неповною, зокрема тому, що працівники прокуратури 
не встановили походження тілесних ушкоджень першого заявника. 
Матеріали перевірки було знову повернено до прокуратури.

33. 16 травня 2007 року працівники прокуратури відхилили 
скарги як необґрунтовані, дійшовши висновку про відсутність до-
казів того, що тілесних ушкоджень заявникові було завдано праців-
никами міліції. Постанова прокуратури здебільшого ґрунтувалася 
на поясненнях працівників міліції, які брали участь у затриманні 
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першого заявника, та тих, хто мав із ним справу після цього. Зга-
дані працівники міліції показали, що перший заявник не зазнавав 
«фізичного або психологічного тиску» та що 14 і 15 жовтня 2005 ро-
ку він не подавав жодних відповідних скарг. Вони також доводили, 
що з моменту його затримання 14 жовтня 2005 року та до поміщен-
ня його до камери у Шевченківському районному відділку міліції 
15 жовтня 2005 року перший заявник перебував під постійним на-
глядом кількох працівників міліції. У відділку міліції він перебував 
у камері сам, «без постійного нагляду» міліції. У своїх поясненнях 
працівник міліції Б. також припустив, що перший заявник скаржив-
ся на нього, тому що був незадоволений тим, що працівник міліції 
Б. заніс до протоколу всі предмети, знайдені в автомобілі, який він 
та інші підозрювані використовували. Під час обшуку цього автомо-
біля перший заявник образив працівника міліції Б. Кілька осіб були 
свідками цього інциденту.

34. У своїй постанові працівники прокуратури також посилалися 
на отримані під час перевірки свідчення лікаря, який оглядав першо-
го заявника 26 жовтня 2005 року. Зокрема лікар зазначив, що з огляду 
на розташування ушкоджень у заявника, не можна виключити, що 
їх могло бути завдано самим заявником або шляхом «травматичного 
удару тупим предметом».

35. Постанову прокуратури згодом було залишено в силі судами 
першої та апеляційної інстанцій 29 серпня та 21 листопада 2007 року 
відповідно.

36. Ґрунтуючись на висновках прокуратури, районний та апе-
ляційний суди, які розглядали кримінальну справу щодо заявників, 
також відмовили в задоволенні ідентичних скарг першого заявника, 
встановивши, що «можливе застосування сили під час його затри-
мання не вплинуло на [його] позицію у справі», оскільки перший за-
явник не зізнався у вчиненні злочинів, у яких підозрювався на стадії 
досудового слідства (див., зокрема, п. 26).

С. СтверджУвАнА ненАлежнА медичнА допомогА 

четвертомУ зАявниКУ в Сізо

37. У квітні 2006 року четвертого заявника було оглянуто лікарем 
медичної частини СІЗО, й у нього було діагностовано хронічний про-
статит. У вересні 2006 року він також був оглянутий терапевтом та 
урологом медичної частини СІЗО, який призначив йому спеціальні 
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ліки для лікування хронічного простатиту. Згодом, у жовтні і груд-
ні 2006 року, червні 2007 року, у квітні і травні 2008 року, у травні 
2009 року та у червні 2010 року четвертий заявник пройшов низку 
медичних оглядів у лікарів СІЗО, під час яких було підтверджено 
наявність у нього серйозного урологічного захворювання, яке часто 
діагностується як хронічний простатит. Йому було призначено спе-
ціальне лікування.

38. Упродовж цього періоду четвертий заявник, його захисник та 
члени його родини подавали до органів влади клопотання про на-
дання дозволу на обстеження четвертого заявника у спеціалізованій 
клініці, але безрезультатно. У задоволенні клопотань про звільнен-
ня четвертого заявника з-під варти з огляду на стан його здоров’я 
також було відмовлено. Листом від 21 квітня 2008 року начальник 
СІЗО повідомив захисника четвертого заявника про те, що медична 
частина СІЗО не має необхідного медичного обладнання для точної 
діагностики захворювання четвертого заявника.

39. 2 лютого 2011 року під час судового засідання в криміналь-
ній справі щодо заявників для четвертого заявника було викликано 
карету швидкої медичної допомоги у зв’язку з гострим болем у сечо-
вому міхурі. Лікарі зазначили, що він потребував термінової катете-
ризації сечового міхура. Суддя апеляційного суду, який розглядав 
кримінальну справу щодо заявників, звернувся до начальника СІЗО 
з проханням надати четвертому заявникові належну медичну допо-
могу та, за необхідності, перевести його до лікарні МОЗ. Того самого 
дня у приміщенні СІЗО четвертого заявника було оглянуто лікарем 
одного із закладів охорони здоров’я МОЗ. Лікар діагностував у ньо-
го хронічний простатит у стадії загострення та хронічний цистит, 
призначив йому спазмолітичні препарати та рекомендував здати 
аналіз сечі. Підстав для термінової госпіталізації він не знайшов. 
Наступного дня четвертий заявник здав аналіз сечі, який не виявив 
патології.

40. 3 лютого 2011 року у відповідь на скаргу матері четвертого за-
явника на те, що він не отримав необхідного лікування, суддя апеля-
ційного суду надіслав начальнику СІЗО листа, вдруге вимагаючи від 
нього надати четвертому заявнику належну медичну допомогу через 
переведення його, за необхідності, до медичної установи МОЗ.

41. 4 лютого 2011 року четвертого заявника було доправлено до 
лікарні МОЗ, де його оглянув уролог і діагностував у нього хронічний 
простатит і хронічний цистит без розладу сечовипускання. Уролог 



1�

Ярошовець та інші проти України

дійшов висновку, що четвертий заявник не потребує катетеризації 
сечового міхура або стаціонарного лікування. Йому було призначено 
спеціальні ліки.

42. Згодом, у лютому та у березні 2011 року, четвертий заявник 
проходив подальші обстеження та медикаментозне лікування в де-
рматолога з медичної частини СІЗО, який у підсумку вказав на певне 
покращення в перебігу його урологічних захворювань.

43. 31 березня 2011 року на підставі клопотання четвертого заяв-
ника про застосування тимчасового заходу за правилом 39 Регламен-
ту Суду Суд попросив Уряд надати інформацію щодо стану здоров’я 
четвертого заявника.

44. 5 квітня 2011 року четвертого заявника було обстежено ко-
місією лікарів СІЗО та діагностовано хронічний простатит у стадії 
ремісії.

45. 8 квітня 2011 року уролог з закладу охорони здоров’я МОЗ 
оглянув четвертого заявника. У нього було діагностовано уретро-
простатит у стадії загострення. Було рекомендовано здати аналізи 
сечі та секрету простати. За результатами аналізів уролог призначив 
спеціальне лікування.

46. 4 травня 2011 року, отримавши від Уряду та від самого чет-
вертого заявника оновлену інформацію про стан заявника, Суд ви-
рішив відмовити в задоволенні його клопотання за правилом 39 Рег-
ламенту Суду.

47. У вересні та жовтні 2011 року урологи провели наступні ме-
дичні обстеження. Вони зазначили, що четвертий заявник страждає 
від гострого хронічного простатиту та хронічного циститу, та при-
значили йому ліки, які він отримав посилкою від родичів у жовтні 
2011 року.

48. Листом від 17 жовтня 2011 року заступник головного лікаря 
закладу охорони здоров’я МОЗ, в якому проходив обстеження чет-
вертий заявник, повідомив захисника заявника, що лікування, при-
значене йому спочатку, було неефективним, та що четвертий заяв-
ник потребує «застосування фізіотерапевтичних методів паралельно 
з етіопатогенетичним медикаментозним курсом лікування, що є та-
кож неможливим в умовах СІЗО».

49. 10 листопада 2011 року Суд за правилом 39 Регламенту Су-
ду вказав Уряду на необхідність терміново забезпечити лікування 
захворювань заявника відповідно до рекомендацій лікарів, включ-
но з рекомендаціями, зазначеними у згаданому листі від 17 жовтня 
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2011 року. Згодом, 5 лютого 2013 року, застосування тимчасового за-
ходу було скасовано.

50. 16 листопада 2011 року четвертого заявника в закладі охоро-
ни здоров’я МОЗ оглянув уролог. У нього було діагностовано хроніч-
ний простатит у стадії ремісії та було зроблено висновок про те, що 
він не потребує стаціонарного лікування. Інформація щодо ситуації 
з його лікуванням під час перебування під вартою після цієї дати 
відсутня.

51. Після звільнення з-під варти 8 травня 2012 року четвертий за-
явник надалі проходив обстеження в різних лікарів. Зокрема, 22 трав-
ня 2012 року його було оглянуто у приватній урологічній клініці; лі-
кар виявив у заявника «застійні запальні процеси» у передміхуровій 
залозі, хронічний калькульозний простатит, двосторонній везикуліт 
(запалення та інфікування сім’яних пухирців) та інтрапельвікальну 
конгестію. У червні 2012 року уретру четвертого заявника було про-
оперовано. У червні 2014 року він переніс подібну операцію.

D. Умови перевезення першого, третього, 

четвертого тА п’ятого зАявниКів, тА Умови тримАння 

в КАмерАх під чАС їхнього перевезення

52. Згідно з твердженнями заявників, за винятком другого за-
явника, під час перевезення їх до суду та назад їх протягом кількох 
годин тримали у переповнених спеціальних автомобілях, не облад-
наних системами опалення та належною вентиляцією. Таким чином, 
влітку вони страждали від спеки, а взимку — від морозу. Проїзд до 
Деснянського районного суду м. Києва у спеціальних автомобілях 
тривав кілька годин, а у деяких випадках після повернення до СІЗО 
заявники мали очікувати в цих автомобілях по кілька годин, поки 
проводилися перевірки щодо забезпечення безпеки.

53. Зазначені заявники твердили, що в таких умовах їх перевози-
ли більше ніж 200 разів.

54. Вони також доводили, що у дні судових засідань перед по-
міщенням до спеціального автомобіля їх зазвичай виводили з камер о 
8 год. ранку, поміщували до спеціальних не обладнаних вентиляцією 
транзитних камер площею 3,75 кв. м, у яких тримали від тридцяти 
хвилин до кількох годин. Після повернення з судових засідань, часто 
близько 20 год., заявники до їх поміщення в камери також повинні 
були очікувати по кілька годин у тих самих транзитних камерах.
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55. Згідно з твердженнями Уряду кузов спеціального автомобі-
ля має площу 8 кв. м та розрахований на перевезення двадцяти двох 
осіб у трьох відсіках (два більші за розмірами площею по 2,5 кв. м, 
розраховані на десять осіб кожен, та один менший відсік, розрахо-
ваний на перевезення двох осіб). У кузові спеціального автомобіля 
не було вікон, але вони обладнані заґратованими вентиляційними 
люками та лавицями для сидіння. Уряд також доводив, що в серед-
ньому перевезення підсудних з СІЗО до апеляційного суду займало 
до сорока хвилин.

е. побАчення із Сім’єю під чАС перебУвАння під вАртою

56. Під час тримання під вартою заявники, за винятком другого 
заявника, мали певну кількість одногодинних побачень із близьки-
ми родичами, під час яких заявники, про яких ідеться, та їхні відві-
дувачі повинні були спілкуватись через скляну перегородку. Дат цих 
побачень вказано не було. Згадані заявники також не твердили, що 
вони або їхні родичі клопотали про будь-які інші побачення. Згадані 
заявники твердили, що їхні родичі повинні були дати згоду на допит 
їх як свідків для того, щоб отримати можливість побачення із заяв-
никами, які перебували під вартою.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСтВО

А. КримінАльно-процеСУАльний КодеКС УКрАїни 1960 роКУ, 

яКий втрАтив чинніСть 19 лиСтопАдА 2012 роКУ

57. У відповідних витягах із Гл. 13 («Запобіжні заходи») в редакції 
Кодексу на час подій зазначалося:

Стаття 148 
Мета і підстави застосовування запобіжних заходів

«Запобіжні заходи застосовуються до підозрюваного, обвинувачено-
го, підсудного, засудженого з метою запобігти спробам ухилитися 
від дізнання, слідства або суду, перешкодити встановленню істини 
у кримінальній справі або продовжити злочинну діяльність, а також 
для забезпечення виконання процесуальних рішень.
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Запобіжні заходи застосовуються за наявності достатніх підстав вва-
жати, що підозрюваний, обвинувачений, підсудний, засуджений бу-
де намагатися ухилитися від слідства і суду або від виконання про-
цесуальних рішень, перешкоджати встановленню істини у справі 
або продовжувати злочинну діяльність.

Якщо немає достатніх підстав для застосування запобіжного захо-
ду, від підозрюваного, обвинуваченого або підсудного відбираєть-
ся письмове зобов’язання про явку на виклик особи, яка проводить 
дізнання, слідчого, прокурора або суду, а також про те, що він пові-
домить про зміну свого місця перебування. ...»

Стаття 149 
Запобіжні заходи

«Запобіжними заходами є:

1) підписка про невиїзд;

2) особиста порука;

3) порука громадської організації або трудового колективу;

3-1) застава;

4) взяття під варту;

5) нагляд командування військової частини.

...».

Стаття 155 
Взяття під варту

«Взяття під варту як запобіжний захід застосовується в справах про 
злочини, за які законом передбачено покарання у вигляді позбав-
лення волі на строк понад три роки. У виняткових випадках цей 
запобіжний захід може бути застосовано в справах про злочини, за 
які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі і на 
строк не більше трьох років.

...».

Стаття 162 
Побачення з заарештованим

«Побачення родичів або інших осіб з заарештованим може дозво-
лити особа або орган, які провадять справу. Тривалість побачення 
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встановляється від однієї до чотирьох годин. Побачення може бути 
дозволено, як правило, не більше одного разу на місяць».

Стаття 165 
Загальні положення щодо порядку застосування, 

скасування і зміни запобіжного заходу

«Запобіжний захід у вигляді взяття під варту застосовується лише за 
вмотивованою постановою судді чи ухвалою суду...

...

...Звільнення з-під варти у кримінальних справах, що знаходяться 
в судовому провадженні, здійснюється лише за рішенням судді або 
суду.

Запобіжний захід скасовується або змінюється, коли відпаде необ-
хідність у запобіжному заході або в раніше обраному запобіжному 
заході.

...».

58. Інші відповідні положення Кодексу передбачали таке:

Стаття 324 
Питання, що вирішуються судом при постановленні вироку

«Постановляючи вирок, суд повинен вирішити такі питання:

...

11) який запобіжний захід слід обрати щодо підсудного;

...».

Стаття 338 
Обчислення строку відбуття покарання

«Початок строку відбуття покарання у вигляді позбавлення волі ..., 
коли підсудний до винесення вироку не перебував під вартою, об-
числюється з моменту приведення вироку у виконання.

Коли підсудний до винесення вироку тримався під вартою в цій 
справі, в строк відбуття покарання зараховується строк перебування 
під вартою.

...».
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Стаття 342 
Звільнення підсудного з-під варти за вироком суду

«При виправданні підсудного чи звільненні його від відбуття пока-
рання або при засудженні його до покарання, не зв’язаного з поз-
бавленням волі, суд, якщо підсудний перебуває під вартою, негайно 
звільняє його з-під варти в залі судового засідання».

Стаття 343 
Застосування запобіжного заходу до набрання вироком законної сили

«Постановляючи вирок, за яким до підсудного застосовується та чи ін-
ша міра покарання, суд повинен обміркувати питання про запобіжний 
захід до набрання вироком законної сили і має право обрати запобіж-
ний захід або ж скасувати, змінити чи підтвердити раніш обраний.

Взяття під варту як запобіжний захід допускається лише при наявності 
підстав, зазначених у відповідних статтях глави 13 цього Кодексу».

Стаття 345 
Надання родичам дозволу на побачення з засудженим

«До набрання вироком законної сили головуючий або голова відповід-
ного суду зобов’язані дати дозвіл близьким родичам засудженого за їх 
проханням на побачення з засудженим, який перебуває під вартою».

Стаття 357 
Попередній розгляд справи апеляційним судом

«Апеляційний суд у разі необхідності може провести попередній 
розгляд справи.

...»

Стаття 358 
Вирішення питань, пов’язаних з підготовкою справи до апеляційного розгляду

«При попередньому розгляді справи апеляційний суд може розгля-
нути такі питання, пов’язані з підготовкою справи до апеляційного 
розгляду:

...

5) про зміну, скасування або обрання запобіжного заходу;

...».
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Стаття 401 
Набрання вироком законної сили та його виконання

«Вирок місцевого суду набирає законної сили після закінчення стро-
ку на подання апеляцій, а вирок апеляційного суду — після закін-
чення строку на подання касаційної скарги, ... якщо його не було 
оскаржено ... В разі подачі апеляцій, касаційної скарги чи внесення 
касаційного подання вирок, якщо його не скасовано, набирає закон-
ної сили після розгляду справи відповідно апеляційною чи касацій-
ною інстанцією, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

...

Обвинувальний вирок виконується після набрання ним законної 
сили.

...».

B. КримінАльний КодеКС УКрАїни 2001 роКУ

59. Відповідні положення частини 5 статті 72 Кримінального ко-
дексу передбачають таке:

«Попереднє ув’язнення зараховується судом у строк покарання у разі 
засудження до позбавлення волі день за день...».

C. цивільний КодеКС УКрАїни 2003 роКУ

60. Стаття 1176 Цивільного кодексу України передбачає право 
на відшкодування шкоди, завданої фізичній особі внаслідок неза-
конних дій, вчинених щодо неї органами, що здійснюють оператив-
но-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або 
суду. Стаття також передбачає, що порядок відшкодування шкоди, 
завданої цими органами, «встановлюється законом».

D. зАКон УКрАїни «про попереднє Ув’язнення» 1993 роКУ

61. Відповідні положення Закону України «Про попереднє ув’яз-
нення» від 30 червня 1993 року у формулюванні на час події передба-
чали таке:
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Стаття 1

«Попереднє ув’язнення ... є запобіжним заходом щодо обвинуваче-
ного, підсудного, підозрюваного у вчиненні злочину, за який може 
бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі, та засудже-
ного, вирок щодо якого не набрав законної сили. ...».

Стаття 12

«Побачення з родичами або іншими особами може надавати взятим 
під варту адміністрація місця попереднього ув’язнення лише з пись-
мового дозволу слідчого, органу дізнання або суду, в провадженні 
яких знаходиться справа, як правило, один раз на місяць. Тривалість 
побачення встановлюється від однієї до чотирьох годин. ...».

E. зАКон УКрАїни «про порядоК відшКодУвАння шКоди, 

зАвдАної громАдянинові незАКонними діями оргАнів, 

що здійСнюють оперАтивно-розшУКовУ діяльніСть, 

оргАнів доСУдового розСлідУвАння, 

проКУрАтУри і СУдУ» 1994 роКУ

62. Відповідні положення Закону України «Про порядок від-
шкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями 
органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, ор-
ганів досудового розслідування, прокуратури і суду» від 1 грудня 
1994 року (далі — Закон України про відшкодування шкоди) перед-
бачали:

Стаття 1

«Відповідно до положень цього Закону підлягає відшкодуванню 
шкода, завдана громадянинові внаслідок:

1) незаконного засудження, незаконного повідомлення про підоз-
ру у вчиненні кримінального правопорушення, незаконного 
взяття і тримання під вартою, незаконного проведення в ході 
кримінального провадження обшуку, виїмки, незаконного на-
кладення арешту на майно, незаконного відсторонення від ро-
боти (посади) та інших процесуальних дій, що обмежують права 
громадян;

...».
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Стаття 2

«Право на відшкодування шкоди в розмірах і в порядку, передбаче-
них цим Законом, виникає у випадках:

1) постановлення виправдувального вироку суду;

2) закриття кримінальної справи за відсутністю події злочину, від-
сутністю у діянні складу злочину або недоведеністю участі обви-
нуваченого у вчиненні злочину;

3) відмови в порушенні кримінальної справи або закриття кримі-
нальної справи з підстав, зазначених у пункті 2 частини першої 
цієї статті;

4) закриття справи про адміністративне правопорушення.

...».

63. Після внесення змін до статті 2 Закону України про відшко-
дування шкоди 1 грудня 2005 року перелік випадків було доповнено 
таким підпунктом:

«встановлення в обвинувальному вироку суду чи іншому рішенні су-
ду (крім ухвали чи постанови суду про повернення справи на додат-
кове розслідування ...) факту ... незаконного взяття і тримання під 
вартою...».

III. ВІДПОВІДНІ НАЦІОНАЛЬНІ тА МІЖНАРОДНІ ДОПОВІДІ

64. Відповідні міжнародні та національні документи щодо умов 
тримання під вартою та перевезення осіб наведено в рішеннях у спра-
вах «Яковенко проти України» (Yakovenko v.Ukraine) (заява № 15825/06, 
пп. 56–61, від 25 жовтня 2007 року), «Коктиш проти України» (Koktysh 
v. Ukraine) (заява № 43707/07, пл. 39–42, від 10 грудня 2009 року), та 
«Андрій Яковенко проти України» (Andrey Yakovenko v. Ukraine) (заява 
№ 63727/11, пп. 71–73, від 13 березня 2014 року).

65. У своїй Доповіді Уряду України (оприлюдненій 23 листопада 
2011 року) за наслідками візиту в Україну від 9 до 21 вересня 2009 року 
Європейський комітет з питань запобігання катуванням чи нелюдсь-
кому або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню, 
зазначив про таке (оригінальне виділення):
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«44. Делегація отримала певну кількість скарг від ув’язнених осіб 
щодо умов перевезення між різними установами МВС України. У Бо-
риспільському міському відділку УМВС України в Київській області 
делегація мала можливість оглянути один із фургонів, що викорис-
товуються для транспортування ув’язнених осіб. Умови в ньому були 
неприйнятні. Кузов було поділено на чотири секції, кожна площею 
0,5 кв. м. Такий обмежений простір є неприйнятним для перевезен-
ня особи, незалежно від того, на яку відстань її перевозять...».

ПРАВО

I. ОБ’ЄДНАННя ЗАяВ

66. Суд вважає, що відповідно до п. 1 правила 42 Регламенту Суду 
заяви мають бути об’єднані з огляду на їх спільне фактичне та юри-
дичне підґрунтя.

II. ЩОДО ПРАВА ЗВЕРтАтИСя ДО СУДУ (LOCUS STANDI) 
ПАНІ О. П. ВОРОНИ

67. Суд насамперед зазначає, що другий заявник помер під час 
розгляду справи у Суді. Його мати, пані О. П. Ворона, повідомила Суд 
про своє бажання підтримати його заяву. У низці справ, у яких заяв-
ник помирав під час провадження, Суд враховував заяви спадкоємців 
заявника або членів родини, які висловлювали бажання підтримати 
заяву (див., як нещодавній приклад, рішення у справі «Дімітар Крас-
тєв проти Болгарії» (Dimitar Krastev v. Bulgaria), заява № 26524/04, п. 42, 
від 12 лютого 2013 року, з подальшими посиланнями). У цій справі 
Суд не вбачає підстав для іншого висновку, а отже, погоджується, що 
пані О. П. Ворона може підтримати заяву, подану другим заявником.

III. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 3 КОНВЕНЦІЇ

А. СтвержУвАне жорСтоКе поводження з першим зАявниКом

68. Перший заявник спочатку скаржився на те, що після його 
затримання 14 жовтня 2005 року він зазнав побиття та тиску з боку 
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працівників міліції. У своїх зауваженнях у березні 2012 року він та-
кож скаржився, що від 14 до 15 жовтня 2005 року йому не надавали 
їжі та теплого одягу та що наручники з нього зняли лише після 2 год. 
15 жовтня 2005 року. Він також скаржився, що за його скаргами на 
жорстоке поводження працівників міліції не було ефективного роз-
слідування. Він посилався на ст. 3 Конвенції, яка передбачає таке:

Стаття 3

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

1. щодо прийнятності

69. Суд насамперед зазначає, що твердження першого заявника 
про погрози та психологічний тиск з боку працівників міліції та поз-
бавлення його їжі, які він висував на національному рівні, не були 
достатньо докладніими та не підтверджувалися жодними доказами. 
Не було також доказів того, що він був змушений перебувати в на-
ручниках впродовж надмірно тривалого часу. Отже, Суд вважає, що 
скарги заявника у зв’язку з цим не були «небезпідставними» в сенсі 
ст. 3 Конвенції, аби вимагати від національних органів влади ефек-
тивного розслідування. Скарги, подані до цього Суду, також, як ви-
дається, є необґрунтованими. Відповідно Суд доходить висновку, що 
ця частина скарг першого заявника на жорстоке поводження праців-
ників міліції, і за матеріальним, і за процесуальним аспектами ст. 3 
Конвенції, має бути відхилена як явно необґрунтована відповідно до 
підпункту «а» пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.

70. І навпаки, Суд зазначає, що твердження першого заявника 
про те, що, перебуваючи під контролем міліції після затримання 
14 жовтня 2005 року він зазнав тілесних ушкоджень, підтверджу-
ються медичними документами та його докладним описом подій 
(див. пп. 28–30). Відповідно його скарга була на перший погляд 
(prima facie) небезпідставною та, з огляду на усталену практику Суду 
з цього питання, органи влади були зобов’язані провести ефективне 
офіційне розслідування (див., напр., рішення у справі «Каверзін про-
ти України» (Kaverzin v. Ukraine) заява № 23893/03. п. 106, від 15 трав-
ня 2012 року).

71. Враховуючи наведене, Суд доходить висновку, що скарги пер-
шого заявника відповідно до ст. 3 Конвенції про його побиття пра-
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цівниками міліції та непроведення органами влади ефективного 
розслідування у зв’язку з цим не є явно необґрунтованими в сенсі 
підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вони не є не-
прийнятними з будь-яких інших підстав. Отже, вони мають бути 
визнані прийнятними.

2. щодо сутності

(а) Аргументи сторін

72. Перший заявник скаржився, що його побив працівник міліції 
Б. та що у зв’язку з цією подією не було ефективного розслідування.

73. Уряд твердив, що перший заявник не довів, що зазнав жор-
стокого поводження з боку працівників міліції та що його скарги 
спростовувалися рапортами та поясненнями працівників міліції. 
Уряд також доводив, що у висновках судово-медичних експертиз 
від 19 та 26 жовтня 2005 року зазначалося, що перший заявник сам 
міг завдати собі тілесних ушкоджень, та що у час, коли їх було за-
вдано, перший заявник не перебував «під контролем працівників 
міліції». Згідно з твердженнями Уряду скарги заявника до націо-
нальних органів влади про стверджуване жорстоке поводження були 
недостатньо чіткими та зрозумілими, тому вони були відхилені ор-
ганами прокуратури та судами як необґрунтовані. На думку Уряду, 
ситуація щодо першого заявника була схожою на ситуацію у справі 
«Олександр Смірнов проти України» (Aleksandr Smirnov v. Ukraine) (заява 
№ 38683/06, рішення від 15 липня 2010 року). Посилаючись на висно-
вок Суду про відсутність порушення матеріального аспекту ст. 3 Кон-
венції у зазначеній справі (див. згадане рішення у справі «Олександр 
Смірнов проти України» (Aleksandr Smirnov v. Ukraine), пп. 54–55), Уряд 
доводив, що в цій справі походження тілесних ушкоджень у заявника 
встановити було неможливо.

74. Уряд також твердив, що скарги заявника було належно роз-
глянуто на національному рівні — зокрема, було відібрано пояснення 
низки працівників міліції, а також було проведено дві судово-медич-
ні експертизи, а тому були достатні підстави для винесення постано-
ви про відмову в порушенні кримінальної справи щодо працівників 
міліції. На думку Уряду, порушення ст. 3 Конвенції щодо скарг пер-
шого заявника не було.

75. Перший заявник заперечив твердження Уряду. Зокрема, він 
зазначив, що висновки експертиз від 19 та 26 жовтня 2005 року не 
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свідчили про те, що він сам міг завдати собі тілесних ушкоджень, та 
що було достатньо доказів того, що під час завдання тілесних ушкод-
жень він перебував під контролем міліції. Він також доводив, що його 
скарги на жорстоке поводження були чіткими, послідовними та до-
статньо точними, тоді як органи влади не встановили точного часу 
завдання йому тілесних ушкоджень та їхнє походження.

(b) Оцінка Суду

76. Суд зауважує, що скарги першого заявника, які розглядають-
ся, стосуються і матеріального, і процесуального аспектів ст. 3 Кон-
венції. Щодо матеріального аспекту Суд зазначає, що сторони погод-
жуються, що перший заявник зазнав тілесних ушкоджень, перебува-
ючи під вартою в міліції. Це також було підтверджено висновками 
експертиз (див. пп. 29–30). Проте сторони не погодилися в питанні 
щодо того, чи були ці ушкодження завдані працівниками міліції.

77. 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. Отже, Суд 
вважає за належне спершу розглянути питання про те, чи було скаргу 
першого заявника належно перевірено органами влади (див., напр., 
рішення у справі «Ель-Масрі проти Колишньої Югославської Республіки 
Македонії» (El-Masri v. the former Yugoslav Republic of Macedonia) [ВП], за-
ява № 39630/09, пп. 155 та 181, ЄСПЛ 2012; згадане рішення у справі 
«Каверзін проти України» (Kaverzin v. Ukraine), п. 107; рішення у спра-
вах «Бакланов проти України» (Baklanov v. Ukraine), заява № 44425/08, 
пп. 70, 71 та 91, від 24 жовтня 2013 року; «Джулай проти України» 
(Dzhulay v. Ukraine), заява № 24439/06, п. 69, від 3 квітня 2014 року; та 
«Кінез проти Румунії» (Chinez v. Romania), заява № 2040/12, п. 57, від 
17 березня 2015 року). Після цього Суд, враховуючи висновки націо-
нальних органів влади, розгляне питання про те, чи відбулося ствер-
джуване жорстоке поводження.

(і) Стверджуване непроведення розслідування скарги 
першого заявника на жорстоке поводження 
з боку працівників міліції

78. Суд повторює, що коли особа висуває небезпідставну скаргу 
на жорстоке з нею поводження з боку працівників міліції або інших 
представників держави, яке було таким, що порушує ст. 3 Конвенції, 
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це положення, взяте у поєднанні із загальним обов’язком держави за 
ст. 1 Конвенції «гарантувати кожному, хто перебуває під [її] юрис-
дикцією, права і свободи, визначені в ... Конвенції», за своєю суттю 
вимагає ефективного офіційного розслідування. Так само, як і роз-
слідування за ст. 2 Конвенції, таке розслідування має бути спромож-
ним спричинити встановлення та покарання винних. В іншому разі 
загальна юридична заборона катування та нелюдського й такого, що 
принижує людську гідність, поводження та покарання була б нее-
фективною на практиці, й у деяких випадках представники держави 
могли б фактично безкарно порушувати права тих, хто перебуває під 
їхнім контролем (див., серед інших джерел, рішення у справі «Лабі-
та проти Італії» (Labita v. Italy) [ВП], заява № 26772/95, пп. 131, ЄСПЛ 
2000-IV)

79. Розслідування серйозних тверджень про жорстоке повод-
ження має бути ретельним. Це означає, що державні органи за-
вжди повинні сумлінно намагатися з’ясувати, що трапилося, й не 
покладатися на поспішні та необґрунтовані висновки для закриття 
кримінальної справи або використовувати такі висновки як підставу 
для своїх рішень (див., напр., згадане рішення у справі «Ель-Maсрі 
проти Колишньої Югославської Республіки Македонії» (El-Masri v. the 
former Yugoslav Republic of Macedonia), п. 183). Вони повинні вживати 
всіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання 
доказів, що стосуються події, включно, серед іншого, з показами 
свідків та висновками судово-медичних експертиз (див. рішення 
у справах «Танрікулу проти Туреччини» (Tantikulu v. Turkey) [ВП], заява 
№ 23763/94, пп. 104 і наст., ЄСПЛ 1999-IV, та «Гюль проти Туреччини» 
(Gül v. Turkey), заява № 22676/93, п. 89, від 14 грудня 2000 року). Будь-
який недолік розслідування, що стає на заваді встановленню поход-
ження тілесних ушкоджень та винних осіб, є загрозою недотриман-
ня цього стандарту.

80. Звертаючись до справи першого заявника, Суд зазначає, що 
його скарга на жорстоке поводження розслідуваласья переважно за 
допомогою прокурорської перевірки, яку було розпочато через кіль-
ка днів після події. Під час перевірки працівники прокуратури до-
питали всіх, хто міг бути свідком стверджуваних подій, та зібрали 
медичні докази. Першого заявника також був допитали, і йому було 
надано можливість викласти власну версію стверджуваних подій. 
Результатом перевірки стала постанова, в якій зазначалося, що пра-
цівники міліції не завдавали тілесних ушкоджень першому заявни-
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кові, а отже його версію перебігу подій було відхилено. Проте у поста-
нові не надавалося жодного пояснення або інформації щодо того, як 
заявникові було завдано тілесних ушкоджень. Хоча правдою є те, що 
лікар, допитаний під час перевірки, зазначив, що не можна відкидати 
гіпотезу, що перший заявник сам завдав собі ушкоджень, працівники 
прокуратури не здійснили подальшої перевірки такого сценарію або 
будь-яких інших версій походження тілесних ушкоджень заявника. 
Окрім того, вони не твердили, що за вказаних обставин встановити 
походження тілесних ушкоджень було неможливо. Аргументи Уряду 
у зв’язку з цим не підтверджуються жодними доказами або докладни-
ми поясненнями (див. п. 73). Суд також зазначає, що невстановлення 
походження тілесних ушкоджень було однією з головних підстав для 
рішень національних судів у вересні 2006 року та в березні 2007 року 
про повернення справи на додаткову перевірку до прокуратури (див. 
п. 32). Залишається нез’ясованим, чому суди зрештою залишили 
в силі постанову прокуратури від 16 травня 2007 року, попри те, що 
зазначений аспект перевірки в належний спосіб досліджено не було 
(див. п. 35). Також його не було досліджено під час судового розгляду 
скарги першого заявника на жорстоке з ним поводження.

81. У світлі наведеного Суд доходить висновку, що розслідування 
скарги першого заявника на жорстоке поводження не було ретель-
ним, оскільки за його результатами не було встановлено походження 
тілесних ушкоджень заявника. Отже, у зв’язку із цим відбулося пору-
шення процесуального аспекту ст. 3 Конвенції.

(іі) Стверджуване жорстоке поводження 
з боку працівників міліції

82. Звертаючись до матеріального аспекту скарги заявника, 
Суд зазначає, що, оцінюючи докази за скаргою про порушення ст. 3 
Конвенції має застосовуватися стандарт доведення «поза розумним 
сумнівом» (див. рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королів-
ства» (Ireland v. the United Kingdom), від 18 січня 1978 року п. 161, Серія А, 
№ 25, та «Авшар проти Туреччини» (Avsar v. Turkey), заява № 25657/94, 
п. 282, ЄСПЛ 2001-VII (витяги)). Проте така доведеність може виплива-
ти із сукупності ознак чи схожих неспростовних презумпцій, достат-
ньо вагомих, чітких та узгоджених між собою (див. згадане рішення 
у справі «Лабіта проти Італії» (Labita v. Italy), п. 121). Коли вся чи знач-
на частина інформації щодо подій, про які йдеться, відома виключно 
органам влади, як це є у справі щодо ув’язнених осіб, які перебувають 
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під контролем органів влади, — і коли в таких осіб під час їхнього 
ув’язнення з’являються тілесні ушкодження, це породжує відповід-
ні обґрунтовані презумпції щодо фактів. При цьому тягар доведення 
можна вважати покладеним на органи влади, адже саме вони мають 
надати задовільні та переконливі пояснення (див. рішення у справах 
«Рібіч проти Австрії» (Ribitsch v. Austria), від 4 грудня 1995 року. п. 34, 
Серія А, № 336, і «Салман проти Туреччини» (Salman v. Turkey) [ВП], за-
ява № 21986/93, п. 100. ЄСПЛ 2000-VII).

83. Як Суд уже зазначив, сторони не оспорюють того факту, що 
заявник зазнав тілесних ушкоджень під час перебування під вартою 
в міліції (див. п. 76). У зв’язку з цим Суд повторює, що коли особа за-
знає тілесних ушкоджень під час перебування під вартою в міліції, 
на державу покладається обов’язок надати правдоподібне пояснення 
щодо причин виникнення цих ушкоджень, і якщо цього зроблено не 
буде, це свідчитиме про наявність питання відповідно до ст. 3 Кон-
венції (див. серед багатьох інших джерел, рішення у справі «Томазі 
проти Франції» (Tomasi v. France), від 27 серпня 1992 року, пп. 108–111, 
Серія А, № 241-А). У цій справі Суд не може погодитися з аргументом 
Уряду, що у відповідний час перший заявник не перебував «під конт-
ролем працівників міліції». На час подій перший заявник перебував 
під вартою в міліції, і ніщо не свідчить про те, що він не перебував 
під контролем працівників міліції.

84. Ситуація у цій справі в частині скарг першого заявника 
на жорстоке поводження працівників міліції значно відрізняєть-
ся від ситуації у згаданій справі «Олександр Смірнов проти України» 
(Aleksandr Smirnov v. Ukraine), на яку у своїх зауваженнях посилався 
Уряд. У згаданій справі заявник скаржився на жорстоке поводження 
зі значною затримкою, а саме приблизно через десять місяців після 
стверджуваних подій, перебуваючи в той період на свободі. Окрім 
того, він надав суперечливу інформацію щодо часу та походження 
своїх ушкоджень (див. згадане рішення у справі «Олександр Смірнов 
проти України» (Aleksandr Smirnov v. Ukraine), пп. 8–13 та 15).

85. У цій справі перший заявник подав до національних органів 
влади скарги на жорстоке поводження одразу після стверджува-
них подій, а його твердження у зв’язку з цим були послідовними 
та містили докладний опис подій (див. пп. 28 та 31). Органи вла-
ди та Уряд, заперечивши версію заявника щодо перебігу подій, не 
спростували її обґрунтованими аргументами. За таких обставин 
та з огляду на обов’язок держави надати правдоподібні пояснення 
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тілесних ушкоджень особи, яка перебуває під контролем міліції, Суд 
доходить висновку, що Уряд у належний спосіб не довів, що тілесних 
ушкоджень першому заявникові було загалом завдано за обставин, 
що виключають жорстоке поводження під час тримання під вартою 
в міліції (див. рішення у справі «Аднаралов проти України» (Adnaralov 
v. Ukraine), заява № 10493/12, п. 45, від 27 листопада 2014 року). Від-
повідно відбулося порушення ст. 3 Конвенції у зв’язку з тим, що пер-
шого заявника було піддано нелюдському та такому, що принижує 
гідність, поводженню.

в. СтверджУвАнА відСУтніСть медичної допомоги

86. Заявники, за винятком другого заявника, скаржилися від-
повідно до ст. 3 Конвенції на те, що медична допомога, яка надавала-
ся їм під час перебування під вартою, була неналежною.

1. щодо прийнятності

87. Суд зазначає, що троє із зазначених заявників, за винятком 
четвертого заявника, не надали жодних деталей щодо цієї частини 
заяви. Відповідно їхні скарги на неналежну медичну допомогу ма-
ють бути відхилені як явно необґрунтовані відповідно до підп. «а» 
п. 3 та п. 4 ст. 35 Конвенції.

88. Згідно з медичними документами, наданими четвертим 
заявником та Урядом, перебуваючи під вартою, він страждав від 
серйозних урологічних дисфункцій. Суд вважає, що його скарга від-
повідно до ст. 3 Конвенції у зв’язку з цим не є явно необґрунтованою 
в сенсі підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції. Вона не є неприйнятною з будь-
яких інших підстав. Тому вона має бути визнана прийнятною.

2. щодо сутності

(а) Аргументи сторін

89. Четвертий заявник скаржився, що впродовж перебування 
його під вартою він страждав від серйозної урологічної дисфункції, 
яка завдавала йому сильного болю. Хоча в СІЗО йому надавалося пев-
не лікування, воно не було ефективним. Зокрема, медична частина 
СІЗО не мала обладнання, необхідного для встановлення правиль-
ного діагнозу для призначення відповідного лікування. Впродовж 
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тривалого періоду часу четвертому заявникові не дозволяли пройти 
обстеження у спеціалізованому медичному закладі.

90. Четвертий заявник також твердив, що неналежність медич-
ної допомоги, яка надавалася йому під час перебування під вартою, 
підтверджувалася тим фактом, що стан його здоров’я погіршився від 
часу, коли в нього у квітні 2006 року вперше було виявлено наявність 
урологічного захворювання; що в нього також було діагностовано 
нове захворювання — хронічний цистит; що відсутність належних 
засобів для лікування його урологічного захворювання було під-
тверджено начальником СІЗО та лікарями закладів охорони здоров’я 
МОЗ (див. пп. 38 та 48), та що лікування йому надавалося з не-
обґрунтованими затримками. Зокрема, він посилався на затримку 
з часу виявлення його урологічного захворювання у квітні 2006 року 
та призначенням лікування у зв’язку з цим у вересні 2006 року, та на 
дводенну затримку в лютому 2011 року, коли він потребував термі-
нового лікування.

91. Уряд твердив, що четвертий заявник отримав належну ме-
дичну допомогу у зв’язку з його захворюваннями, та що під час три-
мання під вартою стан його здоров’я не погіршився.

(b) Оцінка Суду

92. Суд неодноразово наголошував на тому, що охорона здоров’я 
ув’язнених осіб повинна забезпечуватися в належний спосіб (див. 
рішення у справі «Кудла проти Польщі» (Kudla v. Poland) [ВП], заява 
№ 30210/96, п. 94, ЄСПЛ 2000-ХІ). Відсутність належної медичної 
допомоги може становити поводження, що суперечить ст. 3 Конвен-
ції (див. рішення у справах «Ільхан проти Туреччини» (Ilhan v. Turkey) 
[ВП], заява № 22277/93, п. 87, ЄСПЛ 2000-VII, і «Сарбан проти Молдови» 
(Sarban v. Moldova), заява № 3456/05, п. 90, від 4 жовтня 2005 року).

93. У своїй практиці Суд також встановлював, що лише факт 
огляду ув’язненого лікарем та призначення йому певного виду лі-
кування не може автоматично спричинити висновок, що надана 
медична допомога була достатньою (див. рішення у справі «Хумма-
тов проти Азербайджану» (Hummatov v. Azerbaijan), заяви № 9852/03 
та № 13413/04, п. 116, від 29 листопада 2007 року). Органи влади по-
винні також забезпечити докладне документування стану здоров’я 
ув’язненої особи та її лікування протягом ув’язнення (див. рішення 
у справі «Худобін проти Росії» (Khudobin v. Russia), заява № 59696/00, 
п. 83, від 26 жовтня 2006 року), оперативність і точність діагнозу та 
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лікування (див. згадане рішення у справі «Хумматов проти Азербай-
джану» (Hummatov v. Azerbaijan), п. 115, та рішення у справі «Мельник 
проти України» (Melnik v. Ukraine), заява № 72286/01, пп. 104–106, від 
28 березня 2006 року); а за умови, коли цього вимагає медичний 
стан, — регулярність і систематичність нагляду та наявність плану 
терапевтичних заходів, максимальною метою якого є лікування хво-
роб ув’язненої особи або запобігання їхньому ускладненню, а не усу-
нення симптомів (див. згадані рішення у справах «Хумматов проти 
Азербайджану» (Hummatov v. Azerbaijan), пп. 109 та 114; «Сарбан проти 
Молдови» (Sarban v. Moldova), п. 79; і рішення у справі «Попов проти 
Росії» (Popov v. Russia), заява № 26853/04, п. 211, від 13 липня 2006 ро-
ку). Державні органи влади також повинні довести, що було створено 
умови, необхідні для фактичного надання призначеного лікуван-
ня (див. згадане рішення у справі «Хумматов проти Азербайджану» 
(Hummatov v. Azerbaijan), п. 116, та рішення у справі «Голомійов проти 
Молдови» (Holomiov v. Moldova), заява № 30649/05, п. 117, від 7 листо-
пада 2006 року). Суд також зазначає, що, оцінюючи належність лі-
кування, слід керуватися критерієм належної старанності, оскільки 
обов’язок держави лікувати тяжко хворих ув’язнених є обов’язком 
вжиття засобів, а не обов’язком досягнення результату (див. рішен-
ня «Гогінашвілі проти Грузії» (Goginashvili v. Georgia), заява № 47729/08, 
п. 71, від 4 жовтня 2011 року).

94. Загалом Суд залишає за собою достатню гнучкість, визначаю-
чи необхідний стандарт охорони здоров’я в контексті конкретних об-
ставин справи. Зазначений стандарт має бути «сумісним із людською 
гідністю» ув’язненої особи, але й враховувати «практичні потреби 
ув’язнення» (див. рішення у справі «Алєксанян проти Росії» (Aleksanyan 
v. Russia), заява № 46468/06, п. 140, від 22 грудня 2008 року).

95. Звертаючись до цієї справи, Суд зауважує, що скарги чет-
вертого заявника на конкретні проблеми зі здоров’ям розглядалися 
органами влади. Загалом не можна твердити, що вони вирішували 
їх у неналежний спосіб. Заявника було обстежено низкою лікарів, 
включн з урологамив із закладів охорони здоров’я МОЗ, і він неод-
норазово здавав аналізи. Впродовж усього строку перебування під 
вартою він залишався під їхнім наглядом. Саме лікарі могли призна-
чити четвертому заявникові найкраще лікування й хоча були певні 
розбіжності щодо лікування, яке мало бути йому надано, ці розбіж-
ності згодом було належно подолано й усунуто (див. пп. 39, 41 та 50). 
Не було жодних доказів або переконливих тверджень щодо того, що 
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лікарі діяли несумлінно або що надане лікування було неефектив-
ним. Також не було доведено, що факт відсутності певного медич-
ного обладнання в медичній частині СІЗО або затримки лікування 
(див. пп. 37, 38, 39 та 48) негативно вплинув на перебіг його захво-
рювання (див. рішення у справі «Івахненко проти Росії» (Ivakhnenko v. 
Russia), заява № 12622/04, п. 51, від 4 квітня 2013 року). Заявник не 
твердив, що під час перебування його під вартою призначене ліку-
вання йому не надавалося.

96. Четвертий заявник не надав жодних доказів того, що стверд-
жуване погіршення стану його здоров’я, а саме діагностування в ньо-
го нового захворювання — хронічного циститу — було наслідком 
стверджуваного надання йому неналежної медичної допомоги під 
час тримання під вартою, а не наслідком природного перебігу його 
захворювання (див. рішення у справі «Руденко проти України» (Rudenko 
v. Ukraine), заява № 5797/05, п. 94, від 25 листопада 2010 року).

97. У світлі наведеного Суд доходить висновку, що четвертому за-
явникові надавалася належна медична допомога. Відповідно у зв’язку 
з цим не відбулося порушення ст. 3 Конвенції.

С. СтверджУвАні ненАлежні Умови перевезення першого, 

третього, четвертого тА п’ятого зАявниКів 

тА тримАння їх У трАнзитних КАмерАх

98. Перший, третій, четвертий та п’ятий заявники скаржилися 
відповідно до ст. 3 Конвенції на неналежні умови, в яких їх перево-
зили до суду й назад, та на умови, в яких їх тримали в транзитних 
камерах у СІЗО.

1. щодо прийнятності

99. Суд зазначає, що ця частина заяви не є явно необґрунтованою 
в сенсі підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не 
є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути ви-
знана прийнятною.

2. щодо сутності

100. Уряд твердив, що не відбулося порушення ст. 3 Конвенції 
у зв’язку з умовами, в яких до суду та з нього перевозилися зазна-
чені заявники.
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101. Суд нагадує, що згідно з його практикою жорстоке повод-
ження має досягти мінімального рівня жорстокості, щоб підпадати 
під дію ст. 3 Конвенції. Оцінка такого рівня є відносною; вона за-
лежить від усіх обставин справи, таких як тривалість поводження, 
його фізичні та психічні наслідки, а в деяких випадках мають вра-
ховуватися також стать, вік і стан здоров’я потерпілого (див., серед 
інших джерел, згадане рішення у справі «Ірландія проти Сполученого 
Королівства» (Ireland v. the United Kingdom), п. 162). Крім того, вирішу-
ючи, чи є поводження таким, що «принижує гідність», у сенсі стат-
ті 3 Конвенції, Суд враховуватиме, чи було його метою принизити 
і зневажити відповідну особу та чи його наслідки вплинули неспри-
ятливо на її особистість у спосіб, несумісний із гарантіями ст. 3 Кон-
венції. Навіть відсутність такої мети не може цілковито виключити 
встановлення порушення цього положення (див. рішення у справах 
«Пірс проти Греції» (Peers v. Greece), заява № 28524/95, пп. 67–68 та 74, 
ЄСПЛ 2001-III, та «Валашинас проти Литви» (Valasinas v. Lithuania), за-
ява № 44558/98, п. 101, ЄСПЛ 2001-VIII).

102. Суд неодноразово наголошував на тому, що зазначені 
страждання та приниження у будь-якому випадку мають переви-
щити той рівень страждань і приниження, який є невід’ємним еле-
ментом певної форми законного поводження чи покарання. Заходи 
позбавлення особи волі часто можуть містити такий елемент. Згідно 
із зазначеним положенням держава повинна забезпечити тримання 
особи під вартою в умовах, які відповідають принципу поваги до її 
людської гідності, а спосіб і метод виконання покарання не завда-
ють їй душевного страждання чи труднощів, які б перевищували 
невідворотний рівень страждання, притаманний триманню під вар-
тою, та щоб з урахуванням практичних вимог ув’язнення належно 
забезпечувалися охорона здоров’я такої особи та її добробут (див. рі-
шення у справі «Калашніков проти Росії» (Kalashnikov v. Russia), заява 
№ 47095/99, п. 95, ЄСПЛ 2002-VI).

103. Суд також повторює, що твердження про жорстоке повод-
ження мають бути підкріплені належними доказами. Оцінюючи до-
кази, Суд зазвичай керується критерієм доведеності «поза розумним 
сумнівом». Проте така доведеність може випливати із сукупності оз-
нак чи схожих неспростовних презумпцій, достатньо вагомих, чіт-
ких та узгоджених між собою (див. згадане рішення у справі «Салман 
проти Туреччини» (Salman v. Turkey)).
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104. Звертаючись до цієї справи, Суд доходить висновку, що 
скарги заявників щодо умов тримання їх в транзитних камерах 
у СІЗО та їхнього перевезення у спеціальних автомобілях до суду 
для участі у засіданнях та з нього є докладними та послідовни-
ми (див. пп. 52–54). З огляду на розміри відділень для тримання 
ув’язнених осіб у спеціальних автомобілях та транзитних камерах 
(див. пп. 54 та 55), велику кількість здійснених заявниками поїз-
док, а також час, проведений ними або у спеціальних автомобілях, 
або в транзитних камерах СІЗО, ці скарги спричиняють серйозне 
занепокоєння відповідно до ст. 3 Конвенції. Крім того, їх не було 
спростовано Урядом, і вони підтверджуються міжнародними та на-
ціональними доповідями, які розглядалися Судом у згаданих рані-
ше справах «Яковенко проти України» (Yakovenko v. Ukraine) і «Коктиш 
проти України» (Koktysh v. Ukraine), а також висновками Європейсько-
го комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або 
такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню за на-
слідками його візиту в Україну у вересні 2009 року (див. пп. 64–65). 
Подібні умови перевезення ув’язнених та умови тримання під час 
перевезення призвели до встановлення порушення ст. 3 Конвенції 
в рішенні Суду у згаданій справі «Андрій Яковенко проти України» 
(Andrey Yakovenko v. Ukraine) (пп. 98–103), Суд не вбачає жодних під-
став для іншого підходу у цій справі, та вважає, що умови, в яких 
перебували перший, третій, четвертий та п’ятий заявники, порушу-
вали ст. 3 Конвенції.

D. СтверджУвАне жорСтоКе поводження 

з третім зАявниКом від 14 до 16 жовтня 2005 роКУ

105. У своїх заявах у березні 2012 року третій заявник скаржився 
відповідно до ст. 3 Конвенції на катування працівників міліції, якого 
він зазнав після його затримання 14 жовтня 2005 року, та що під час 
перебування під вартою від 14 до 16 жовтня 2005 року він постійно 
перебував у наручниках і був позбавлений їжі та теплого одягу. Він 
також скаржився, що органи влади не провели розслідування цих 
фактів. Третій заявник також доводив, що впродовж тримання його 
у СІЗО йому не було забезпечено належну медичну допомогу.

106. Суд зазначає, що ці скарги не підтверджуються жодними до-
казами або докладними аргументами. Окрім того, заявник не надав 
жодного документу, який би доводив, що він подавав такі скарги з їх 
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обґрунтуванням до національних органів влади. Відповідно ця час-
тина заяви має бути відхилена як явно необґрунтована відповідно до 
підп. «а» п. 3 та п. 4 ст. 35 Конвенції.

IV. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 5 КОНВЕНЦІЇ

107. Заявники скаржилися на незаконність та тривалість триман-
ня їх під вартою впродовж слідства та суду. Зокрема, вони твердили, 
що рішення про тримання їх під вартою були безпідставними та не-
вмотивованими, та що їх було ухвалено з порушенням національного 
законодавства.

108. Заявники, за винятком другого заявника, також скаржилися, 
що їхнє тривале тримання під вартою після 14 жовтня 2010 року було 
свавільним, оскільки до того часу вони вже перебували під вартою 
впродовж строку, який дорівнював строку призначеного їм покаран-
ня згідно з вироком районного суду від 13 серпня 2010 року. Зазна-
чені заявники також скаржилися на те, що були позбавлені юридично 
забезпеченого права на відшкодування шкоди за порушення їхнього 
права на свободу.

109. Заявники посилалися на ст. 5 Конвенції, у відповідних час-
тинах якої 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:

а) законне ув’язнення особи після засудження її компетентним су-
дом;

...

с) законний арешт або затримання особи, здійснене з метою до-
провадження її до компетентного судового органу за наявності 
обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо 
обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею 
правопорушення чи її втечі після його вчинення;

...

3. [Кожному], кого заарештовано або затримано згідно з положення-
ми підпункту «с» пункту 1 цієї статті, ... має бути забезпечено роз-
гляд справи судом упродовж розумного строку або звільнення під 
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час провадження. Таке звільнення може бути обумовлене гарантія-
ми з’явитися на судове засідання.

...

5. Кожен, хто є потерпілим від арешту або затримання, здійсненого 
всупереч положенням цієї статті, має забезпечене правовою санк-
цією право на відшкодування».

110. Суд зазначає, що зазначені скарги заявників стосують-
ся тримання їх під вартою впродовж різних етапів кримінального 
провадження. Відповідно до багаторічної усталеної практики Суду 
підп. «с» п. 1 ст. 5 Конвенції застосовується, коли особу затримано 
«з метою допровадження її до компетентного судового органу за 
наявності обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення». 
З огляду на суттєвий зв’язок між п. 3 ст. 5 і підп. «с» п. 1 цієї статті 
Конвенції, особу, засуджену судом першої інстанції, не можна вважа-
ти особою, яка перебуває під вартою «з метою допровадження її до 
компетентного судового органу за наявності обґрунтованої підозри у 
вчиненні нею правопорушення», як це зазначено в підп. «с» п. 1, адже 
її статус визначається підп. «а» п. 1 ст. 5, який дозволяє позбавлення 
особи волі «після засудження її компетентним судом» (див., серед 
інших джерел, рішення у справі «Вемгофф проти Німеччини» (Wemhoff 
v. Germany), від 27 червня 1968 року, п. 9, Серія А, № 7; та згадане рі-
шення у справі «Лабіта проти Італії» (Labita v. Italy), пп. 145 та 147). 
Відповідно питання тримання заявників під вартою до засудження 
та після засудження мають розглядатися окремо.

111. Зокрема, тримання першого, третього, четвертого та п’ятого 
заявників під вартою до ухвалення вироку складалося з двох послі-
довних періодів:

(і) від дати їхнього затримання 14 жовтня 2005 року до дати їх-
нього засудження 28 жовтня 2008 року, та

(іі) від дати скасування цього вироку апеляційним судом 24 груд-
ня 2009 року до дати ухвалення нового вироку 13 серпня 
2010 року. Ці заявники відповідно перебували під вартою піс-
ля ухвалення їм вироку від 28 жовтня 2008 року до 24 груд-
ня 2009 року (від 28 жовтня 2008 року до 14 травня 2009 року 
та від 3 листопада до 24 грудня 2009 року вони перебували 
під вартою на підставі вироку від 28 жовтня 2008 року, а від 
14 травня до 3 листопада 2009 року вони перебували під вар-
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тою згідно з вироком від 14 травня 2009 року) та від 13 серпня 
2010 року до 8 травня 2012 року — дати, коли їх було звільне-
но з-під варти.

112. Тримання другого заявника під вартою до ухвалення вироку 
тривало від 14 жовтня 2005 року до дати його звільнення з-під варти 
25 травня 2007 року та від 24 грудня 2009 року до 13 серпня 2010 ро-
ку, а від 14 травня 2009 року до 24 грудня 2009 року та від 20 вересня 
2011 року до 8 травня 2012 року він перебував під вартою на підставі 
вироку суду.

А. СтверджУвАні незАКонніСть 

тА необґрУнтовАнА тривАліСть тримАння зАявниКів 

під вАртою до поСтАновлення вироКУ

1. щодо прийнятності

113. Уряд твердив, що скарга другого заявника на незаконність 
тримання його під вартою до ухвалення вироку від 14 жовтня 2005 ро-
ку до 25 травня 2007 року має бути відхилена як подана з порушен-
ням строку.

114. Другий заявник не погодився.
115. Суд зазначає, що тримання заявників під вартою до ух-

валення вироку складалося з окремих періодів, деякі з яких закін-
чилися більш ніж за шість місяців до подання заявниками заяв до 
Суду 12 грудня 2010 року. Попри те, що Уряд подав заперечення, яке 
ґрунтувалося на недотриманні шестимісячного строку лише дру-
гим заявником, Суд, однак, повинен розглянути питання про те, чи 
є неприйнятними на підставі цієї норми скарги всіх заявників на за-
конність та тривалість тримання їх під вартою впродовж вказаних 
періодів (див., із небхідними змінами, рішення у справі «Сабрі Гюнеш 
проти Туреччини» (Sabri Gunes v. Turkey) [ВП], заява № 27396/06, п. 29, 
від 29 червня 2012 року). У зв’язку із цим Суд нагадує, що за обста-
вин, коли строк попереднього ув’язнення обвинуваченого складаєть-
ся з кількох розділених у часі періодів, та у випадках, коли заявники 
можуть подати скарги на попереднє ув’язнення, перебуваючи на сво-
боді, Суд вважає, що ці розділені в часі періоди повинні розглядатися 
не як одне ціле, а окремо (див. рішення у справі «Ідалов проти Росії» 
(Idalov v. Russia) [ВП], заява № 5826/03, п. 129, від 22 травня 2012 року, 
з подальшими посиланнями).
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116. З огляду на те, що перший, третій, четвертий та п’ятий за-
явники перебували під вартою в рамках одного кримінального про-
вадження від 14 жовтня 2005 року до 8 травня 2012 року, два періоди 
їхнього попереднього ув’язнення (див. п. 111), які становили частину 
зазначеного загального строку, повинні вважатися послідовними, 
а тому розглядатися як одне ціле, при цьому початковою датою для 
відліку шестимісячного строку щодо цієї частини справи є 13 серпня 
2010 року (дата ухвалення вироку заявникам) (див. рішення у справах 
«Соловей та Зозуля проти України» (Solovey and Zozulya v. Ukraine), за-
яви №№ 40774/02 та 4048/03, п. 56, від 27 листопада 2008 року; «Буров 
проти України» (Burov v. Ukraine) [Комітет], заява № 14704/03, пп. 42–
43, від 17 березня 2011 року; «Самойлович проти України» (Samoylovich 
v. Ukraine), заява № 28969/04, п. 71, від 16 травня 2013 року; та «Чупрі-
ков проти Росії» (Chuprikov v. Russia), заява № 17504/07, пп. 60 та 62, від 
12 червня 2014 року).

117. Проте ситуація з другим заявником була іншою. Перший пе-
ріод його попереднього ув’язнення закінчився звільненням його з-під 
варти 25 травня 2007 року, і він перебував на свободі близько двох 
років перед взяттям його під варту 14 травня 2009 року (див. пп. 12, 
14 та 112). Другий період попереднього ув’язнення, який розпочався 
з тієї дати, тривав до 13 серпня 2010 року. З огляду на свою практи-
ку, застосовну у схожих ситуаціях, Суд доходить висновку, що ці два 
періоди тримання другого заявника під вартою до постановлення 
вироку не були послідовними, а тому мають розглядатися окремо 
(див. згадані рішення у справі «Ідалов проти Росії» (Idalov v. Russia), 
пп. 129–130, «Чупріков проти Росії» (Chuprikov v. Russia), пп. 61–63, та 
рішення у справі «Осаковський проти України» (Osakovskiy v. Ukraine), 
заява № 13406/06, п. 78, від 17 липня 2014 року). Суд зазначає, що 
перший період тримання його під вартою ухвалення вироку закін-
чився більш ніж за шість місяців до подання ним заяви (12 грудня 
2010 року), у той час, як другий період тримання його під вартою 
ухвалення вироку закінчився менш ніж за шість місяців до зазна-
ченої дати. Відповідно скарги другого заявника на незаконність 
та необґрунтовану тривалість першого періоду тримання його під 
вартою до ухвалення вироку від 14 жовтня 2005 року до 25 травня 
2007 року було подано з порушенням встановленого строку, а тому 
вони мають бути відхилені відповідно до пп. 1 та 4 ст. 35 Конвенції 
(див., із необхідними змінами, згадане рішення у справі «Ідалов про-
ти Росії» (Idalov v. Russia), пп. 129130, та рішення у справі «Осаковсь-
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кий проти України» (Osakovskiy v. Ukraine) заява № 13406/06, п. 78, від 
17 липня 2014 року).

118. Суд також зазначає, що скарги першого, третього, четверто-
го та п’ятого заявників відповідно до підп. «с» п. 1 та п. 3 ст. 5 Конвен-
ції у частині незаконності та тривалості тримання їх під вартою від 
14 жовтня 2005 року до 28 жовтня 2008 року та від 24 грудня 2009 року 
до 13 серпня 2010 року, а також подібні скарги другого заявника що-
до тримання його під вартою від 24 грудня 2009 року до 13 серпня 
2010 року не є явно необґрунтованими в сенсі підп. «а» п. 3 ст. 35 Кон-
венції. Суд також зазначає, що вони не є неприйнятними з будь-яких 
інших підстав. Отже, вони мають бути визнані прийнятними.

2. щодо сутності

119. Заявники скаржилися відповідно до підп. «с» п. 1 та п. 3 ст. 5 
Конвенції на те, що впродовж зазначених періодів не було підстав 
тримати їх під вартою до ухвалення вироку (див. п. 118).

120. Уряд доводив, що тримання заявників під вартою здійсню-
валося на підставі судових рішень, ухвалених відповідно до націо-
нального законодавства. Уряд також доводив, що, беручи до уваги 
обставини справи й особливо тяжкість висунутих заявникам обви-
нувачень, тримання їх під вартою було виправданим.

121. Згідно з практикою Суду обґрунтування будь-якого періо-
ду тримання під вартою, незалежно від того, наскільки воно корот-
ке, має бути переконливо продемонстроване органами влади (див. 
рішення у справах «Белчев проти Болгарії» (Belchev v. Bulgaria), заява 
№ 39270/98, п. 82, від 8 квітня 2004 року, та «Кастравет проти Мол-
дови» (Castravet v. Moldova), заява № 23393/05, п. 33, від 13 березня 
2007 року). Суд уже встановлював, що ще однією функцією вмоти-
вованого рішення є демонстрація сторонам провадження того, що 
вони були почуті. Хоча ст. 5 Конвенції не накладає на суддю, який 
розглядає скаргу щодо взяття під варту, обов’язку розглядати ко-
жен зазначений у скарзі аргумент, її гарантії були б позбавлені свого 
змісту, якби суддя, посилаючись на національне законодавство та 
практику, вважав би неважливими або ігнорував конкретні факти, 
вказані ув’язненим, які б могли поставити під сумнів «законність» 
позбавлення свободи (див. рішення у справі «Ігнатенко проти Мол-
дови» (Ignatenco v. Moldova), заява № 36988/07, пп. 77–78, від 8 лютого 
2011 року, з подальшими посиланнями).
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122. Звертаючись до цієї справи, Суд зазначає, що його розгляд 
обмежується двома конкретними періодами тримання заявників під 
вартою до ухвалення вироку. Так, Суд розгляне період від 14 жовт-
ня 2005 року до 28 жовтня 2008 року в контексті скарг першого, тре-
тього, четвертого та п’ятого заявників; а також період від 24 грудня 
2009 року до 13 серпня 2010 року в контексті скарг усіх заявників 
(див. пп. 111–112). Проте, оцінюючи законність та обґрунтованість 
тримання другого заявника під вартою впродовж цього періоду Суд 
також враховуватиме той факт, що до цього він також перебував пев-
ний час під вартою (див. згадані рішення у справах «Ідалов проти 
Росії» (Idalov v. Russia) та «Осаковський проти України» (Osakovskiy v. 
Ukraine)).

123. Упродовж першого вказаного періоду, який тривав близько 
трьох років, зазначені заявники перебували під вартою на підставі 
рішень, які здебільшого посилалися на тяжкість обвинувачень та 
використовували шаблонні формулювання, не розглядаючи конк-
ретних фактів та альтернативних запобіжних заходів (див. пп. 10 та 
11). Частина цього періоду, а саме проміжок часу від 14 до 23 січня 
2007 року, взагалі не охоплювалася жодним рішенням (див. п. 10).

124. Упродовж другого із зазначених періодів, який тривав 
близько восьми місяців, заявники перебували під вартою переваж-
но на підставі рішення апеляційного суду від 24 грудня 2009 року, 
який не встановлював строк тримання їх під вартою та не наводив 
підстав для застосування цього запобіжного заходу (див. п. 16). Ок-
рім того, згідно з цим рішенням другий заявник мав залишатися під 
вартою в очікуванні повторного розгляду справи судом попри факт 
відсутності будь-яких свідчень того, що він порушив свої проце-
суальні обов’язки під час перебування на волі впродовж більш ніж 
двох років, поки справу розглядали суди трьох інстанцій, тобто від 
25 травня 2007 року до 24 грудня 2009 року (див. пп. 12–16). У рішенні 
районного суду від 15 лютого 2010 року, яким було відмовлено в за-
доволенні клопотань заявників про звільнення з-під варти, також не 
наводилося жодних підстав для продовження тримання їх під вар-
тою (див. п. 17).

125. Загалом рішення, які Суд розглянув у контексті цієї части-
ни справи, залишали заявників у стані невизначеності щодо підстав 
тривалого тримання їх під вартою та не забезпечували заявникам 
належного захисту від свавілля. Тримання чотирьох заявників, за 
винятком другого заявника, під вартою від 14 до 23 січня 2007 року 
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без санкції суду також не відповідає принципам правової визначе-
ності та захисту від свавілля.

126. Суд часто встановлював порушення підп. «с» п. 1 та п. 3 ст. 5 
Конвенції у подібних ситуаціях (див., напр., рішення у справах «Хар-
ченко проти України» (Kharchenko v. Ukraine), заява № 40107/02, пп. 70–
76 та 80–81, від 10 лютого 2011 року, та «Третьяков проти України» 
(Tretyakov v. Ukraine), заява № 16698/05, пп. 51–52 та 59–60, від 29 ве-
ресня 2011 року).

127. Оцінюючи становище заявників у цій справі із врахуванням 
принципів, встановлених практикою Суду, Суд не вбачає будь-якої 
причини відступати від свого попереднього підходу. Суд встанов-
лює, що органи влади не надали достатнього обґрунтування триман-
ня заявників під вартою від 24 грудня 2009 року до 13 серпня 2010 ро-
ку та тримання під вартою першого, третього, четвертого та п’ятого 
заявників від 14 жовтня 2005 року до 28 жовтня 2008 року. За цих об-
ставин Суд не вважає за необхідне розглядати інші аргументи заяв-
ників стосовно незаконності та свавільності тримання їх під вартою 
впродовж цих періодів.

128. Отже, Суд доходить висновку, що у зв’язку з цим відбулося 
порушення пп. 1 і 3 ст. 5 Конвенції.

в. СтверджУвАнА незАКонніСть тривАлого тримАння 

під вАртою першого, третього, четвертого тА п’ятого зАявниКів 

піСля 14 жовтня 2010 роКУ

1. щодо прийнятності

129. Суд вважає, що скарги першого, третього, четвертого та 
п’ятого заявників відповідно до п. 1 ст. 5 Конвенції на незаконність 
тривалого тримання їх під вартою після 14 жовтня 2010 року не є яв-
но необґрунтованими в сенсі підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції. Вони не 
є неприйнятними з будь-яких інших підстав. Отже, вони мають бути 
визнані прийнятними.

2. щодо сутності

130. Зазначені заявники твердили, що до 14 жовтня 2010 року во-
ни вже перебували під вартою впродовж п’яти років, що дорівнювало 
строку позбавлення волі, який їм було призначено вироком районно-
го суду від 13 серпня 2010 року. Таким чином, вони скаржилися, що 
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тримання їх під вартою після 14 жовтня 2010 року було свавільним. 
Вони також твердили, що апеляційний суд, який переглядав справу 
в апеляційній інстанції (див. п. 23), збільшив строки позбавлення їх 
волі для того, щоб виправдати тримання їх під вартою під час апеля-
ційного провадження.

131. Уряд твердив, що тримання заявників під вартою після 
14 жовтня 2010 року здійснювалося на підставі вироку районного суду 
від 13 серпня 2010 року та було виправданим відповідно до підп. «а» 
п. 1 ст. 5 Конвенції. Посилаючись на рішення у справі «Монелл та 
Морріс проти Сполученого Королівства» (Моnnеll and Morris v. the United 
Kingdom) від 2 березня 1987 року, п. 47, Серія А, № 115), Уряд доводив, 
що Договірні Сторони користуються свободою в розробці «правового 
механізму», відповідно до якого на законних підставах може засто-
совуватися тримання під вартою «після засудження». Отже, згідно 
з Урядом, наявність «правового механізму», який передбачає мож-
ливість продовження тримання особи під вартою до набрання виро-
ком законної сили, не суперечить підп. «а» п. 1 ст. 5 Конвенції. Уряд 
також твердив, що вирок щодо заявників від 13 серпня 2010 року не 
набрав законної сили і строк покарання міг бути збільшений апеля-
ційним судом, що зрештою і трапилося. Проте, якби вирок від 13 серп-
ня 2010 року в апеляційній інстанції було залишено без змін, заяв-
ники могли б вимагати компенсації за тримання їх під вартою після 
14 жовтня 2010 року відповідно до Закону про відшкодування шкоди 
1994 року (див. пп. 62–63).

132. Суд нагадує, що ця частина справи стосується тримання 
першого, третього, четвертого та п’ятого заявників під вартою після 
засудження, і відповідний проміжок часу складається з двох послі-
довних періодів. Перший період тривав від 13 серпня 2010 року, тоб-
то з ухвалення районним судом вироку, яким їх було визнано вин-
ними у вчиненні різних злочинів і призначено покарання у вигляді 
позбавлення волі строком на п’ять років, до 20 вересня 2011 року, 
дати, у яку вирок було скасовано апеляційним судом. Другий пе-
ріод тривав від 20 вересня 2011 року, дати, в яку апеляційний суд 
ухвалив новий вирок, яким призначив зазначеним заявникам на 
довший строк позбавлення волі, до 8 травня 2012 року, коли Вищий 
спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних 
справ скасував вирок від 20 вересня 2011 року та повернув матеріали 
справи до апеляційного суду на новий розгляд, звільнивши заявни-
ків з-під варти.
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133. Оскільки ані вирок від 13 серпня 2010 року, ані вирок від 
20 вересня 2011 року не набрали законної сили, впродовж зазначених 
періодів заявники, про яких ідеться, не відбували строки свого пока-
рання у вигляді позбавлення волі в сенсі національного законодавс-
тва (див. пп. 58 та 61). Вони трималися під вартою на підставі рішень 
районного та апеляційного судів відповідно (див. пп. 18, 22 та 23). 
Згідно з чинним законодавством суд, що ухвалив вирок, мав повно-
важення продовжити тримання засудженого під вартою до набрання 
вироком законної сили та впродовж провадження у суді апеляційної 
інстанції, якщо вирок буде зрештою оскаржено (див. п. 58).

134. Суд нагадує, що важливі гарантії ст. 5 Конвенції не зале-
жать від національного законодавства (див. рішення у справі «Соль-
маз проти Туреччини» (Solmaz v. Turkey), заява № 27561/02, п. 26, від 
16 січня 2007 року). Навіть якщо національне законодавство держа-
ви-учасниці передбачатиме, що вирок набирає законної сили лише 
після завершення всіх апеляційних процедур, строк попереднього 
ув’язнення закінчується в момент визнання особи винною та при-
значення їй покарання судом першої інстанції. Наприклад, у справі 
«Грубіч проти Хорватії» (Grubic v. Croatia) заявник, якого судом першої 
інстанції було визнано винним у вчиненні злочину та засуджено до 
тридцяти років позбавлення волі, подав скаргу на незаконність його 
ув’язнення впродовж кількох місяців після оголошення судом першої 
інстанції вироку, що згідно з національним законодавством все ще 
вважалося «попереднім ув’язненням». Суд розглянув зазначену скар-
гу відповідно до підп. «а» п. 1 ст. 5 Конвенції (див. рішення у справі 
«Грубіч проти Хорватії» (Grubic v. Croatia), заява № 5384/11, п. 35, від 
30 жовтня 2012 року). Так само у справі «Руслан Яковенко проти Украї-
ни» (Ruslan Yakovenko v. Ukraine) Суд встановив, що тримання заявника 
під вартою після засудження підпадало під виняток, передбачений 
зазначеним положенням, навіть якщо згідно з національним законо-
давством воно вважалося «попереднім ув’язненням» (див. рішення 
у справі «Руслан Яковенко проти України» (Ruslan Yakovenko v. Ukraine), 
заява № 5425/11, пп. 52–56, від 4 червня 2015 року).

135. Суд не вбачає жодних підстав для застосування іншого під-
ходу в цій справі, а тому розгляне питання про те, чи тримання за-
значених заявників під вартою від 14 жовтня 2010 року до 8 травня 
2012 року було виправданим відповідно до підп. «а» п. 1 ст. 5 Конвен-
ції та не було свавільним. Суд також зазначає, що Уряд посилався на 
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зазначене положення у своїх аргументах про те, що тримання зазна-
чених заявників під вартою було виправданим (див. п. 131).

(а) Загальні принципи практики Суду

136. Суд повторює, що підп. «а» п. 1 ст. 5 Конвенції дозволяє «за-
конне ув’язнення особи після засудження її компетентним судом». 
Слово «засудження» (французькою «condamnation») в сенсі підп. «а» 
п. 1 ст. 5 Конвенції слід розуміти як висновок про винуватість осо-
би після встановлення згідно із законодавством факту вчинення 
правопорушення (див. рішення у справах «Гуццарді проти Італії» 
(Guzzardi v. Italy), від 6 листопада 1980 року, п. 100, Серія А, № 39), так 
і призначення покарання або іншого заходу, пов’язаного з позбав-
ленням волі (див. рішення у справі «Ван Дроогенбрук проти Бельгії» 
(Van Droogenbroeck v. Belgium), від 24 червня 1982 року, п. 35, Серія А, 
№ 50, та, як нещодавніший приклад, рішення у справі «Дель Ріо Пра-
да проти Іспанії» (Del Rio Prada v. Spain) [ВП], заява № 42750/09, п. 123, 
ЄСПЛ 2013).

137. Окрім того, слово «після» у підп. «а» п. 1 ст. 5 Конвенції не 
просто означає, що ув’язнення має хронологічно відбуватися після 
«засудження»: «ув’язнення» також має бути наслідком, «випливати 
із засудження та залежати від нього» або відбуватися «на підставі» 
«засудження». Між ними має бути наявний достатній причиново-
наслідковий зв’язок (див. рішення у справах «Уікс проти Сполучено-
го Королівства» (Weeks v. the United Kingdom), від 2 березня 1987 року, 
п. 42, Серія А, № 114, п. 42, «Стаффорд проти Сполученого Королів-
ства» (Stafford v. the United Kingdom) [ВП], заява № 46295/99, п. 64, 
ЄСПЛ 2002-IV, «Кафкаріс проти Кіпру» (Kafkaris v. Cyprus) [ВП]. заява 
№ 21906/04, п. 117, ЄСПЛ 2008, та «М. проти Німеччини» (М. v. Germany), 
заява № 19359/04, п. 88, ЄСПЛ 2009). Метою тримання під вартою має 
бути виконання призначеного судом покарання у вигляді позбавлен-
ня волі (див. рішення у справі «Барборський проти Болгарії» (Barborski 
v. Bulgaria), заява № 12811/07, п. 39, від 26 березня 2013 року).

138. Окрім відповідності одному з винятків, наведених у підп. «a»–
«f» п. 1 ст. 5 Конвенції, будь-яке позбавлення волі також бути «закон-
ним». Якщо «законність» взяття під варту і, зокрема, дотримання 
«порядку, встановленого законом», питняються під питанням, Кон-
венція, по суті, посилається на національне законодавство і вста-
новлює обов’язок забезпечувати дотримання його матеріальних 
та процесуальних норм (див., серед багатьох інших джерел, рішен-
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ня у справах «Еркало проти Нідерландів» (Erkalo v. fhe Netherlands), 
від 2 вересня 1998 року, п. 52, Reports of Judgments and Decisions 
1998-VI, та «Барановський проти Польщі» (Baranowski v. Poland), заява 
№ 28358/95, п. 50, ЄСПЛ 2000-ІІІ).

139. Оцінюючи законність тримання під вартою Суд також має 
з’ясувати, чи сам національний закон відповідає Конвенції та, зок-
рема, загальним принципам, сформульованим у ній чи тим, що з неї 
випливають. «Якість закону» означає, що коли національне зако-
нодавство дозволяє позбавлення свободи, воно має бути достатньо 
доступним, чітким і передбачуваним при його застосуванні для 
уникнення будь-якого ризику свавілля. Встановлений Конвенцією 
стандарт «законності» вимагає, щоб усе законодавство було сформу-
льовано з достатньою чіткістю, аби дозволити особі — за необхідності 
через надання відповідної поради — розумною за відповідних обста-
вин мірою передбачити наслідки, до яких може призвести певна дія. 
Коли йдеться про позбавлення волі, важливо, щоб національне зако-
нодавство чітко визначало умови взяття під варту та тримання під 
вартою (див. згадане рішення у справі «Дель Ріо Прада проти Іспанії» 
(Del Rio Prada v. Spain), п. 125, з подальшими посиланнями).

140. Окрім того, жодне свавільне тримання під вартою не може 
відповідати п. 1 ст. 5 Конвенції, у цьому контексті поняття «свавілля» 
виходить за рамки невідповідності національному законодавству. 
Як наслідок, позбавлення волі, що є законним за національним зако-
нодавством, усе ж може бути свавільним, а отже, таким, що супере-
чить положенням Конвенції (див. рішення у справі «Моорен проти Ні-
меччини» (Mooren v. Germany) [ВП], заява № 11364/03, п. 77, від 9 липня 
2009 року).

141. Суд раніше не наводив загального визначення того, які саме 
види дій органів влади можуть становити «свавілля» в сенсі п. 1 ст. 5 
Конвенції. Проте ключові принципи, встановлені в кожному кон-
кретному випадку, доводять, що поняття свавілля в контексті ст. 5 
Конвенції певною мірою залежить від відповідного виду тримання 
під вартою (див. рішення у справах «Сааді проти Сполученого Королів-
ства» (Saadi v. the United Kingdom) [ВП], заява № 13229/03, п. 68, ЄСПЛ 
2008, та «Плешо проти Угорщини» (Pleso v. Hungary), заява № 41242/08, 
п. 57, від 2 жовтня 2012 року). Один зі встановлених практикою Суду 
загальних принципів полягає в тому, що тримання під вартою вважа-
тиметься «свавільним», коли попри дотримання букви національно-
го закону, буде несумлінність або введення в оману органами влади, 
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або коли органи влади нехтують спробами правильного застосуван-
ня відповідного законодавства (див. згадане рішення у справі «Моорен 
проти Німеччини» (Mooren v. Germany), п. 78).

142. Окрім того, вимога щодо того, щоб тримання під вартою не 
було свавільним, означає необхідність дотримання пропорційності 
між вказаною підставою тримання під вартою та власне триманням 
під вартою (див. рішення у справі «Джеймс, Уеллс та Лі проти Сполу-
ченого Королівства» (James, Wells and Lee v. the United Kingdom), заяви 
№№ 25119/09, 57715/09 та 57877/09, п. 195, від 18 вересня 2012 року). 
Межі перевірки на пропорційність, що має застосовуватися в кожній 
справі, залежать від виду тримання під вартою, про який ідеться. 
У контексті тримання під вартою на підставі підп. «а» п. 1 ст. 5 Кон-
венції Суд загалом доходив висновку, що рішення про призначення 
покарання у вигляді позбавлення волі та тривалість цього покаран-
ня є радше питаннями національних органів влади, ніж Суду (див. 
рішення у справі «Т. проти Сполученого Королівства» (Т. v. the United 
Kingdom) [ВП], заява № 24724/94, п. 103. ЄСПЛ 2000-І, та згадане рі-
шення у справі «Сааді проти Сполученого Королівства» (Saadi v. the 
United Kingdom), п. 71). При цьому, оцінюючи питання про наявність 
ознак свавілля при застосуванні попереднього ув’язнення, яке не 
було частиною призначеного заявникам покарання, але яке все ж 
підпадало під дію підп. «а» п. 1 ст. 5 Конвенції, Суд вважав за необ-
хідне встановити мету тримання заявників під вартою відповідно до 
підп. «а» п. 1 ст. 5 Конвенції та здійснити перевірку пропорційності 
застосування такого заходу (див. згадане рішення у справі «Джеймс, 
Уеллс та Лі проти Сполученого Королівства» (James, Wells and Lee v. the 
United Kingdom), п. 205).

(b) Застосування наведених принципів у цій справі

143. Звертаючись до цієї справи, Суд зазначає, що один із голо-
вних аргументів, які висунули зазначені заявники у зв’язку зі своїми 
скаргами відповідно до підп. «а» п. 1 ст. 5 Конвенції, полягає в тому, 
що їхнє ув’язнення після засудження 13 серпня 2010 року не повинно 
було перевищувати призначені їм строки позбавлення волі. Відповід-
но Суд розпочне свою оцінку з першого періоду їхнього ув’язнення 
після постановлення вироку, який тривав від 13 серпня 2010 року до 
20 вересня 2011 року (див. п. 132).

144. Аргумент заявників може розумітися як такий, що випли-
ває з положень національного законодавства, зокрема ст. 338 Кримі-
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нально-процесуального кодексу України 1960 року та ст. 72 Кримі-
нального кодексу України 2001 року, які у поєднанні зі ст. 1 Закону 
України «Про попереднє ув’язнення» 1993 року передбачають, що 
строк попереднього ув’язнення, в тому числі період між ухвален-
ням вироку та набрання ним законної сили, зараховується до строку 
відбуття покарання (див. пп. 58, 59 та 61). Таким чином, п’ятирічні 
строки позбавлення волі, призначені заявникам вироком від 13 серп-
ня 2010 року, мали обчислюватися від 14 жовтня 2005 року — дати 
їхнього затримання (див. пп. 7 та 18). Оскільки вони перебували під 
вартою впродовж усього періоду від 14 жовтня 2005 року до 13 серпня 
2010 року, вони ще мали б відбути приблизно два місяці позбавлення 
волі, якби вирок від 13 серпня 2010 року набрав законної сили. Про-
те вирок було оскаржено й зазначені заявники під час апеляційного 
провадження залишалися під вартою більш ніж тринадцять місяців, 
що на одинадцять місяців перевищило строк невідбутого покарання, 
призначеного вироком від 13 серпня 2010 року.

145. Для Суду той факт, що строк тримання під вартою з часу 
постановлення вироку до набрання ним законної сили не врахо-
вується при обчисленні строку позбавлення волі, або що наслідком 
такого тримання під вартою фактично є збільшення загального 
строку позбавлення волі, сам по собі не є несумісним з положеннями 
підп. «а» п. 1 ст. 5 Конвенції. Можуть бути особливі міркування, які, 
незалежно від тривалості строку позбавлення волі, обґрунтовують 
позбавлення засудженого свободи під час апеляційного оскарження 
вироку (див. згадане рішення у справі «Руслан Яковенко проти Украї-
ни» (Ruslan Yakovenko v. Ukraine), п. 65). Окрім того, поки ув’язнення 
випливає із законного засудження та має з ним достатній причино-
во-наслідковий зв’язок, рішення про призначення покарання у ви-
гляді позбавлення волі та тривалість цього покарання є радше пи-
таннями національних органів влади, ніж Суду (див., напр., згадані 
рішення у справах «Монелл та Морріс проти Сполученого Королівства» 
(Monnell and Morris v. the United Kingdom), п. 47, «Сааді проти Сполучено-
го Королівства» (Saadi v. the United Kingdom), п. 71, та «Руслан Яковенко 
проти України» (Ruslan Yakovenko v. Ukraine), п. 61). Проте підп. «а» п. 1 
ст. 5 Конвенції не може тлумачитися у спосіб, який відчинить двері 
свавільному аі непропорційному триманню під вартою (див. згадане 
рішення у справі «Джеймс, Уеллс та Лі проти Сполученого Королівства» 
(James, Wells and Lee v. the United Kingdom), п. 218). Тривале тримання 
під вартою після засудження має не лише по-справжньому відпові-
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дати меті обмеження, дозволеного зазначеним положенням, яка 
полягає у виконанні вироку суду, а й бути розумним під кутом зору 
цієї мети (див, згадане рішення у справі «Джеймс, Уеллс та Лі про-
ти Сполученого Королівства» (James, Wells and Lee v. the United Kingdom), 
пп. 193 та 195).

146. У цій справі, що стосується тримання зазначених заявників 
під вартою від 13 серпня 2010 року до 20 вересня 2011 року, не було 
продемонстровано, що тривале тримання їх під вартою поза межами 
двомісячного строку невідбутої частини покарання слугувало меті 
виконання їхніх покарань. З огляду на рішення, якими було відмов-
лено в задоволенні клопотань заявників про звільнення з-під варти 
під час апеляційного провадження (див. пп. 21–22), цей аспект спра-
ви проаналізовано не було. Апеляційний суд посилався на серйоз-
ність обвинувачень та можливість скасування апеляційним судом 
вироку щодо заявників. Проте ці елементи самі по собі, за відсут-
ності серйозної оцінки конкретної ситуації заявників, не вказують 
на те, що тривале тримання заявників під вартою впродовж часу, що 
перевищував строк невідбутої частини покарання на одинадцять мі-
сяців, було виправдане.

147. У наведеній справі «Монелл та Морріс проти Сполученого 
Королівства» (Monnell and Morris v. the United Kingdom) Суд встановив 
наявність достатнього та законного зв’язку між засудженням заяв-
ників та додатковим строком позбавлення волі, який вони відбули 
внаслідок рішення апеляційного суду про незарахування витраче-
ного на апеляцію часу у строк покарання. Суд погодився з тим, що 
повноваження апеляційного суду щодо рішення про незарахування 
витраченого на апеляцію часу у строк покарання, яке суд власне ре-
алізував, були складовою частиною наявного в англійському зако-
нодавстві механізму, покликаного забезпечити розгляд апеляцій 
у кримінальних провадженнях впродовж розумного часу та, зокре-
ма, скоротити час перебування під вартою осіб, що мають обґрунто-
вані підстави для розгляду своїх апеляційних скарг. Застосування 
судом при здійсненні своїх повноважень рішення про незарахуван-
ня витраченого на апеляцію часу у строк покарання вважалося час-
тиною загального порядку призначення покарання після визнання 
особи винною. Особливо наголошувалося на тому, що «за англійсь-
ким законодавством, покарання у вигляді позбавлення волі, призна-
чене судом Корони, [мало] бути відбуте з урахуванням будь-якого 
рішення, яке [міг] ухвалити апеляційний суд щодо втрати часу в разі 
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безуспішного подання апеляційної скарги» (див. згадане рішення 
у справі «Монелл та Морріс проти Сполученого Королівства» (Monnell 
and Morris v. the United Kingdom), п. 46).

148. Всупереч аргументам Уряду (див. п. 131), ця справа відріз-
няється від згаданої справи «Монелл та Морріс проти Сполученого Ко-
ролівства» (Monnell and Morris v. fne United Kingdorn) у багатьох аспек-
тах, головним із яких є те, що в цій справі збільшення строків позбав-
лення зазначених заявників волі, яке зрештою сталося, не залежало 
від результату апеляційного провадження або від їхньої поведінки 
під час цього провадження. Не твердилося, що зазначені заявники 
були відповідальними за тривалість апеляційного провадження, 
про яке йдеться, або спричинили серйозні затримки під час провад-
ження. Перший і п’ятий заявники навіть не оскаржували вироку від 
13 серпня 2010 року в апеляційному порядку.

149. На відміну від ситуації у справі «Монелл та Морріс проти 
Сполученого Королівства» (Monnell and Morris v. the United Kingdom), у цій 
справі зазначені заявники ймовірно перебували у стані невизначе-
ності щодо тривалості свого ув’язнення під час апеляційного про-
вадження. Національне законодавство не передбачало максималь-
но допустимї тривалості такого ув’язнення (див., для порівняння як 
протилежний приклад, згадане рішення у справі «Грубіч проти Хор-
ватії» (Grubic v. Croatia), п. 39). Воно також не вимагало від суду, який 
ухвалив вирок, періодично переглядати законність продовжуваного 
тримання під вартою під час апеляційного провадження. Загалом, 
згідно з чинним законодавством, під час апеляційного проваджен-
ня засуджений міг перебувати під вартою впродовж необмеженого та 
невизначеного періоду часу, незалежно від невідбутого строку пока-
рання та його або її конкретної ситуації, як, наприклад, небезпеки, 
яку міг засуджений становити для оточення. Тривалість такого три-
мання під вартою могла бути значною, у цій справі вона становила 
одинадцять місяців.

150. З огляду на зазначені міркування, Суд доходить висновку, 
що тримання зазначених заявників під вартою від 14 жовтня 2010 ро-
ку до 20 вересня 2011 року, тобто впродовж часу, який перевищував 
невідбутий двомісячний строк позбавлення волі відповідно до виро-
ку від 13 серпня 2010 року, було невиправданим.

151. Зазначена ситуація змінилася 20 вересня 2011 року, коли 
апеляційний суд скасував вирок від 13 серпня 2010 року та ухвалив 
новий вирок, яким призначив зазначеним заявникам покарання 
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у вигляді позбавлення волі на строк, який вочевидь перевищували 
увесь строк тримання їх під вартою впродовж провадження у цій 
справі (див. п. 23). Суд не вбачає жодних доказів того, що перегля-
нутий вирок не був справжнім або що апеляційний суд мав намір 
у такий спосіб ретроспективно виправдати тримання зазначених 
заявників під вартою впродовж апеляційного провадження, як во-
ни твердили у своїх скаргах до Суду. Таким чином, тримання за-
значених заявників під вартою від 20 вересня 2011 року до дати їх-
нього звільнення 8 травня 2012 року має вважатися таким, що має 
достатній причинво-наслідковий зв’язок із новим вироком щодо 
заявників.

152. За таких обставин немає необхідності розглядати гіпоте-
тичний сценарій, згідно з яким у разі залишення апеляційним судом 
вироку від 13 серпня 2010 року без змін, заявники мали би право ви-
магати відшкодування шкоди, як твердив Уряд (див. п. 131).

153. Відповідно Суд ухвалює, що відбулося порушення п. 1 ст. 5 
Конвенції у зв’язку з триманням першого, третього, четвертого та 
п’ятого заявників під вартою від 14 жовтня 2010 року до 20 вересня 
2011 року.

154. Суд також встановлює, що не відбулося порушення цього 
положення щодо тримання їх під вартою від 20 вересня 2011 року до 
8 травня 2012 року.

С. СтверджУвАне порУшення п. 5 Ст. 5 Конвенції

1. щодо прийнятності

155. Суд вважає, що скарги першого, третього, четвертого та 
п’ятого заявників відповідно до п. 5 ст. 5 Конвенції на те, що їм не 
було забезпечено юридично закріплене право на відшкодування за 
порушення їхнього права на свободу, не є явно необґрунтованими 
в сенсі підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції. Ці скарги не є неприйнятними 
з будь-яких інших підстав. Отже, вони мають бути визнані прий-
нятними.

2. щодо суті

156. Уряд доводив, що порушення п. 5 ст. 5 Конвенції не відбу-
лося. Уряд зазначав, що за стверджуване порушення їхніх прав від-
новідно до пп. 1 та 3 ст. 5 Конвенції зазначені заявники могли вима-
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гати відшкодування за ст. 1176 Цивільного кодексу України та згідно 
із Законом про відшкодування шкоди 1994 року.

157. Суд повторює, що п. 5 ст. 5 гарантує юридично закріплене 
право на відшкодування особам, яких було заарештовано чи взято 
під варту всупереч іншим положенням ст. 5 Конвенції (див. рішен-
ня у справі «Стіл та інші проти Сполученого Королівства» (Steel and 
Others v. the United Kingdom), від 23 вересня 1998 року, п. 81, Reports 
1998-VII).

158. У цій справі Суд встановив порушення пп. 1 та 3 статті 5 
Конвенції, у поєднанні з якими мають розглядатися ці скарги. Від-
повідно п. 5 ст. 5 Конвенції є застосовним. Отже, Суд має встанови-
ти, чи забезпечувало законодавство України зазначеним заявникам 
юридично закріплене право на відшкодування за порушення у їхній 
справі пп. 1 та 3 статті 5 Конвенції.

159. Суд уже розглядав це питання у низці справ проти України 
(див., напр. рішення у справах «Нечипорук та Йонкало проти України» 
(Nechiporuk and Yonkalo v. Ukraine), заява № 42310/04, пп. 229–234, від 
21 квітня 2011 року, «Клішин проти України» (Klishyn v. Ukraine), заява 
№ 306/1/04 від 23 лютого 2012 року, та «Таран проти України» (Taran v. 
Ukraine), заява № 31898/06, пп. 88–90, від 17 жовтня 2013 року) та вста-
новлював, що права заявників на відшкодування шкоди за схожих 
обставин було порушено.

160. Отже, раніше, як і в цій справі, вже встановлювалося, що 
ані Закон про відшкодування шкоди, ані Цивільний кодекс Украї-
ни на час подій не забезпечували юридично закріпленого права 
на відшкодування шкоди. Крім того, не вбачається, що таке право 
передбачалося або передбачається будь-яким іншим положенням 
законодавства України, враховуючи відсутність будь-якої пере-
дбаченої законом процедури ініціювання провадження з метою 
відшкодування шкоди, завданої у зв’язку з позбавленням волі, що 
згідно з висновками Суду відбувалося на порушення одного з ін-
ших пунктів ст. 5 Конвенції (див. рішення у справі «Квашко проти 
України» (Kvashko v. Ukraine), заява № 40939/05, п. 77, від 26 вересня 
2013 року).

161. Суд доходить висновку, що зазначені заявники не мали 
юридично закріпленого права на відшкодування шкоди у зв’язку 
з порушенням пп. 1 та 3 ст. 5 Конвенції, як це вимагається п. 5 ст. 5 
Конвенції. Отже, відбулосч порушення зазначеного положення.
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V. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя ПУНКтУ 1 
СтАттІ 6 КОНВЕНЦІЇ

162. Заявники скаржилися на те, що тривалість провадження 
у кримінальній справі щодо них була нерозумною. Вони посила-
лись на п. 1 ст. 6 Конвенції, відповідні частини якого передбачають 
таке:

«Кожен має право на ... розгляд його справи упродовж розумного 
строку ... судом, який ... встановить обґрунтованість будь-якого ви-
сунутого проти нього кримінального обвинувачення. ...».

163. Уряд заперечив твердження заявників, зазначаючи, що їх-
ня справа була складною і з юридичного, і з фактологічного погляду. 
Зокрема, їх було обвинувачено у вчиненні низки тяжких злочинів. 
Під час слідства та суду було допитано близько двадцяти потерпі-
лих та більш ніж 100 свідків, а також проведено більш ніж двадцять 
обшуків та експертиз. За твердженнями Уряду, заявники сприяли 
тривалості провадження тим, що вони затягували ознайомлення 
з матеріалами справами на етапі досудового слідства, подавали 
численні клопотання про звільнення з-під варти, процесуальні кло-
потання та скарги, оскаржували рішення судів та не визнали себе 
винними. Уряд також доводив, що значні затримки було спричи-
нено неявкою певних свідків, а суди при цьому розглядали справу 
з належною старанністю.

164. Заявники твердили, що органи влади є відповідальними за 
надмірну тривалість провадження у їхній справі та що загальна три-
валість провадження не була виправданою.

A. щодо прийнятноСті

165. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою в сенсі 
підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції. Вона не є неприйнятною з будь-яких 
інших підстав. Тому вона має бути визнана прийнятною.

B. щодо СУті

166. Суд повторює, що розумність тривалості провадження має 
визначатися з огляду на обставини справи та з урахуванням таких 
критеріїв: складність справи таповедінка заявника й відповід-
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них органів (див., серед багатьох інших джерел, рішення у справі 
«Пелісьє та Сассі проти Франції» (Pelissier and Sassi v. France) [ВП], за-
ява № 25444/94, п. 67, ЄСПЛ 1999-II).

167. Суд зауважує, що період, що має враховуватися, почався 
у жовтні 2005 року та закінчився у червні 2015 року. Таким чином, він 
тривав більше дев’яти років.

168. Суд визнає, що зазначене кримінальне провадження, яке 
охоплювало сім епізодів тяжких злочинів та низку потерпілих і свід-
ків, було певною мірою складним. Суд також не забуває про те, що 
певною мірою заявники могли вплинути на тривалість проваджен-
ня тим, що подавали різні скарги, апеляційні скарги та процесуальні 
клопотання.

169. Проте справа неодноразово поверталася на новий судовий 
розгляд у зв’язку з тим, що оцінка відповідних доказів та аргументів 
сторін була поганою та неповною, а також у зв’язку з процесуальними 
порушеннями, відповідальність за які несли суди (див. пп. 15, 16 та 
24). Як видається, саме це було головною причиною затримок у про-
вадженні.

170. Суд часто встановлював порушення п. 1 ст. 6 Конвенції 
у справах, у яких порушувалися питання, подібні до питань у цій 
справі (див. згадане рішення у справі «Пелісьє та Сассі проти Франції» 
(Pelissier and Sassi v. France), та рішення у справі «Горбатенко проти Ук-
раїни» (Gorbatenko v. Ukraine), заява № 25209/06 пп. 152–156, від 28 лис-
топада 2013 року).

171. Вивчивши всі надані йому документи, Суд вважає, що Уряд 
не навів жодного факту або аргументу, здатних переконати його 
дійти у цій справі іншого висновку. До того ж аргумент Уряду про 
те, що заявники вплинули на тривалість провадження, оскільки, 
зокрема, не визнавали себе винними у вчиненні інкримінованих 
їм злочинів, за своєю природою суперечить такому важливому 
елементу концепції справедливого судового розгляду, як право не 
свідчити проти себе та презумпція невинуватості, а тому за жодних 
обставин не може бути прийнятий (див. із неохідними змінами, рі-
шення у справі «Луценко проти України» (Lutsenko v. Ukrainе), заява 
№ 6492/11, п. 72, від 3 липня 2012 року). Загалом, з огляду на свою 
практику із цього питання, Суд вважає, що в цій справі тривалість 
проваджень була надмірною та не відповідала вимозі «розумного 
строку».

172. Відповідно відбулося порушення п. 1 ст. 6 Конвенції.
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VI. СтВЕРДЖУВАНІ ОБМЕЖЕННя ПОБАЧЕНЬ 
ІЗ ЧЛЕНАМИ СІМ’Ї

173. Насамкінець заявники, за винятком другого заявника, скар-
жилися, що впродовж перебування під вартою в СІЗО кількість по-
бачень із близькими родичами та їхню тривалість було обмежено. 
Це, а також тривалість їхнього перебування під вартою, створюва-
ло перешкоди їхньому спілкуванню з близькими родичами, що не-
гативно вплинуло на їхнє сімейне життя. Зазначені заявники також 
твердили, що для того, щоб отримати дозвіл на побачення, їхні ро-
дичі повинні були погодитися на допит як свідки у справі заявни-
ків. Хоча спершу зазначені заявники посилались на ст. 3 Конвенції, 
згодом вони та Уряд надіслали зауваження щодо цієї частини справи 
відповідно до ст. 8 Конвенції, у якій зазначається таке:

«1. Кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного жит-
тя, до свого житла і кореспонденції.

2. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цьо-
го права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно 
із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах 
національної та громадської безпеки чи економічного добробуту 
країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту 
здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб».

174. Суд повторює, що тримання під вартою або будь-який інший 
захід, що позбавляє особу волі, тягне за собою невід’ємні обмеження 
приватного та сімейного життя такої особи. Проте сприяння органів 
влади у підтриманні зв’язків ув’язненої особи зі своїми близькими 
родичами, а за необхідності — допомога у підтриманні таких зв’язків, 
є важливою частиною права особи на повагу до сімейного життя (див. 
рішення у справах «Хорошенко проти Росії» (Khoroshenko v. Russia) [ВП] 
заява № 41418/04. п. 106, ЄСПЛ 2015, та «Тросін проти України» (Trosin 
v. Ukraine), заява № 39758/05, п. 39, від 23 лютого 2012 року). У той же 
час, Договірні держави користуються широкими межами свободи 
розсуду у визначенні заходів, необхідних для забезпечення виконан-
ня обов’язків за Конвенцією із належним врахуванням потреб і ре-
сурсів суспільства та осіб (див., напр., рішення у справі «Діксон про-
ти Сполученого Королівства» (Dickson v. the United Kingdom) [ВП], заява 
№ 44362/04, п. 81, ЄСПЛ 2007-V). Суд встановив, що стаття 8 Конвенції 
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не передбачає обов’язку щодо організації побачень для спільного про-
живання осіб, які перебувають під вартою, та їхніх дружин/чоловіків 
(див. рішення у справі «Алієв проти України» (Aliev v. Ukraine), заява 
№ 41220/98, п. 188, від 29 квітня 2003 року, згадане рішення у справі 
«Діксон проти Сполученого Королівства» (Dickson v. the United Kingdom) 
та рішення у справі «Епнерс-Гефнерс проти Латвії» (Epners-Gefners v. 
Latvia), заява № 37862/02, п. 62, від 29 травня 2012 року). Він також не 
виявляв втручання з боку держави у права взятих під варту осіб від-
повідно до ст. 8 Конвенції тоді, коли вони не надавали достатніх до-
казів того, що вони наполегливо клопотали про побачення з членами 
сім’ї, в чому, як твердиться, їм було відмовлено (див. рішення у спра-
вах «Чистяков проти Литви» (Chіstyakov v. Lithuania), заява № 67275/01, 
п. 86, від 8 лютого 2007 року, «Савенковас проти Литви» (Savenkovas v. 
Lithuania), заява № 871/02, п. 101 від 18 листопада 2008 року, та згада-
не рішення у справі «Епнерс-Гефнерс проти Латвії» (Epners-Gefners v. 
Latvia), п. 65).

175. Звертаючись до фактів цієї справи, Суд зазначає, що на час 
подій національне законодавство передбачало певні обмеження 
кількості та тривалості побачень із членами сім’ї, про які могли кло-
потати зазначені заявники (див. пп. 57, 58 та 61). Із матеріалів справи, 
наданих сторонами, випливає, що зазначені заявники під час свого 
перебування під вартою мали низку побачень зі своїми близькими 
родичами. Вони не довели, що передбачені законодавством обме-
ження побачень із членами сім’ї негативно вплинули на їхню здат-
ність бачитися зі своїми близькими родичами так часто, як вони ба-
жали (див., із необхідними змінами рішення у справі «Зінченко про-
ти України» (Zinchenko v. Ukraine), заява № 63763/11, пп. 100–101, від 
13 березня 2014 року, та як протилежний приклад рішення у справі 
«Шалімов проти України» (Shalimov v. Ukraine), заява № 20808/02, п. 88, 
від 4 березня 2010 року). Суд зазначає, що згадані заявники не вка-
зали жодного конкретного випадку відмови в задоволенні їхнього 
клопотання про надання дозволу на побачення з членами сім’ї або 
ненадання відповіді на нього. Ані зазначені заявники, ані їхні близь-
кі родичі не скаржилися на те, що їх позбавляли права на побачен-
ня. Їхнє твердження про те, що для отримання дозволу на побачення 
з ними їхні близькі родичі повинні були давати згоду на допит їх як 
свідків у справі заявників не підтверджується жодними доказами. 
За цих обставин Суд не вважає за необхідне абстрактно розглядати 
питання про те, чи застосовне у справі заявників національне зако-
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нодавство, яке обмежувало кількість побачень із членами сім’ї, від-
повідало вимогам ст. 8 Конвенції. Відповідно Суд встановлює, що ця 
частина справи має бути відхилена як явно необґрунтована відповід-
но до підп. «а» п. 3 та п. 4 ст. 35 Конвенції.

VII. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

176. 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».

А. шКодА

177. Перший заявник вимагав 13 000 євро відшкодування мораль-
ної шкоди, пов’язаної з жорстоким поводженням, якого він зазнав 
від працівників міліції, та вісутності ефективного розслідування 
цієї події. Додатково він вимагав 3000 євро відшкодування шкоди за 
погані умови його перевезення, 25 000 євро — за незаконність і три-
валість тримання його під вартою та 25 000 євро — за стверджувані 
порушення п. 1 ст. 6 та ст. 8 Конвенції.

178. Другий заявник вимагав 50 000 євро відшкодування мораль-
ної шкоди у зв’язку з порушенням у його справі ст. 5 та 6 Конвенції.

179. Третій заявник вимагав 13 000 євро відшкодування мораль-
ної шкоди у зв’язку з жорстоким поводженням, якого він зазнав від 
працівників міліції, та відсутністю ефективного розслідування цієї 
події. Додатково він вимагав 20 000 євро відшкодування шкоди за 
погані умови його перевезення, 25 000 євро — за незаконність і три-
валість тримання його під вартою та 25 000 євро — за стверджувані 
порушення п. 1 ст. 6 та ст. 8 Конвенції.

180. Четвертий заявник вимагав близько 66 000 євро відшкоду-
вання матеріальної та моральної шкоди, характеру та деталей яких 
він не зазначив. Він також вимагав компенсації витрат на лікування 
у розмірі близько 3500 євро недуг, яких він зазнав після звільнен-
ня його з-під варти у зв’язку зі стверджуваним ненаданням йому 
органами влади належної медичної допомоги під час тримання під 
вартою.
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181. П’ятий заявник вимагав 3000 євро відшкодування шкоди за 
погані умови його перевезення, 25 000 євро — за незаконність та три-
валість тримання його під вартою та 25 000 євро — за стверджувані 
порушення п. 1 ст. 6 та ст. 8 Конвенції.

182. Уряд заперечив ці вимоги.
183. Сад нагадує, що може присудити справедливу сатисфак-

цію лише тоді, якщо встановить наявність порушення Конвенції. 
Відповідно, Суд відхиляє вимоги першого, третього, четвертого та 
п’ятого заявників у частині скарг відповідіно до ст. 8 Конвенції, ви-
моги третього заявника щодо стверджуваного жорстокого поводжен-
ня з боку міліції та вимоги третього та четвертого заявників щодо 
стверджуваної неналежної медичної допомоги під час тримання під 
вартою.

184. Суд не вбачає жодного причиново-наслідкового зв’язку між 
встановленими у справі заявників порушеннями та заявленою де-
якими з них матеріальною шкодою, а тому відхиляє вимоги щодо 
відшкодування матеріальної шкоди.

185. З іншого боку, Суд зазначає, що заявники вочевидь зазнали 
моральних страждань і хвилювань внаслідок порушень, встановле-
них у їхній справі. Ухвалюючи рішення на засадах справедливості, 
Суд присуджує першому заявникові 20 000 євро, другому заявни-
кові — 10 000 євро, які мають бути сплачені його спадкоємцям, а тре-
тьому, четвертому і п’ятому заявникам — по 15 000 євро відшкоду-
вання моральної шкоди.

B. СУдові тА інші витрАти

186. Заявники також вимагали різні суми компенсації судових та 
інших витрат, яких, за їхніми твердженнями, вони зазнали у провад-
женні на національному рівні та у Суді. Заявники, за винятком тре-
тього заявника, надали копії договорів зі своїми адвокатами. Деякі із 
заявників також надали копії рахунків-фактур.

187. Уряд заперечив ці вимоги.
188. Відповідно до практики Суду заявник має право на компен-

сацію судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі 
витрати були фактичними й неминучими, а їхній розмір — обґрунто-
ваним. У цій справі заявники не надали достатньо докладних і кон-
кретних відомостей, щоб Суд мав можливість розглянути питання 
про те, чи відповідають ці вимоги наведеним критеріям (див., для 



��

справи, які стосуються свободи від катувань та поганого поводження

порівняння та як протилежний приклад, рішення у справах «Рудні-
ченко проти України» (Rudnichenko v. Ukraine), заява № 2775/07, пп. 132 
та 135, від 11 липня 2013 року та «Вінтман проти України» (Vintman 
v. Ukraine), заява № 28403/05, пп 163 та 166, від 23 жовтня 2014 року). 
Відповідно Суд відхиляє вимоги заявників щодо компенсації судо-
вих та інших витрат.

C. пеня

189. 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. Вирішує об’єднати заяви.
2. Ухвалює, що пані Ворона О. П. має право брати участь у про-

вадженні від імені другого заявника.
3. Оголошує прийнятними такі заяви:
i) скарги першого заявника відповідно до ст. 3 Конвенції на 

жорстоке з ним поводження з боку працівників міліції та на 
відсутність ефективного розслідування цієї події;

ii) скаргу четвертого заявника відповідно до ст. 3 Конвенції про не-
належну медичну допомогу під час гримання його під вартою;

iii) скарги першого, третього, четвертого та п’ятого заявників 
відповідно до ст. 3 Конвенції про умови, в яких їх перевозили 
до суду та з нього під час тримання їх під вартою;

iv) скарги першого, третього, четвертого та п’ятого заявників 
відповідно до підп. «с» п. 1 та п. 3 ст. 5 Конвенції на неза-
конність і тривалість тримання їх під вартою від 14 жовтня 
2005 року до 28 жовтня 2008 року;

v) скарги заявників відповідно до підп. «с» п. 1 та п. 3 ст. 5 Кон-
венції на незаконність і тривалість тримання їх під вартою 
від 24 грудня 2009 року до 13 серпня 2010 року;

vi) скарги першого, третього, четвертого та п’ятого заявників звід-
повідно до п. 1 ст. 5 Конвенції на незаконність і тривалість три-
валого тримання їх під вартою після 14 жовтня 2010 року;

vii) скарги першого, третього, четвертого та п’ятого заявників 
відповідно до п. 5 ст. 5 Конвенції на відсутність ефективного 
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та юридично закріпленого права на відшкодування шкоди 
за тримання їх під вартою, яке, за їхніми твердженнями, су-
перечило пп. 1 та 3 ст. 5 Конвенції;

viii) скарги заявників відповідно до п. 1 ст. 6 Конвенції на три-
валість кримінального провадження щодо них;

а решту скаргу заявників — неприйнятними.
4. Ухвалює, що відбулося порушення ст. 3 Конвенції у зв’язку 

тим, що перший заявник зазнав жорстокого поводження з боку пра-
цівників міліції та що не було ефективного розслідування його скарг 
у зв’язку з цим.

5. Ухвалює, що не відбулося порушення ст. 3 Конвенції у зв’язку 
зі скаргою четвертого заявника на неналежну медичну допомогу під 
час тримання його під вартою.

6. Ухвалює, що відбулося порушення ст. 3 Конвенції у зв’язку зі 
скаргами першого, третього, четвертого та п’ятого заявників на умо-
ви, в яких їх перевозили до суду для участі у засіданнях та з нього під 
час тримання їх під вартою.

7. Ухвалює, що відбулося порушення пп. 1 та 3 ст. 5 Конвенції 
у зв’язку з незаконністю та тривалістю тримання першого, третього, 
четвертого та п’ятого заявників під вартою від 14 жовтня 2005 року 
до 28 жовтня 2008 року.

8. Ухвалює, що відбулося порушення пп. 1 та 3 ст. 5 Конвенції 
у зв’язку з незаконністю та тривалістю тримання заявників під вар-
тою від 24 грудня 2009 року до 13 серпня 2010 року.

9. Ухвалює, що відбулося порушення п. 1 ст. 5 Конвенції у зв’язку 
з триманням першого, третього, четвертого та п’ятого заявників під 
вартою від 14 жовтня 2010 року до 20 вересня 2011 року.

10. Ухвалює, що не відбулося порушення п. 1 ст. 5 Конвенції 
у зв’язку з триманням першого, третього, четвертого та п’ятого заяв-
ників під вартою від 20 вересня 2011 року до 8 травня 2012 року.

11. Ухвалює, що відбулося порушення п. 5 ст. 5 Конвенції у зв’язку 
з тим що перший, третій, четвертий та п’ятий заявники не мали ефек-
тивного та юридично закріпленого права на відшкодування шкоди за 
тримання їх під вартою всупереч пп.м 1 та 3 ст. 5 Конвенції.

12. Ухвалює, що відбулося порушення п. 1 ст. 6 Конвенції у зв’язку 
з тривалістю кримінального провадження щодо заявників.

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

тусу остаточного відповідно до п. 2 ст. 44 Конвенції, держа-
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справи, які стосуються свободи від катувань та поганого поводження

ва-відповідач повинна сплатити такі суми відшкодування 
моральної шкоди, що мають бути конвертовані в національ-
ну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснен-
ня платежу:
і) 20000 (двадцять тисяч) євро — першому заявникові та до-

датково суму будь-якого податку, що може йому нарахо-
вуватися;

ii) 0000 десять тисяч) євро — спадкоємцям другого заявника 
та додатково суму будь-якого податку, що може нарахову-
ватися його спадкоємцям,

ііі) по 15000 (п’ятнадцять тисяч) євро — третьому, четверто-
му та п’ятому заявникам та додатково суму будь-якого 
податку, що може їм нараховуватися,

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

14. Відхиляє решту вимог заявників щодо справедливої сатис-
факції.

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 3 грудня 
2015 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.

К. Вестердік А. Нуссбергер
секретар голова
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Справи, які стосуються права на свободу 
та особисту недоторканність
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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 «Баришевський проти України»

(Заява № 71660/11)

Рішення

Страсбург 
26 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 «Баришевський 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. Б. М. Зупанчіч,  п. В. А. Де Ґаетано,
та пані М. Блашко, заступник секретаря секції,
після обговорення за зачиненими дверима 3 лютого 2015 року, 

виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справа ґрунтується на заяві (№ 71660/11) проти України, по-
даній 9 листопада 2011 року до Суду на підставі ст. 34 Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) гро-
мадянином України паном В’ячеславом Васильовичем Баришевським 
(далі — заявник).

2. Інтереси заявника, якому надавалася юридична допомога, 
представляв п. Тарахкало М. А. — юрист, який практикує у м. Києві. 
Уряд України (далі — Уряд) представляла його Уповноважений — 
пані Н. Севостьянова.

3. Заявник зокрема твердив, що під час тримання його під вар-
тою його не забезпечили належною медичною допомогою, тривалість 
досудового тримання його під вартою була нерозумною, він не мав 
ефективного засобу, за допомогою якого міг оскаржити законність 
тримання під вартою, та що тривалість провадження у його справі 
була необґрунтованою.

4. 4 грудня 2013 року заяву було визнано частково неприйнятною 
і про зазначені скарги повідомлено Уряд.

ФАКтИ

І. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

5. Заявник народився у 1975 році та живе у м. Конотопі.

А. КримінАльне провАдження щодо зАявниКА 

тА тримАння його під вАртою

6. 8 січня 2009 року Конотопська транспортна прокуратура Сум-
ської області порушила кримінальну справу щодо заявника, який на 
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той час був працівником Конотопської транспортної міліції, за пі-
дозрою у зловживанні владою або службовим становищем та переви-
щенні влади або службових повноважень щодо пана З.

7. 9 січня 2009 року заявника було затримано та доправлено до 
Конотопського ізолятора тимчасового тримання (далі — ІТТ).

8. 12 січня 2009 року Конотопський міськрайонний суд Сумської 
області розглянув скаргу заявника на його затримання та подання 
слідчого про застосування до заявника запобіжного заходу у вигляді 
тримання під вартою. Суд відхилив скаргу заявника та продовжив 
строк тримання під вартою до десяти діб.

9. 17 січня 2009 року заявнику було пред’явлено обвинувачення 
у зловживанні владою або службовим становищем та перевищенні 
влади чи службових повноважень.

10. 19 січня 2009 року Конотопський міськрайонний суд Сумської 
області обрав заявнику запобіжний захід у вигляді взяття під варту 
на тій підставі, що його обвинувачували у надзвичайно тяжкому зло-
чині, пов’язаному з корупцією, який набрав суспільного резонансу, 
та що, перебуваючи на волі, він міг ухилятися від слідства, продов-
жувати злочинну діяльність і впливати на осіб, причетних до розслі-
дування справи, а також що стан його здоров’я дає йому змогу пере-
бувати під вартою.

11. Того ж дня захисник заявника оскаржив зазначену постанову.
12. 26 січня 2009 року заявника було переведено до Сумського 

слідчого ізолятора (далі — СІЗО).
13. 3 лютого 2009 року апеляційний суд Сумської області (далі — 

апеляційний суд) залишив постанову від 19 січня 2009 року без змін.
14. 5 березня 2009 року Зарічний районний суд м. Суми продов-

жив строк тримання заявника під вартою до трьох місяців. Суд за-
значив, що заявника було обвинувачено в тяжкому злочині та що, пе-
ребуваючи на волі, він міг ухилятися від слідства та суду, перешкод-
жати встановленню істини у справі, впливати на свідків і потерпілих. 
24 березня 2009 року апеляційний суд Сумської області (далі — апе-
ляційний суд) залишив цю постанову без змін.

15. 3 квітня 2009 року слідчим було додатково порушено кримі-
нальну справу за обвинуваченням заявника у привласненні грошей 
та документів.

16. 7 квітня 2009 року Зарічний районний суд м. Суми продов-
жив строк тримання заявника під вартою до чотирьох місяців на 
тих самих підставах, що були вказані у його постанові від 5 березня 
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2009 року. 28 квітня 2009 року апеляційний суд залишив цю поста-
нову без змін.

17. 6 травня 2009 року апеляційний суд продовжив строк три-
мання заявника під вартою до шести місяців на тій підставі, що заяв-
ника було обвинувачено у вчиненні тяжких злочинів, які караються 
позбавленням волі строком до десяти років, та що, перебуваючи на 
волі, він міг перешкоджати розслідуванню та продовжувати свою 
злочинну діяльність.

18. 30 червня 2009 року у Конотопському міськрайонному суді 
Сумської області (далі — суд першої інстанції) відбувся попередній 
розгляд справи. Захисник заявника подав клопотання про звільнення 
заявника з-під варти, яке суд залишив без задоволення. Суд зазначив, 
що немає жодних підстав для зміни запобіжного заходу для заявника.

19. 23 лютого 2010 року суд першої інстанції визнав заявника 
винним у привласненні чужого майна та у зловживанні службовим 
становищем і обрав йому покарання у вигляді позбавлення волі стро-
ком на п’ять років та один місяць із конфіскацією половини всього 
особистого належного йому майна, крім житла. Також його було по-
збавлено права обіймати посади в правоохоронних органах строком 
на три роки.

20. 18 травня 2010 року апеляційний суд скасував вирок від 23 лю-
того 2010 року та повернув справу на новий розгляд до суду першої ін-
станції. Апеляційний суд також ухвалив, що заявник має залишатись 
під вартою до закінчення повторного судового розгляду справи.

21. 17 вересня 2010 року суд першої інстанції, як і у своєму виро-
ку від 23 лютого 2010 року, визнав заявника винним і змінив обра-
не заявнику покарання на позбавлення волі строком на п’ять років 
та три місяці.

22. 26 листопада 2010 року апеляційний суд скасував вирок від 
17 вересня 2010 року та повернув справу на новий розгляд. Апеляцій-
ний суд також постановив, що заявник має залишатися під вартою до 
закінчення повторного судового розгляду справи.

23. 31 січня 2011 року заявник подав до суду першої інстанції 
клопотання про звільнення його з-під варти під підписку про не-
виїзд. Зокрема, заявник твердив, що немає жодних підстав вважати, 
що є небезпека його втечі, що він впливатиме на свідків, а також за-
являв, що в нього є хвора дружина, яка потребує госпіталізації. То-
го ж дня суд першої інстанції відмовив у задоволенні клопотання, 
стверджуючи, що воно є «передчасним».
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24. 21 лютого 2011 року суд першої інстанції ухвалив вирок, ана-
логічний вироку від 23 лютого 2010 року.

25. 17 травня 2011 року апеляційний суд скасував вирок від 
21 лютого 2011 року та повернув справу на новий судовий розгляд. 
Апеляційний суд також ухвалив залишити заявника під вартою до 
закінчення нового розгляду справи.

26. Того ж дня апеляційний суд постановив окрему ухвалу, вка-
завши голові суду першої інстанції, що суд неодноразово не виправляв 
помилки, встановлені апеляційним судом у його попередніх ухвалах.

27. 22 вересня 2011 року заявник звернувся з клопотанням про 
звільнення з-під варти, твердячи, що стан його здоров’я не дає йо-
му змоги перебувати під вартою та що в СІЗО він не може отримати 
належного лікування. Того ж дня суд першої інстанції, не навівши 
жодних підстав, відмовив у задоволенні клопотання заявника.

28. 29 вересня 2011 року суд першої інстанції визнав заявника 
винним у незаконному привласненні чужого майна та документів 
і зловживанні службовим становищем, обравши йому те саме пока-
рання, що й у вироку від 23 лютого 2010 року.

29. 17 січня 2012 року апеляційний суд залишив в силі вирок від 
29 вересня 2011 року з деякими змінами.

30. 31 січня 2012 року заявника було етаповано до Менської вип-
равної колонії № 9 для відбуття покарання.

31. 13 липня 2012 року згідно з постановою Менського районного 
суду Чернігівської області від 5 липня 2012 року заявника було умов-
но-достроково звільнено від відбування покарання.

32. 29 січня 2013 року Вищий спеціалізований суд України з роз-
гляду цивільних і кримінальних справ скасував ухвалу апеляційного 
суду від 17 січня 2012 року та направив справу на новий апеляційний 
розгляд.

33. 16 квітня 2013 року апеляційний суд скасував вирок від 29 ве-
ресня 2011 року та направив справу на новий судовий розгляд.

34. Станом на 31 березня 2014 року провадження у справі заявни-
ка тривало в суді першої інстанції.

в. СтАн здоров’я зАявниКА тА медичне обСлУговУвАння 

під чАС тримАння його під вАртою

35. Від 29 грудня 2008 року до 6 січня 2009 року заявник ліку-
вався в Конотопській центральній районній лікарні, де у нього було 
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діагностовано гіпертонічну хворобу 1 ступеню (найбільш помірний), 
гіперліпідемію, міокардіофіброз, ділятацію лівого шлуночка, ожи-
ріння, жировий гепатоз, хронічний холецистит і хронічний панкре-
атит. З метою лікування заявнику було призначено дієтичне харчу-
вання, з якого виключено смажену, солону та гостру їжу, міцний чай 
та каву, а також деякі інші продукти.

36. 12 січня, 15 січня та 17 січня 2009 року заявник скаржився 
медпрацівнику ІТТ на головний біль, оніміння рук і ніг, а також слаб-
кість. У нього було діагностовано вегето-судинну дистонію за гіпер-
тонічним типом, криз та надано відповідні медичні препарати.

37. 22 січня 2009 року заявника було обстежено в лікарні та вста-
новлено, що він не потребує госпіталізації.

38. 25 січня 2009 року медпрацівник ІТТ вказав, що того дня 
заявник скаржився на головний біль та запаморочення. У заявника 
було підтверджено попередній діагноз і надано йому відповідні ме-
дичні препарат.

39. 26 січня 2009 року під час поміщення заявника до Сумського 
слідчого ізолятора (далі — СІЗО) його оглянув черговий фельдшер. 
Заявник не скаржився на стан свого здоров’я.

40. 28 січня 2009 року заявника оглянув терапевт медичної час-
тини СІЗО. У заявника було діагностовано гіперацидний гастрит і бу-
ло призначено медичні препарати.

41. 4 лютого 2009 року заявника оглянув терапевт, який діагносту-
вав у нього кардіоневроз і призначив медичні препарати.

42. За твердженнями Уряду, від 9 лютого 2009 року до 16 серпня 
2011 року медпрацівники СІЗО оглядали заявника 23 рази і за його влас-
ною ініціативою, і під час регулярних перевірок. Заявник скаржився на 
головний біль і болі в животі. Попередньо встановлені діагнози було 
підтверджено. Крім цього, 25 серпня 2010 року у заявника діагностовано 
дерматит. Заявнику було призначено медичні препарати.

43. 17 серпня 2011 року начальник медичної частини СІЗО пові-
домив заявника, що СІЗО надає лише невідкладну стоматологічну 
допомогу, включаючи видалення зубів і зняття болю, і не проводить 
протезування та пломбування.

44. 25 листопада 2011 року заявник поскаржився на головний 
біль, його оглянули невропатолог та офтальмолог. У нього було 
діагностовано астено-вегетативний синдром і призначено певні ме-
дичні препарати.
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45. 13 січня 2012 року заявник скаржився на болі в животі, в нього 
було діагностовано хронічний гастродуоденіт і призначено медичні 
препарати.

46. 31 січня 2012 року при поміщенні заявника у Менську ви-
правну колонію № 91 його оглянув медичний персонал установи. 
Стан його здоров’я було визнано задовільним.

47. 15 червня 2012 року у заявника було діагностовано правобіч-
ну пахову грижу. Йому було призначено постільний режим. 18 червя, 
20 червня, 25 червня, 5 липня та 7 липня 2012 року діагнози та реко-
мендації було підтверджено.

48. 13 липня 2012 року начальник медичної частини СІЗО надав 
довідку, яка засвідчувала, що під час перебування у СІЗО заявник 
періодично проходив курси амбулаторного лікування. У ній також 
зазначалося, що на час видання довідки заявник продовжував скар-
житися на стан свого здоров’я, постійно звертався по консультації 
у зв’язку з болем у шлунку, печінці, серці та нирках. У ній також за-
значалося, що у зв’язку з цим заявнику було рекомендовано додат-
ково проконсультуватися у гастроентеролога, кардіолога, нефролога 
та пройти ультразвукове дослідження, а також що серед персоналу 
СІЗО немає таких спеціалістів.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСтВО

49. Відповідні положення Кримінально-процесуального кодексу 
України щодо затримання до початку розслідування та судового роз-
гляду наведено в рішенні Суду від 26 жовтня 2010 року у справі «Моло-
дорич проти України» (Molodorych v. Ukraine) (заява № 2161/02, пп. 56–58).

ПРАВО

І. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 3 КОНВЕНЦІЇ

50. Заявник скаржився відповідно до ст. 3 Конвенції, що зазнав 
нелюдського поводження у зв’язку з неналежною медичною допомо-
гою, наданою йому під час тримання під вартою. Зазначеною статтею 
передбачено:

«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи тако-
му, що принижує гідність, поводженню або покаранню».
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51. Заявник твердив, що надана йому медична допомога була не-
належною. Зокрема він твердив, що:

i) не було загальної оцінки та перевірки стану його здоров’я, 
а також загального плану його лікування, а все лікування, яке 
він отримував, було лише ситуативним та симптоматичним. 
Зокрема, під час тримання під вартою його не забезпечили 
дієтичним харчуванням, подібним до того, яке він отриму-
вав під час перебування у Конотопській центральній район-
ній лікарні до свого затримання;

ii) були затримки в наданні медичної допомоги. Зокрема, хоча 
12 січня 2009 року він скаржився на головний біль та утрудне-
не дихання, його лише через кілька днів було оглянуто у ста-
ціонарних умовах. Крім того, його огляд 28 січня 2009 року 
був поверховим, оскільки того дня в нього було діагносто-
вано лише гіперацидний гастрит, тоді як пізніше, 4 лютого 
2009 року, в нього також було діагностовано кардіоневроз;

iii) під час тримання під вартою стан його здоров’я погіршився, 
зокрема він неодноразово клопотав про надання медичної 
допомоги, також під вартою у нього розвинулося нове захво-
рювання — правобічна пахова грижа;

iv) у довідці, виданій 13 липня 2012 року начальником медичної 
частини СІЗО, було вказано, що стан здоров’я заявника погір-
шився, а в СІЗО немає спеціалістів, необхідних для його об-
стеження.

52. Уряд твердив, що надана заявнику медична допомога була 
належною. Уряд наголошував на тому, що заявник страждав на ней-
роциркулярну дистонію гіпертонічному типу, хронічний гастрит 
та жировий гепатоз до його затримання та що не було жодних зафік-
сованих випадків істотного погіршення стану його здоров’я. Симп-
томи, які проявилися, були спричинені природним плином наявних 
у заявника хронічних захворювань. Упродовж всього періоду три-
мання заявника під вартою він перебував під постійним медичним 
наглядом. За кожною його скаргою його оглядали лікарі-терапевти 
та призначали лікування, яке він отримував у повному обсязі.

53. Суд повторює, що до обов’язків держави належить забезпе-
чення осіб, які перебувають під вартою, необхідною медичною до-
помогою (див., напр., рішення від 16 грудня 2008 року у справі «Ухань 
проти України» (Ukhan v. Ukraine), заява № 30626/02, пп. 72–74, із по-
дальшими посиланнями). Визначаючи, чи виконали державні органи 
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свої обов’язки з надання медичної допомоги особі, яка перебуває під 
їхнім контролем, Суд має оцінити якість медичних послуг, наданих 
такій особі, з урахуванням стану її здоров’я та «практичних вимог 
ув’язнення», і визначити за обставин конкретної справи, чи застосо-
ваний стандарт охорони здоров’я був сумісний із людською гідністю 
особи, взятої під варту (див. рішення від 15 травня 2012 року у справі 
«Каверзін проти України» (Kaverzin v. Ukraine), заява № 23803/03, п. 138, 
із подальшими посиланнями).

54. Звертаючись до фактів цієї справи, Суд зазначає, що за твер-
дженнями Уряду всі конкретні скарги заявника на стан здоров’я було 
розглянуто і за кожною з його скарг йому було надано належне амбу-
латорне лікування. Заявник цього не заперечував. Проте, за тверд-
женнями заявника, це показувало, що лікування, яке він отримував, 
було лише ситуативним і симптоматичним.

55. Суд нагадує, що потреба в комплексному плані терапевтичних 
заходів для лікування особи, яка перебуває під вартою, має визнача-
тися з урахуванням характеру захворювання заявника (див. рішен-
ня у справах «Попов проти Росії» (Popov v. Russia), заява № 26853/04, 
п. 211, від 13 липня 2006 року; та «Комарова проти України» (Komarova v. 
Ukraine), заява № 13371/06, п. 64, від 16 травня 2013 року). У цій справі 
немає доказів, що захворювання заявника потребувало особливого 
систематичного лікування або що заявникові було відмовлено в та-
кому лікуванні (див., для порівняння, рішення у справах «Зінченко 
проти України» (Zinchenko v. Ukraine), заява № 63763/11, п. 58, від 13 бе-
резня 2014 року, та «Андрій Яковенко проти України» (Andrey Yakovenko 
v. Ukraine), заява № 63727/11, п. 79, від 13 березня 2014 року). Тверд-
ження заявника про те, що він потребував спеціального дієтичного 
харчування як одного з елементів такого систематичного лікування 
та що йому було відмовлено в дотриманні такого харчування, не під-
тверджуються жодними доказами.

56. Щодо тверджень заявника про затримки з обстеженням та 
діагностуванням від 12 до 22 січня 2012 року та від 28 січня до 4 лю-
того 2009 року Суд зазначає, що немає доказів того, що стан здоров’я 
заявника у якийсь спосіб постраждав від цього.

57. Більшість захворювань, на які заявник хворів під час триман-
ня його під вартою, було діагностовано до його затримання й вони 
мали хронічний характер. Надані Суду докази не підтверджують 
висновку, що впродовж тримання заявника під вартою стан його 
здоров’я погіршився. Також жоден доказ не підтверджує скаргу заяв-
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ника, що грижа, діагностована в нього під час тримання під вартою, 
була спричинена відсутністю лікування.

58. Що стосується скарги заявника на те, що 13 липня 2012 року 
після його звільнення йому було рекомендовано проконсультуватися 
з іншими спеціалістами, яких не було у штаті СІЗО, немає ознак того, 
що рекомендований огляд був терміновим або що заявник вимагав 
його поза межами СІЗО та йому в ньому було відмовлено.

59. Хоча заявник у загальних формулюваннях твердив, що йо-
му через відсутність у СІЗО необхідних умов відмовили в лікуванні 
зубів, він не вказав характеру лікування, якого потребував. Окрім то-
го, немає ознак того, що він звертався по таке лікування за межами 
СІЗО, але йому було відмовлено.

60. Суд зауважує, що заявник не надав жодних медичних доку-
ментів на обґрунтування своїх тверджень про те, що під час перебу-
вання під вартою стан його здоров’я погіршився, і, якщо так, що це 
сталося через відсутність належної медичної допомоги. Він також не 
надав жодних доказів того, що його захворювання потребувало яко-
гось особливого лікування, якого йому не надали.

61. За таких обставин Суд відхиляє скаргу заявника на відсутність 
належної медичної допомоги як явно необґрунтовану за підп. «а» п. 3 
та п. 4 ст. 35 Конвенції.

II. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя ПУНКтУ 3 СтАттІ 5 КОНВЕНЦІЇ

62. Заявник скаржився, що тривалість досудового тримання йо-
го під вартою була надмірною. Він посилався на п. 3 ст. 5 Конвенції, 
в якому зазначено:

«Кожен, кого заарештовано або затримано згідно з положеннями 
підпункту «с» пункту 1 цієї статті, має негайно ... постати перед суддею 
чи іншою посадовою особою, якій закон надає право здійснювати судо-
ву владу, і йому має бути забезпечено розгляд справи судом упродовж 
розумного строку або звільнення під час провадження. Таке звільнен-
ня може бути обумовлене гарантіями з’явитися на судове засідання».

A. щодо прийнятноСті

63. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою в сенсі 
підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не є не-
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прийнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути визнана 
прийнятною.

B. щодо СУті

1. Аргументи сторін

64. Заявник твердив, що національні суди, в загальних словах 
посилаючись на різноманітні ризики, які обґрунтовували його три-
вале тримання під вартою, не вказали жодних обставин або доказів, 
які би продемонстрували наявність таких ризиків. Згідно з тверд-
женнями заявника, вони також не проаналізували його аргумен-
ти та не розглянули жодні альтернативні затриманню запобіжні 
заходи. Згідно з твердженнями заявника, єдиною причиною його 
тривалого тримання під вартою була тяжкість пред’явлених йому 
обвинувачень. Крім того заявник твердив, що під час розгляду його 
справи національні органи влади не проявили «особливої ретель-
ності».

65. Уряд твердив, що досудове тримання заявника під вартою 
тривало від 9 січня 2009 року до 29 вересня 2011 року, тобто два ро-
ки, вісім місяців і двадцять днів. Упродовж цього періоду працівни-
ки органів влади допитали низку свідків, потерпілого та заявника, 
а також здійснили інші слідчі дії. Підстави тримання заявника під 
вартою зазначалися у відповідних постановах національних судів. 
Уряд твердив, що для продовження строків тримання заявника під 
вартою були обґрунтовані та достатні підстави й національні ор-
гани влади проявили ретельність під час провадження у справі, як 
цього вимагає п. 3 ст. 5 Конвенції.

2. оцінка Суду

66. Суд зазначає, що заявник безперервно перебував під вар-
тою після затримання 9 січня 2009 року і до визнання його винним 
29 вересня 2011 року. Вираховуючи із загального строку тримання 
заявника під вартою періоди, коли він перебував під вартою після 
його засудження в сенсі підп. «а» п. 1 ст. 5 Конвенції, період, який 
слід брати до уваги, становить два роки і двадцять один день та 
включає такі періоди: від 1 січня 2009 року до 23 лютого 2010 ро-
ку, від 16 травня 2010 року до 17 вересня 2010 року, від 25 листопада 
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2010 року до 21 лютого 2011 року та від 17 травня 2011 року до 29 ве-
ресня 2011 року.

67. Протягом цього періоду національні суди неодноразово 
розглядали питання зміни заявникові запобіжного заходу у ви-
гляді тримання під вартою. Проте вони, використовуючи шаблонні 
формулювання та не розглядаючи окремі факти справи заявника, 
не проаналізували детально його становища. Окрім того, у своїх 
ухвалах від 18 травня 2010 року, 25 листопада 2010 року та 17 трав-
ня 2011 року апеляційний суд взагалі не навів жодних підстав, на-
віть шаблонних, для продовження строків тримання заявника під 
вартою.

68. Суд постановив, що коли національні суди продовжують 
застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, 
щоразу використовуючи схожі, якщо не сказати шаблонні, форму-
лювання, не продемонструвавши, що вони насправді зважають на 
плин часу, тоді порушуються вимоги п. 3 ст. 5 Конвенції (див. рішен-
ня у справах «Мансур проти Туреччини» (Mansur v. Turkey), від 8 червня 
1995 року, п. 55, Серія A, № 319 В, «Свіпста проти Латвії» (Svipsta v. 
Latvia), заява № 66820/01, п. 109, від 9 березня 2006 року, та «Тірон 
проти Румунії» (Tiron v. Romania), заява № 17689/03, п. 39, від 7 липня 
2009 року).

69. Суд часто констатує порушення п. 3 ст. 5 Конвенції у справах 
щодо України у зв’язку з тим, що навіть коли йдеться про тривалі 
строки тримання під вартою, національні суди часто обґрунтовують 
продовження строку тримання заявника під вартою однаковими під-
ставами протягом усього періоду ув’язнення, якщо взагалі це роблять 
(див., напр.; рішення у справах «Єлоєв проти України» (Yeioyev v. Ukraine), 
заява № 17283/02, пп. 59–61, від 6 листопада 2008 року, «Харченко про-
ти України» (Kharchenko v. Ukraine), заява № 40107/02, пп. 80–81 та 99, 
від 10 лютого 2011 року, та «Геращенко проти України» (Gerashchenko v. 
Ukraine), заява № 20602/05, п. 103, від 7 листопада 2013 року).

70. У цій справі серйозність пред’явлених заявникові обвинува-
чень і ризик його втечі або рецидиву злочинної діяльності було наве-
дено в першій постанові про взяття його під варту. Це обґрунтування 
не змінилося з плином часу. На жодній зі стадій національні суди не 
розглядали будь-які інші запобіжні заходи як альтернативу триман-
ню під вартою.

71. Наведених міркувань для Суду достатньо, щоб дійти виснов-
ку, що відбулося порушення п. 3 ст. 5 Конвенції.
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III. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя ПУНКтУ 4 
СтАттІ 5 КОНВЕНЦІЇ

72. Заявник також скаржився, що порядок, згідно з яким він на-
магався оскаржити законність тримання його під вартою після за-
кінчення досудового слідства у його справі, не відповідав п. 4 ст. 5 
Конвенції, яким передбачено:

«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

73. Суд зазначає, що ця скарга не є явно неприйнятною в сенсі 
підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не є не-
прийнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути визнана 
прийнятною.

B. щодо СУті

1. Аргументи сторін

74. Заявник твердив, що його становище було подібним до стано-
вища, стосовно якого було встановлено порушення п. 4 ст. 5 у рішен-
ні від 17 квітня 2014 року у справі «Анатолій Руденко проти України» 
(Anatoliy Rudenko v. Ukraine) (заява № 50264/08, п. 82).

75. Уряд твердив, що порушення п. 4 ст. 5 Конвенції не було. Зок-
рема, заявник міг та оскаржував першу постанову про застосування 
до нього запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, а також по-
дальші постанови, якими продовжувалися строки тримання його під 
вартою впродовж досудового слідства.

2. оцінка Суду

76. Суд уже встановлював, що законодавство України на час 
подій не передбачало порядку перегляду законності продовжува-
ного тримання під вартою після закінчення досудового слідства, 
який би відповідав вимогам п. 4 ст. 5 Конвенції. Зокрема, від судів 
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не вимагалося наводити підстави своїх рішень про взяття особи під 
варту або встановлювати строк такого тримання під вартою (див. 
рішення у справах «Молодорич проти України» (Molodorych v. Ukraine), 
заява № 2161/02, п. 108, від 28 жовтня 2010 року, та згадане рішен-
ня у справі «Анатолій Руденко проти України» (Anatoliy Rudenko v. 
Ukraine), п. 82).

77. У цій справі постанови судів ґрунтувалися на тих самих нор-
мах національного законодавства та демонстрували однакову прак-
тику. Зокрема 30 червня 2009 року суд першої інстанції продовжив 
застосування запобіжного заходу у справі заявника у вигляді три-
мання його під вартою до закінчення судового розгляду справи, але 
не обґрунтував такого рішення та не встановив строк тримання під 
вартою. Так само, 31 січня 2011 року та 22 вересня 2011 року суд пер-
шої інстанції залишив клопотання заявника про звільнення з-під 
варти без задоволення, просто зазначивши, що в першому разі кло-
потання було «передчасним», а в другому разі взагалі не вказавши 
жодних підстав.

78. Наведених міркувань достатньо, щоб Суд міг дійти висновку, 
що відбулося порушення п. 4 ст. 5 Конвенції.

IV. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя ПУНКтУ 1 
СтАттІ 6 КОНВЕНЦІЇ

79. Заявник також скаржився, що тривалість кримінального про-
вадження щодо нього була надмірною в сенсі п. 1 ст. 6 Конвенції, 
у відповідній частині якого зазначено:

«Кожен має право на ... розгляд його справи упродовж розумного 
строку ... судом, ..., який ... встановить обґрунтованість будь-якого 
висунутого проти нього кримінального обвинувачення...».

A. щодо прийнятноСті

80. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою в сенсі 
підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не є не-
прийнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути визнана 
прийнятною.
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B. щодо СУті

1. Аргументи сторін

81. Заявник твердив, що тривалість провадження у його справі 
була надмірною. Він твердив, що справа не була складною, що були 
численні випадки повернення справи на новий розгляд, що Уряд не-
се відповідальність за численні випадки неявки свідків, оскільки не 
проявив належної старанності у виклику їх до суду, а дії самого за-
явника не сприяли затримкам, оскільки він перебував під вартою та 
його клопотання під час слідства та суду були обґрунтованими.

82. Уряд твердив, що період, який слід брати до уваги, розпочав-
ся 8 січня 2009 року, коли щодо заявника було порушено кримінальну 
справу. Уряд констатував, що станом на 31 березня 2014 року, тобто 
станом на дату подання зауважень Уряду, провадження ще тривало. 
Уряд твердив, що тривалість провадження була обґрунтованою, зок-
рема з огляду на те, що затримки були спричинені постійною неяв-
кою потерпілих і свідків. Уряд також зазначив, що протягом розгляду 
справи заявник неодноразово заявляв різні клопотання, які затри-
мували розслідування.

2. оцінка Суду

83. Суд повторює, що розумність тривалості провадження слід 
визначати з огляду на обставини справи та з урахуванням таких 
критеріїв: складність справи, поведінка заявника та компетентних 
органів влади (див., напр., рішення у справі «Пелісьє та Сассі проти 
Франції» (Pelissier and Sessi v. France) [ВП], заява № 25444/94, п. 67, ЄСПЛ 
1999-II). Суд також повторює, що якщо особу тримають під вартою 
до завершення провадження щодо неї, цей факт вимагає особливої 
старанності органів влади, які займаються цією справою, для забез-
печення швидкого розгляду справи (див., напр., рішення від 16 трав-
ня 2013 року у справі «Ґавула проти України» (Gavula v. Ukraine), заява 
№ 52652/07, п. 96).

84. Що стосується цієї справи, то Суд зазначає, що кримінальну 
справу щодо заявника було порушено 8 січня 2004 року. Сторони не 
заперечують, що це дата, коли було порушено кримінальну справу 
в сенсі п. 1 ст. 6 Конвенції. Станом на 31 березня 2014 року провад-
ження ще тривало. Таким чином, до зазначеної дати провадження 
тривало п’ять років та два місяці.
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85. Суд зазначає, що справа щодо заявника тричі поверталася на 
новий розгляд. Крім того, у своїй окремій ухвалі від 17 травня 2011 
року апеляційний суд наголосив, що ці неодноразові повернення 
справи відбувалися через систематичне невиправлення судом пер-
шої інстанції помилок, встановлених апеляційним судом. Хоча Суд 
не може аналізувати якість розгляду справ національними судами, 
він вважає, що, оскільки зазвичай справи направляються на новий 
розгляд внаслідок помилок, допущених судами нижчих інстанцій, 
повторювані повернення справи на новий розгляд у межах одного 
провадження вказують на серйозні недоліки судової системи (див. 
рішення від 25 листопада 2003 року у справі «В’єрціжевська проти 
Польщі» (Wierciszewska v. Poland), заява № 41431/98, п. 46).

86. Суд неодноразово встановлював порушення п. 1 ст. 6 Кон-
венції у справах, які порушували питання, подібні до тих, що роз-
глядаються у цій справі (див. рішення у справах «Баглай проти Ук-
раїни» (Baglay v. Ukraine), заява № 22431/02, п. 31, від 8 листопада 
2005 року; «Вергельський проти України» (Vergelskyy v. Ukraine), заява 
№ 19312/06, пп. 115 та 119, від 12 березня 2009 року, «Кир’яков проти 
України» (Kiryakov v. Ukraine), заява № 26124/03, пп. 62 та 64, від 12 січ-
ня 2012 року; та «Осаковський пpoти України» (Osakovskiy v. Ukraine), за-
ява № 13406/06, п. 103, від 17 липня 2014 року).

87. Розглянувши всі надані йому документи, Суд вважав, що Уряд 
не навів жодного факту або аргументу, здатних переконати Суд дійти 
у цій справі іншого висновку.

88. Відповідно відбулося порушення п. 1 ст. 6 Конвенції.

V. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

89. Стаття 41 Конвенції передбачає:

«Якщо Суд визнав факт порушення Конвенції або протоколів до неї 
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони 
передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, 
надав потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».

A. шКодА

90. Заявник вимагав 40 000 євро відшкодування моральної шкоди.
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91. Уряд вважав цю вимогу надмірною та твердив, що не було 
причиново-наслідкового зв’язку між заявленими порушеннями та 
сумою відшкодування, що вимагається.

92. Суд вважає, що заявник вочевидь зазнав страждань і триво-
ги у зв’язку зі встановленими порушеннями. Ухвалюючи рішення на 
засадах справедливості, Суд присуджує заявнику 3500 євро відшко-
дування моральної шкоди.

B. СУдові тА інші витрАти

93. Заявник також вимагав 5880 євро компенсації судових та ін-
ших витрат, понесених під час провадження в Суді, і просив перера-
хувати цю суму на банківський рахунок його представника.

94. Уряд вважав суму компенсації, що вимагається, надмірною.
95. Відповідно до практики Суду заявник має право на компенса-

цію судовик та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі витра-
ти були фактичними і неминучими, а їхній розмір — обґрунтованим. 
У цій справі, зважаючи на наявні у нього документи та зазначені кри-
терії, Суд присуджує заявнику 1525 євро компенсації за цим пунктом. 
Присуджену суму має бути перераховано на банківський рахунок за-
хисника заявника п. Тарахкала, як про це клопотав заявник.

C. пеня

96. 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 тривалість досу-
дового тримання його під вартою та кримінального провадження 
щодо нього та щодо порядку оскарження законності досудового три-
мання його під вартою, а решту скарг у заяві — неприйнятними.

2. Ухвалює, що відбулося порушення п. 3 ст. 5 Конвенції.
3. Ухвалює, що відбулося порушення п. 4 ст. 5 Конвенції.
4. Ухвалює, що відбулося порушення п. 1 ст. 6 Конвенції.
5. Ухвалює, що:
a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплати-

ти заявникові наведені далі суми, які мають бути конверто-
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вані у валюту держави-відповідача за курсом станом на день 
здійснення платежу:
i) 3500 (три тисячі п’ятсот) євро відшкодування моральної 

шкоди та додатково суму будь-яких податків, що можуть 
нараховуватися;

ii) 1525 (одна тисяча п’ятсот двадцять п’ять) євро компенса-
ції судових та інших витрат та додатково суму будь-яких 
податків, що можуть нараховуватися; ця сума має бути 
перерахована безпосередньо на банківський рахунок за-
хисника заявника п. М. А. Тарахкала;

b) зі спливом зазначеного тримісячного строку до остаточного 
розрахунку на зазначені суми 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 сатисфакції.

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 29 січня 
2015 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.

М. Блашко А. Нуссбергер
заступник секретаря 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 «Малик проти України»

(Заява № 37198/10)

Рішення

Страсбург 
29 січня 2015 року

ОСТАТОЧНЕ 
29 квітня 2015 року

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

У справі «Малик 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,
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п. В. А. Де Ґаетано,  пані Х. Єдерблом,
п. А. Пейхал,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 16 грудня 2014 року, 

виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справа ґрунтується на заяві (№ 37198/10) проти України, по-
даній 22 червня 2010 року до Суду на підставі ст. 34 Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) 
громадянином України паном Володимиром Георгійовичем Мали-
ком (далі — заявник).

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

3. Заявник твердив, що його затримання та тримання під вар-
тою були незаконними та що він не мав можливості ефективно їх 
оскаржити.

4. 11 жовтня 2012 року про заяву було повідомлено Уряд.

ФАКтИ

I. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

5. Заявник народився у 1972 році та живе у м. Житомирі.

A. події, що передУвАли СпрАві

6. Заявник працював директором товариства з обмеженою від-
повідальністю Б. У 2007 та 2008 роках товариство отримало дві від-
новлювальні кредитні лінії. У квітні 2009 року склад учасників това-
риства та службових осіб у компанії змінився. Зміни, як твердилося, 
було здійснено на підставі підроблених документів. Пізніше това-
риство припинило виплачувати кредити. Товариство відмовилося 
погашати заборгованість на вимоги банку. Заявник твердив, що вже 
не працює у товаристві.
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7. 30 жовтня 2009 року прокуратура міста Житомира відкрила 
кримінальну справу у зв’язку із привласненням чужого майна, а са-
ме отриманих кредитних коштів, керівниками та власниками това-
риства Б., завдяки зловживанню службовим становищем та підробці 
документів.

B. зАтримАння зАявниКА тА подАльше провАдження

8. 25 та 27 листопада 2009 року слідчий прокуратури міста Жи-
томира допитав працівників банків, які працювали над оформлен-
ням кредитів для товариства Б., учасників і персонал товариства Б. 
Свідки надали детальні відомості щодо ролі заявника в оформленні 
кредитних договорів та у зміні складу учасників та службових осіб 
товариства. Один із колишніх учасників товариства твердив, що його 
підпис було поставлено на кредитних документах, які він насправді 
не підписував. Він твердив, що заявник потім заспокоїв його, пояс-
нивши, що все буде добре; його підпис було поставлено без його відо-
ма, оскільки ніхто не хотів його турбувати.

9. 27 листопада 2009 року було допитано й заявника. О 22 год. 
15 хв. 27 листопада 2009 року слідчий прокуратури міста Житомира 
повідомив заявника, що його затримано на сімдесят дві години за 
підозрою у вчиненні злочину. Слідчий склав протокол затриман-
ня, згідно з яким заявника було затримано відповідно до ст.ст. 106 
та 115 Кримінально-процесуального кодексу України на тій під-
ставі, що на нього «очевидці прямо вказують як на особу, яка вчи-
нила злочин».

10. 28 листопада 2009 року заявник оскаржив своє затримання до 
Богунського районного суду м. Житомира (далі — районний суд). Він 
твердив, що його затримання було незаконним, оскільки жоден сві-
док не вказав на нього як на особу, що вчинила який-небудь злочин; 
крім того, стверджувані події відбувалися давно й не було жодної не-
безпеки, що він ухилятиметься від слідства та суду, оскільки до цього 
він добровільно з’являвся до слідчого.

11. 30 листопада 2009 року слідчий звернувся до районного суду 
з поданням про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття заяв-
ника під варту. Того ж дня районний суд, посилаючись на ст. 165-2 
Кримінально-процесуального кодексу України, ухвалив, що для ви-
рішення питання щодо обрання запобіжного заходу йому потріб-
но більше даних про особу заявника, його сімейний стан та спосіб 
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життя. Тому суд зобов’язав слідчого підготувати таку інформацію та 
продовжив строк затримання заявника до десяти днів.

12. 7 грудня 2009 року слідчий звільнив заявника під підписку 
про невиїзд. Слідчий зазначив, що заявник є інвалідом; утримує трьох 
неповнолітніх дітей, один із яких є інвалідом; має постійне місце про-
живання; а також відсутність будь-яких відомостей про те, що він ухи-
лятиметься від слідства та суду або перешкоджатиме провадженню.

13. 29 січня 2010 року районний суд визнав, що затримання заяв-
ника було незаконним, оскільки прокуратура не надала доказів того, 
що який-небудь очевидець вказав на заявника як на особу, що вчи-
нила злочин. Суд також вказав, що за обставин справи затримання 
заявника та його подальше тримання під вартою не були виправда-
ними та необхідними. Прокуратура оскаржила цю постанову.

14. 23 лютого 2010 року апеляційний суд Житомирської області 
скасував цю постанову як необґрунтовану, вказавши, що районний суд 
не розглянув належно наявні у матеріалах кримінальної справи пока-
зи свідків. Справу було повернуто до районного суду на новий розгляд.

15. 15 березня 2010 року районний суд залишив без задоволення 
скаргу заявника, встановивши, що наявні в матеріалах кримінальної 
справи покази свідків вказують на заявника як на особу, що вчинила 
стверджувані злочини. Заявник оскаржив цю постанову.

16. 7 квітня 2010 року апеляційний суд залишив постанову від 
15 березня 2010 року без змін, вказавши, що в матеріалах справи міс-
тяться покази свідків, які вказують на заявника як на особу, яка вчи-
нила стверджувані злочини.

17. 11 травня 2010 року Верховний Суд України відмовив у від-
критті касаційного провадження з огляду на неприйнятність скарги 
заявника, вказавши, що постанова від 15 березня та ухвала від 7 квіт-
ня 2010 року не підлягають перевірці у касаційному порядку.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСтВО

A. КонСтитУція УКрАїни від 28 червня 1996 роКУ

18. У відповідній частині ст. 29 Конституції зазначено 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-
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ваність якого протягом сімдесяти двох годин має бути перевірена 
судом. Затримана особа негайно звільняється, якщо протягом сімде-
сяти двох годин з моменту затримання їй не вручено вмотивованого 
рішення суду про тримання під вартою. ...

Кожний затриманий має право у будь-який час оскаржити в суді 
своє затримання. ...».

B. КримінАльно-процеСУАльний КодеКС УКрАїни 

(дАлі — КпК) від 28 грУдня 1960 роКУ 

(У редАКції, чинній СтАном нА чАС подій)

19. Відповідними положеннями КПК передбачено:

Стаття 106. 
Затримання органом дізнання підозрюваного у вчиненні злочину

«Орган дізнання вправі затримати особу, підозрювану у вчиненні 
злочину, за який може бути призначено покарання у вигляді позбав-
лення волі, лише при наявності однієї з таких підстав:

1) коли цю особу застали при вчиненні злочину або безпосередньо 
після його вчинення;

2) коли очевидці, в тому числі й потерпілі, прямо вкажуть на дану 
особу, що саме вона вчинила злочин;

3) коли на підозрюваному або на його одягу, при ньому або в його 
житлі буде виявлено явні сліди злочину.

При наявності інших даних, що дають підстави підозрювати особу 
у вчиненні злочину, її може бути затримано лише в тому разі, коли 
ця особа намагалася втекти, або коли її місце проживання чи пере-
бування не зареєстровано, або коли не встановлено особи підозрю-
ваного.

Про кожний випадок затримання особи, підозрюваної у вчиненні 
злочину, орган дізнання зобов’язаний скласти протокол із зазначен-
ням підстав, мотивів, дня, години, року, місяця, місця затримання, 
пояснень затриманого, часу складання протоколу про роз’яснення 
підозрюваному в порядку, передбаченому частиною другою стат-
ті 21 цього Кодексу, права мати побачення із захисником з моменту 
затримання. Протокол підписується особою, яка його склала, і за-
триманим.



��

справи, які стосуються права на свободу та особисту недоторканність

Копія протоколу з переліком прав та обов’язків негайно вручається за-
триманому і направляється прокурору. На вимогу прокурора йому та-
кож надсилаються матеріали, що стали підставою для затримання.  ...

Протягом сімдесяти двох годин після затримання орган дізнання:

1) звільняє затриманого — якщо не підтвердилась підозра у вчинен-
ні злочину, вичерпався встановлений законом строк затримання 
або затримання було здійснено з порушенням вимог передбаче-
них частинами першою і другою цієї статті;

2) звільняє затриманого і обирає щодо нього запобіжний захід, не 
зв’язаний з триманням під вартою;

3) доставляє затриманого до судді з поданням про обрання йому за-
побіжного заходу у вигляді взяття під варту.

У разі оскарження затримання до суду скарга затриманого негай-
но надсилається начальником місця досудового ув’язнення до суду. 
Скарга розглядається суддею одночасно з поданням органу дізнання 
про обрання запобіжного заходу. Якщо скарга надійшла після обран-
ня запобіжного заходу, вона розглядається суддею протягом трьох 
діб з часу надходження. Якщо подання не надійшло або коли скар-
га надійшла після закінчення сімдесятидвогодинного строку після 
затримання, скарга на затримання розглядається суддею протягом 
п’яти діб з часу надходження.

Скарга розглядається з додержанням вимог передбачених статтею 
165-2 цього Кодексу. За результатами розгляду суддя виносить по-
станову про законність затримання чи про задоволення скарги і ви-
знання затримання незаконним. ...

На постанову судді протягом семи діб з дня її винесення може бути 
подана апеляція прокурором, особою, щодо якої прийнято рішення, 
або її захисником чи законним представником. Подача апеляції не 
зупиняє виконання постанови суду.

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

Стаття 115. 
Затримання слідчим підозрюваного у вчиненні злочину

«Слідчий вправі затримати і допитати особу, підозрювану у вчинен-
ні злочину, за підставами і в порядку, передбаченими статтями 106, 
106-1 і 107 цього Кодексу. ...».
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Стаття 148. 
Мета і підстави застосовування запобіжних заходів

«Запобіжні заходи застосовуються до підозрюваного, обвинувачено-
го, підсудного, засудженого з метою запобігти спробам ухилитися 
від дізнання, слідства або суду, перешкодити встановленню істини 
у кримінальній справі або продовжити злочинну діяльність, а також 
для забезпечення виконання процесуальних рішень.

Запобіжні заходи застосовуються за наявності достатніх підстав вва-
жати, що підозрюваний, обвинувачений, підсудний, засуджений бу-
де намагатися ухилитися від слідства і суду або від виконання про-
цесуальних рішень, перешкоджати встановленню істини у справі 
або продовжувати злочинну діяльність. ...».

Стаття 149. 
Запобіжні заходи

«Запобіжними заходами е:

1) підписка про невиїзд;

2) особиста порука;

3) порука громадської організації або трудового колективу;

3-1) застава;

4) взяття під варту;

5) нагляд командування військової частини.

Тимчасовим запобіжним заходом в затримання підозрюваного, яке 
застосовується з підстав і в порядку, передбачених статтями 106, 115, 
165-2 цього Кодексу».

Стаття 165-2. 
Порядок обрання запобіжного заходу

«На стадії досудового розслідування справи запобіжний захід, не 
пов’язаний з триманням під вартою, обирає орган дізнання, слідчий, 
прокурор.

Якщо орган дізнання, слідчий вважає, що є підстави для обрання за-
побіжного заходу у вигляді взяття під варту, він вносить за згодою 
прокурора подання до суду.

...
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Подання має бути розглянуто протягом сімдесяти двох годин з мо-
менту затримання підозрюваного чи обвинуваченого.

Якщо в поданні ставиться питання про взяття під варту особи, яка 
перебуває на волі, суддя вправі своєю постановою дати дозвіл на за-
тримання підозрюваного, обвинуваченого і доставку його в суд під 
вартою. Затримання в цьому випадку не може продовжуватися біль-
ше сімдесяти двох годин; а в разі коли особа перебуває за межами 
населеного пункту, в якому діє суд, — не більше сорока восьми годин 
з моменту доставки затриманого в цей населений пункт.

Після одержання подання суддя вивчає матеріали кримінальної 
справи, представлені органами дізнання, слідчим, прокурором, до-
питує підозрюваного чи обвинуваченого, а при необхідності бере 
пояснення в особи, у провадженні якої перебуває справа, вислухо-
вує думку прокурора, захисника, якщо він з’явився, і виносить по-
станову:

1) про відмову в обранні запобіжного заходу, якщо для його обрання 
немає підстав;

2) про обрання підозрюваному, обвинуваченому запобіжного захо-
ду у вигляді взяття під варту.

Відмовивши в обранні запобіжного заходу у вигляді взяття під вар-
ту, суд вправі обрати підозрюваному, обвинуваченому запобіжний 
захід, не пов’язаний із триманням під вартою.

На постанову судді до апеляційного суду прокурором, підозрюва-
ним, обвинуваченим, його захисником чи законним представником 
протягом трьох діб з дня її винесення може бути подана апеляція. 
Подача апеляції не зупиняє виконання постанови судді. Якщо для 
обрання затриманому запобіжного заходу необхідно додатково вив-
чити дані про особу затриманого чи з’ясувати інші обставини, які 
мають значення для прийняття рішення з цього питання, то суддя 
вправі продовжити затримання до десяти, а за клопотанням підоз-
рюваного, обвинуваченого — до п’ятнадцяти діб. ...

У разі, коли така необхідність виникне при вирішенні цього питання 
щодо особи, яка не затримувалася, суддя вправі відкласти його роз-
гляд на строк до десяти діб і вжити заходів, спроможних забезпечити 
на цей період її належну поведінку або своєю постановою затримати 
підозрюваного, обвинуваченого на цей строк».
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ПРАВО

І. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя ПУНКтУ 1 СтАттІ 5 КОНВЕНЦІЇ

20. Заявник скаржився, що його затримання та тримання під 
вартою на підставі постанови слідчого від 27 листопада 2009 року бу-
ли свавільними. Він посилався на п. 1 ст. 5 Конвенції, у відповідній 
частині якого передбачено:

«1. Кожен має право на свободу та особисту недоторканність. Нікого 
не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно 
до процедури, встановленої законом:

...

с) 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

21. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою 
в сенсі підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не 
є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути ви-
знана прийнятною.

B. щодо СУті

22. Уряд твердив, що заявника було затримано, оскільки була 
обґрунтована підозра, що він вчинив злочини. Питання розгляда-
лося національними судами, які встановили, що постанова слідчого 
відповідала національному законодавству. Тому Уряд твердив, що 
затримання заявника та тримання його під вартою на підставі по-
станови слідчого були законними та виправданими.

23. Заявник не погодився з цим і твердив, що його було затрима-
но свавільно.

24. Суд повторює, що відповідно до підп. «с» п. 1 ст. 5 Конвенції 
особу може бути затримано у контексті кримінального провадження 
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лише з метою допровадження її до компетентного судового органу за 
обґрунтованою підозрою у вчиненні нею злочину. «Обґрунтована пі-
дозра» у вчиненні злочину означає, що є факти або інформація, які мо-
жуть переконати об’єктивного спостерігача в тому, що зазначена осо-
ба могла вчинити правопорушення (див. рішення у справі «Влох проти 
Польщі» (Wloch v. Poland), заява № 27785/95, п. 108, ЄСПЛ 2000-ХІ).

25. Слово «законний» і словосполучення «відповідно до про-
цедури, встановленої законом» у п. 1 ст. 5 Конвенції за своєю сут-
тю відсилають до національного законодавства та встановлюють 
зобов’язання забезпечувати дотримання його матеріально-правових 
і процесуальних норм. Хоча саме національні органи, насамперед су-
ди, мають тлумачити і застосовувати національний закон. Відповід-
но до п. 1 ст. 5 Конвенції недотримання національного законодавс-
тва призводить до порушення Конвенції, а Суд може та повинен пе-
ревіряти, чи було дотримано положень національного законодавства 
(див., серед багатьох інших джерел, рішення у справах «Бенем проти 
Сполученого Королівства» (Benham v. the United Kingdom), від 10 червня 
1996 року, п. 41, Reports of Judgments and Decisions 1996-III, та «Ассанід-
зе проти Грузії» (Assanidze v. Georgia) [ВП], заява № 71503/01, п. 171, 
ЄСПЛ 2004-II).

26. «Законність» тримання під вартою за національним законом 
є важливим, але не завжди вирішальним чинником. Суд також має 
переконатися, що тримання під вартою протягом періоду, який роз-
глядається, відповідало меті п. 1 ст. 5 Конвенції, яка полягає в недо-
пущенні свавільного позбавлення свободи (див. рішення від 24 чер-
вня 2010 року у справі «Олексій Михайлович Захаркін проти України» 
(Oleksiy Mykhaylovych Zakharkin v. Ukraine), заява № 1727/04, п. 84). Для 
того, щоб позбавлення свободи можна було вважати несвавільним у 
сенсі п. 1 ст. 5 Конвенції, відповідності цього заходу вимогам націо-
нального закону недостатньо. Застосування такого заходу має та-
кож бути необхідним за конкретних обставин (див. рішення у спра-
вах «Нештяк проти Словаччини» (Nešťák v. Slovakia), заява № 65559/01, 
п. 74, від 27 лютого 2007 року, «Хайредінов проти України» (Khayredinov 
v. Ukraine), заява № 38717/04, п. 27, від 14 жовтня 2010 року, та «Корней-
кова проти України» (Korneykova v. Ukraine), заява № 39884/05, п. 34, від 
19 січня 2012 року).

27. Суд зазначає, що о 22 год. 15 хв. 27 листопада 2009 року слід-
чий постановив затримати заявника у зв’язку з подіями, що відбули-
ся приблизно за півроку до того. На підставі цієї постанови заявника 
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тримали під вартою до 30 листопада 2009 року. Слідчий не отримав 
дозволу суду на затримання, як цього вимагають ст. 29 Конституції 
та ч. 4 ст. 165-2КПК, а обґрунтував своє рішення затримати заявника 
без дозволу суду ст.ст. 106 та 115 КПК. Згідно з протоколом заявника 
було затримано, оскільки очевидці вказали на нього як на особу, яка 
вчинила злочин. У протоколі не було вказано, хто саме вказав на за-
явника, а отже, вчинення якого саме злочину заявником свідки спо-
стерігали. З огляду на відсутність цієї базової інформації протокол 
затримання не надавав істотної гарантії того, що затримання заяв-
ника було здійснене у зв’язку з обґрунтованою підозрою у вчиненні 
ним злочину (див. рішення від 15 листопада 2012 року у справі «Гри-
ненко проти України» (Grinenko v. Ukraine), заява № 33627/06, п. 83).

28. Проте згодом суди переглянули наявні покази свідків та 
встановили, що насправді слідчий мав підстави вважати, що свідки 
вказали на заявника як на особу, яка вчинила стверджувані злочи-
ни. Проте ані слідчий у своєму протоколі затримання підозрюваного, 
ані національні суди, які переглядали постанову слідчого, не навели 
причин, які би вказували на те, що попереднє затримання заявника 
як тимчасовий запобіжний захід у сенсі ст. 149 КПК було необхідною 
процесуальною дією, спрямованою на запобігання певним ризикам 
для провадження. Національні органи влади не встановили та не 
обґрунтували жодної конкретної мети застосування запобіжного за-
ходу згідно з національним законодавством. У зв’язку з цим Суд за-
значає, що 7 грудня 2009 року слідчий звільнив заявника з-під варти 
після того, як встановив відсутність будь-яких даних, як би вказува-
ли на те, що він ухилятиметься від слідства та суду й перешкоджа-
тиме розслідуванню. Також слід взазначити, що таке рішення було 
ухвалено з належним урахуванням особистого та сімейного стану 
заявника.

29. Зважаючи на наведене, Суд вважає, що тримання заявника 
під вартою на підставі постанови слідчого від 27 листопада 2009 року 
не відповідало вимогам підп. «с» п. 1 ст. 5 Конвенції. Отже, відбулося 
порушення підп. «с» п. 1 ст. 5 Конвенції.

II. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя ПУНКтУ 4 СтАттІ 5 КОНВЕНЦІЇ

30. Заявник скаржився, що він не мав можливості ефективно ос-
каржити своє затримання та тримання під вартою.
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31. Суд вважає, що скарга підпадає під дію п. 4 ст. 5 Конвенції, 
яким передбачено 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

32. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою в сенсі 
підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не є не-
прийнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути визнана 
прийнятною.

B. щодо СУті

33. Уряд твердив, що заявник мав можливість і оскаржив своє 
затримання та тримання під вартою. Національні суди розглянули 
скаргу заявника від 28 листопада 2009 року та відмовили у її задово-
ленні як безпідставної. Уряд також твердив, що 30 листопада 2009 ро-
ку районний суд по суті переглянув законність позбавлення заявни-
ка свободи та встановив, що його попереднє затримання слід продов-
жити до десяти днів. Уряд дійшов висновку, що порушення п. 4 ст. 5 
Конвенції не відбулося.

34. Заявник не погодився із цим і твердив, що 30 листопада 
2009 року районний суд не розглядав його скаргу, а вперше зробив це 
лише 29 січня 2010 року.

35. Суд повторює, що п. 4 ст. 5 Конвенції забезпечує заарештова-
ним чи затриманим особам право на перегляд матеріально-право-
вих і процесуальних умов, які під кутом зору Конвенції є суттєвими 
для забезпечення «законності» позбавлення свободи в сенсі п. 1 ст. 5 
Конвенції (див. рішення від 29 листопада 1988 року у справі «Броган 
та інші проти Сполученого Королівства» (Brogan and Others v. the United 
Kingdom), п. 65, Серія A, № 154-B). З-поміж процесуальних гарантій 
п. 4 ст. 5 Конвенції вимагає, щоб судовий перегляд законності затри-
мання здійснювався без зволікань, що означає, що такий перегляд 
має відбуватися з необхідною швидкістю та без невиправданих за-
тримок (див. рішення від 21 грудня 2000 року у справі «Яблонський 
проти Польщі» (Jablonski v. Poland), заява № 33492/96, пп. 91 та 92).
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36. Суд наголошує, що оскільки під загрозою перебуває особис-
та свобода особи, п. 4 ст. 5 Конвенції встановлює суворі вимоги щодо 
оперативного розгляду (див. рішення від 24 жовтня 2013 року у справі 
«Щербаков проти Росії (№ 2)» (Shcherbakov v. Russia (Nо. 2)), заява 
№ 34959/07, п. 101). У нещодавньому рішенні від 15 квітня 2014 року 
у справі «Асалья проти Туреччини» (Asalya v. Turkey) (заява № 43875/09, 
п. 73), у якій заявник отримав свободу на сьомий день тримання йо-
го під вартою за рішенням органу виконавчої влади, Суд встановив, 
що невирішення національним судом питання щодо законності три-
мання під вартою до фактичного звільнення суперечило п. 4 ст. 5 
Конвенції. Суд дійшов такого висновку, встановивши, що нерозгляд 
національним судом питання щодо продовжуваного тримання заяв-
ника під вартою не був виправданий жодними вагомими підстава-
ми. І навпаки, жодних питань не виникало, коли заявників звільняли 
через кілька годин, — ще до того, як будь-який судовий розгляд пи-
тання їхнього тримання під вартою фактично міг відбутися (див., на-
пр., рішення від 30 серпня 1990 року у справі «Фокс, Кемпбелл і Хартлі 
проти Сполученого Королівства» (Fox, Campbell and Hartley v. the United 
Kingdom), п. 45, Серія A, № 182).

37. У цій справі заявник подав свою скаргу наступного дня після 
його затримання, а саме 28 листопада 2009 року, вказавши підстави, 
через які його затримання та тримання під вартою слід було визнати 
незаконними. Згідно зі ст. 106 КПК його скарга мала бути невідкладно 
надіслана до відповідного суду й розглянута суддею разом із подан-
ням слідчого про обрання заявнику запобіжного заходу у вигляді взят-
тя під варту. Проте на час судового засідання 30 листопада 2009 року 
районний суд не виніс рішення щодо того, чи було затримання заяв-
ника та тримання його під вартою законним. Суд також не ухвалив 
чіткого рішення щодо подання слідчого. Замість того суд продовжив 
тримання заявника під вартою до десяти діб, обґрунтовуючи це тим, 
що слідчий мав надати додаткові відомості щодо особи заявника, його 
сімейного стану та способу життя. Суд не вбачає жодних виправдань 
нерозгляду скарги заявника того дня. До того ж, коли заявника звіль-
нили 7 грудня 2009 року, його скаргу все ще не було розглянуто.

38. Зважаючи на обставини справи, Суд вважає, що спосіб, у який 
національні суди розглядали скаргу заявника щодо законності його 
затримання та тримання під вартою, не відповідав вимозі п. 4 ст. 5 
Конвенції щодо розгляду «без зволікання».

39. Отже, відбулося порушення цього положення Конвенції.
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III. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

40. Ст. 41 Конвенції передбачає:

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

A. шКодА

41. Заявник вимагав 20 000 євро відшкодування моральної 
шкоди.

42. Уряд заперечив проти цієї вимоги та твердив, що вона була 
необґрунтованою.

43. Суд вважає, що заявник зазнав страждань і тривоги у зв’язку 
з фактами, що призвели до встановлення порушення у цій справі. 
Ухвалюючи рішення на засадах справедливості, Суд присуджує за-
явнику 2000 євро відшкодування моральної шкоди.

B. СУдові тА інші витрАти

44. Заявник також вимагав 1300 євро компенсації витрат на юри-
дичну допомогу та 78 євро компенсації витрат на переклад, понесе-
них у рамках провадження в Суді.

45. Уряд твердив, що ці вимоги є необґрунтованими.
46. Згідно з практикою Суду заявник має право на компенса-

цію судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі 
витрати були фактичними і неминучими, а їхній розмір — обґрун-
тованим. У цій справі, зважаючи на наявні в нього документи та 
зазначені критерії, Суд вважає за належне присудити 564 євро ком-
пенсації витрат на юридичну допомогу та 78 євро компенсації ви-
трат на переклад.

С. пеня

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

1. Оголошує заяву прийнятною.
2. Ухвалює, що відбулося порушення п. 1 ст. 5 Конвенції.
3. Ухвалює, що відбулося порушення п. 4 ст. 5 Конвенції.
4. Ухвалює, що:
a) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде ста-

тусу остаточного відповідно до п. 2 ст. 44 Конвенції, держава-
відповідач повинна сплатити заявникові наведені далі суми, 
які мають бути конвертовані у валюту держави-відповідача 
за курсом на день здійснення платежу:
i) 2000 (дві тисячі) євро відшкодування моральної шкоди та 

додатково суму будь-яких податків, що можуть нарахову-
ватися;

ii) 564 (п’ятсот шістдесят чотири) євро компенсації витрат на 
юридичну допомогу та додатково суму будь-яких подат-
ків, що можуть нараховуватися;

iii) 78 (сімдесят вісім) євро компенсації витрат на переклад та 
додатково суму будь-яких податків, що можуть нарахову-
ватися;

b) зі спливом зазначеного тримісячного строку до остаточного 
розрахунку на зазначені суми нараховуватиметься простий 
відсоток у розмірі граничної позичкової ставки Європей-
ського центрального банку, що 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 29 січня 
2015 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 «котій проти України»

(Заява № 28718/09)

Рішення

Страсбург 
5 березня 2015 року

ОСТАТОЧНЕ 
5 червня 2015 року

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

У справі «Котій 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,
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п. В. А. Де Ґаетано,  п. А. Потоцький,
п. А. Пейхал,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 10 лютого 2015 року, 

виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справа ґрунтується на заяві (№ 28718/09) проти України, по-
даній 23 травня 2009 року до Суду на підставі ст. 34 Конвенції про 
захист прав люди і основоположних свобод (далі — Конвенція) гро-
мадянином України паном Андрієм Павловиеим Котієм (далі — за-
явник).

2. Інтереси заявника представляв п. А. Бущенко — юрист, який 
практикує у м. Києві. Уряд України (далі — Уряд) представляв його 
Уповноважений, на той час — п. Н. Кульчицький.

3. Заявник, зокрема, твердив, що його затримання та тримання 
під вартою не відповідали п. 1 ст. 5 Конвенції, що в нього не було га-
рантованого права на відшкодування, передбаченого п. 5 ст. 5 Кон-
венції та що слідчі органи всупереч ст. 8 Конвенції втрутилися у його 
приватне та сімейне життя, а їхні рішення обмежили його свободу 
пересування, що становило порушення ст. 2 Протоколу № 4.

4. 22 жовтня 2012 року про зазначені скарги було повідомлено 
Уряд.

ФАКтИ

I. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

A. події, що передУвАли СпрАві

5. Заявник народився у 1974 році.
6. У 2003 році заявник, його дружина та двоє дітей (відповідно 

1992 та 1999 років народження) переїхали до Німеччини. З 2003 до 
2008 року заявник обіймав різні керівні посади в німецьких ком-
паніях. Він також був співвласником та президентом товариства 
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з обмеженою відповідальністю Л., зареєстрованого в Україні. Керу-
вав цим товариством директор, з яким було укладено договір.

7. 27 травня 2005 року заявник звернувся до офіційного предсав-
ника Міністерства внутрішніх справ України в Німеччині з прохан-
ням про перевірку законності певної фінансово-господарської діяль-
ності директора товариства Л.

8. Листом від 8 липня 2005 року заявника було повідомлено, що 
Міністерство внутрішніх справ України не встановило в діях дирек-
тора ознак будь-яких порушень.

B. КримінАльне провАдження щодо зАявниКА

9. 14 квітня 2008 року Головне управління МВС України у м. Києві 
порушило щодо заявника кримінальну справу у зв’язку з фінансовим 
шахрайством, яке, як твердилося, він вчинив у квітні 2005 року. Слід-
чий вказав, що заявник як співвласник і президент товариства Л. ук-
лав договір купівлі-продажу автомобіля, отримав плату від покупця, 
але не передав автомобіль; заявнику допомагав директор товариства, 
який, як твердилося, не знав про злочинні наміри заявника. Слідчий 
встановив, що шахрайські дії заявника було підтверджено і потер-
пілою, і показами свідків та вивченими документами. З-поміж осіб, 
що як свідки давали показання щодо специфіки підприємницьких 
та управлінських взаємозв’язків між заявником і товариством Л., 
слідчий також допитав мати заявника, яка твердила, що останній не 
живе в Україні протягом кількох років, оскільки він та його родина 
переїхали до Німеччини.

10. 19 квітня 2008 року слідчий постановив оголосити заявни-
ка у розшук, вказавши, що останній не проживає за зареєстрованою 
в Україні адресою і його місце перебування невідоме.

11. У листопаді 2008 року заявник прибув до України у приват-
них справах.

12. За твердженнями заявника, 13 листопада 2008 року, коли він 
прибув до Головного Управління Державної міграційної служби Ук-
раїни у Харківській області для заміни свого закордонного паспорту 
на новий, його було затримано та доправлено до м. Києва.

13. О 01 год. 30 хв. 14 листопада 2008 року у приміщенні Шевчен-
ківського районного управління ГУ МВС у м. Києві слідчий допитав 
заявника у зв’язку з обвинуваченнями щодо нього. Допит було закін-
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чено о 04 год. 17 хв. Під час допиту заявник, серед іншого, зазначив, 
що тимчасово не працює.

14. О 04 год. 20 хв. 14 листопада 2008 року слідчий, посилаючись 
на статті 106 та 115 Кримінально-процесуального кодексу України 
1960 року (далі  КПК), затримав заявника на сімдесят дві години за 
підозрою у вчиненні злочину. У протоколі затримання він послався 
на положення статті 106 КПК в якості підстави для затримання особи 
без санкції суду.

15. 17 листопада 2008 року Шевченківський районний суд м. Киє-
ва (далі — районний суд) розглянув подання слідчого про обрання 
заявникові запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Поси-
лаючись на ст. 165-2 Кримінально-процесуального кодексу України, 
районний суд ухвалив, що для вирішення питання про обрання заяв-
никові запобіжного заходу йому потрібно детальніше вивчити відо-
мості про особу заявника, його місце роботи, місце проживання, про 
його сімейний стан і ризик його ухиляння від слідства та суду. Тому 
суд продовжив затримання заявника до десяти діб.

16. 20 листопада 2008 року слідчий порушив щодо заявника та 
директора товариства Л. ще одну кримінальну справу у зв’язку з тим, 
що вони за фіктивними документами взяли кредит у банку, а потім 
незаконно заволоділи цими коштами.

17. 24 листопада 2008 року районний суд знову розглянув подан-
ня слідчого про обрання заявникові запобіжного заходу у вигляді 
тримання під вартою. На судовому засіданні заявник твердив, що до 
затримання він не знав про кримінальну справу або про те, що його 
було оголошено у розшук. Він твердив, що не отримував від слідчого 
викликів. За результатами судового розгляду суд встановив відсут-
ність доказів на підтвердження того, що заявник може ухилятися від 
слідства та суду, перешкоджати слідству або продовжувати будь-яку 
злочинну діяльність. Тому суд звільнив заявника з-під варти. Проку-
рор оскаржив цю постанову.

18. Того ж дня слідчий на підставі ст. 151 КПК взяв у заявника під-
писку про невиїзд з місця свого проживання у м. Харкові, Україна.

19. 27 листопада 2008 року на підставі ст. 178 КПК слідчий вилу-
чив у заявника старий та новий закордонні паспорти.

20. 4 грудня 2008 року апеляційний суд м. Києва залишив апеля-
ційну скаргу прокуратури без задоволення, а постанову від 24 лис-
топада 2008 року — без змін, вказавши, що не було надано жодних 
доказів стосовно спроб заявника ухилятися від слідства та суду, і що 
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сама лише серйозність обвинувачень не є достатньою підставою для 
тримання заявника під вартою.

21. 6 травня 2009 року заявник звернувся до прокурора зі скар-
гою на своє незаконне затримання та тримання під вартою, а також 
порушення слідчим процесуального законодавства. Заявник також 
твердив, що внаслідок вжитих слідчим процесуальних заходів він не 
може бачитися зі своєю дружиною та дітьми, які мешкають за межа-
ми України, а також не може займатися своєю професійною діяльні-
стю. Заявник не отримав жодної відповіді на свою скаргу.

22. 6 липня 2009 року заявник оскаржив до районного суду по-
станови слідчого про порушення кримінальних справ щодо нього.

23. 31 липня 2009 року районний суд задовольнив скаргу заяв-
ника, встановивши, що наявної доказової бази недостатньо для по-
рушення щодо нього кримінальної справи. Прокурор оскаржив цю 
постанову.

24. 21 серпня 2009 року апеляційний суд м. Києва скасував по-
станову від 31 липня 2009 року та повернув справу на новий розгляд 
до районного суду.

25. 3 листопада 2009 року районний суд залишив скаргу заявни-
ка без задоволення, встановивши, що постанови слідчого були закон-
ними. Заявник оскаржив цю постанову.

26. 4 грудня 2009 року апеляційний суд м. Києва залишив поста-
нову від 3 листопада 2009 року без змін.

27. 8 грудня 2011 року слідчий закрив обидва провадження 
у кримінальних справах, встановивши, що обвинувачення щодо за-
явника не знайшли свого підтвердження й у його діях не було ознак 
складу злочину. Запобіжний захід (підписка про невиїзд) було ска-
совано.

28. 9 грудня 2011 року слідчий повернув заявнику вилучені за-
кордонні паспорти.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСтВО

A. КонСтитУція від 28 червня 1996 роКУ

29. У відповідній частині статті 29 Конституції зазначено:

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

Кожний затриманий має право у будь-який час оскаржити в суді 
своє затримання. ...».

B. КримінАльно-процеСУАльний КодеКС УКрАїни 

(дАлі — КпК) 

від 28 грУдня 1960 роКУ 

(У редАКції, чинній СтАном нА чАС події)

30. Відповідними положеннями цього Кодексу передбачено:

Стаття 106 
Затримання органом дізнання підозрюваного у вчиненні злочину

«Орган дізнання вправі затримати особу, підозрювану у вчиненні 
злочину, за який може бути призначено покарання у вигляді позбав-
лення волі, лише при наявності однієї з таких підстав:

1) коли цю особу застали при вчиненні злочину або безпосередньо 
після його вчинення;

2) коли очевидці, в тому числі й потерпілі, прямо вкажуть на дану 
особу, що саме вона вчинила злочин;

3) коли на підозрюваному або на його одягу, при ньому або в його 
житлі буде виявлено явні сліди злочину.

При наявності інших даних, що дають підстави підозрювати особу 
у вчиненні злочину, її може бути затримано лише в тому разі, коли 
ця особа намагалася втекти, або коли вона не має постійного місця 
проживання, або коли не встановлено особи підозрюваного.

Про кожний випадок затримання особи, підозрюваної у вчиненні 
злочину, орган дізнання зобов’язаний скласти протокол із зазначен-
ням підстав, мотивів, дня, години, року, місяця, місця затримання, 
пояснень затриманого, часу складання протоколу про роз’яснення 
підозрюваному в порядку, передбаченому частиною другою стат-
ті 21 цього Кодексу, права мати побачення із захисником з моменту 
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затримання. Протокол підписується особою, яка його склала, і за-
триманим.

Копія протоколу з переліком прав та обов’язків негайно вручається 
затриманому і направляється прокурору. На вимогу прокурора йому 
також надсилаються матеріали, що стали підставою для затримання. 
...

Протягом сімдесяти двох годин після затримання орган дізнання:

1) звільняє затриманого — якщо не підтвердилась підозра у вчинен-
ні злочину вичерпався встановлений законом строк затримання 
або затримання було здійснено з порушенням вимог, передбаче-
них частинами першою і другою цієї статті;

2) звільняє затриманого і обирає щодо нього запобіжний захід, не 
зв’язаний з триманням під вартою;

3) доставляє затриманого до судді з поданням про обрання йому за-
побіжного заходу у вигляді взяття під варту.

У разі оскарження затримання до суду, скарга затриманого негай-
но надсилається начальником місця досудового ув’язнення до суду. 
Скарга розглядається суддею одночасно з поданням органу дізнання 
про обрання запобіжного заходу Якщо скарга надійшла після обран-
ня запобіжного заходу, вона розглядається суддею протягом трьох 
діб з часу надходження. Якщо подання не надійшло або коли скар-
га надійшла після закінчення сімдесятидвогодинного строку після 
затримання, скарга на затримання розглядається суддею протягом 
п’яти діб з часу надходження.

Скарга розглядається з додержанням вимог, передбачених статтею 
165-2 цього Кодексу. За результатами розгляду суддя виносить пос-
танову про законність затримання чи про задоволення скарги і виз-
нання затримання незаконним. ...

На постанову судді протягом семи діб з дня її винесення може бути 
подана апеляція прокурором, особою, щодо якої прийнято рішення, 
або її захисником чи законним представником. Подача апеляції не 
зупиняє виконання постанови суду.

Затримання підозрюваного у вчиненні злочину не може тривати 
більше сімдесяти двох годин. ...».
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Стаття 115 
Затримання слідчим підозрюваного у вчиненні злочину

«Слідчий вправі затримати і допитати особу, підозрювану у вчинен-
ні злочину за підставами і в порядку, передбаченими статтями 106, 
106-1 і 107 цього Кодексу. ...».

Стаття 148 
Мета і підстави застосовування запобіжних заходів

«Запобіжні заходи застосовуються до підозрюваного, обвинувачено-
го, підсудного, засудженого з метою запобігти спробам ухилитися 
від дізнання, слідства або суду, перешкодити встановленню істини 
у кримінальній справі або продовжити злочинну діяльність, а також 
для забезпечення виконання процесуальних рішень.

Запобіжні заходи застосовуються за наявності достатніх підстав вва-
жати, що підозрюваний, обвинувачений, підсудний, засуджений бу-
де намагатися ухилитися від слідства і суду або від виконання про-
цесуальних рішень, перешкоджати встановленню істини у справі 
або продовжувати злочинну діяльність...».

Стаття 149 
Запобіжні заходи

«Запобіжними заходами є:

1) підписка про невиїзд;

2) особиста порука;

3) порука громадської організації або трудового колективу;

3-1) застава;

4) взяття під варту;

5) нагляд командування військової частини.

Тимчасовим запобіжним заходом є затримання підозрюваного, яке 
застосовується з підстав і в порядку, передбачених статтями 106, 115, 
165-2 цього Кодексу.».

Стаття 151 
Підписка про невиїзд

«Підписка про невиїзд полягає у відібранні від підозрюваного або 
обвинуваченого письмового зобов’язання не відлучатися з місця 
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постійного проживання або з місця тимчасового знаходження без 
дозволу слідчого.

Якщо підозрюваний або обвинувачений порушить дану ним підпис-
ку про невиїзд, то вона може бути замінена більш суворим запобіж-
ним заходом; про це підозрюваному або обвинуваченому повинно 
бути оголошено при відібранні від нього підписки про невиїзд ...».

Стаття 165-2 
Порядок обрання запобіжного заходу

«На стадії досудового розслідування справи запобіжний захід, не 
пов’язаний з триманням під вартою, обирає орган дізнання, слідчий, 
прокурор.

Якщо орган дізнання, слідчий вважає, що є підстави для обрання за-
побіжного заходу у вигляді взяття під варту, він вносить за згодою 
прокурора подання до суду. ...

Подання має бути розглянуто протягом сімдесяти двох годин з мо-
менту затримання підозрюваного чи обвинуваченого.

Якщо в поданні ставиться питання про взяття під варту особи, яка 
перебуває на волі, суддя вправі своєю постановою дати дозвіл на за-
тримання підозрюваного, обвинуваченого і доставку його в суд під 
вартою. Затримання в цьому випадку не може продовжуватися біль-
ше сімдесяти двох годин; а в разі коли особа перебуває за межами 
населеного пункту, в якому діє суд, — не більше сорока восьми годин 
з моменту доставки затриманого в цей населений пункт.

Після одержання подання суддя вивчає матеріали кримінальної спра-
ви, представлені органами дізнання, слідчим, прокурором, допитує 
підозрюваного чи обвинуваченого, а при необхідності бере пояснен-
ня в особи, у провадженні якої перебуває справа, вислуховує думку 
прокурора, захисника, якщо він з’явився, і виносить постанову:

1) про відмову в обранні запобіжного заходу, якщо для його обрання 
немає підстав;

2) про обрання підозрюваному, обвинуваченому запобіжного захо-
ду у вигляді взяття під варту.

Відмовивши в обранні запобіжного заходу у вигляді взяття під вар-
ту, суд вправі обрати підозрюваному, обвинуваченому запобіжний 
захід, не пов’язаний із триманням під вартою.
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На постанову судді до апеляційного суду прокурором, підозрюва-
ним, обвинуваченим, його захисником чи законним представником 
протягом трьох діб з дня її винесення може бути подана апеляція. 
Подача апеляції не зупиняє виконання постанови судді.

Якщо для обрання затриманому запобіжного заходу необхідно до-
датково вивчити дані про особу затриманого чи з’ясувати інші обста-
вини, які мають значення для прийняття рішення з цього питання, 
то суддя вправі продовжити затримання до десяти, а за клопотан-
ням підозрюваного, обвинуваченого — до п’ятнадцяти діб, про що 
виноситься постанова. У разі, коли така необхідність виникне при 
вирішенні цього питання щодо особи, яка не затримувалася, суддя 
вправі відкласти його розгляд на строк до десяти діб і вжити заходів, 
спроможних забезпечити на цей період її належну поведінку або 
своєю постановою затримати підозрюваного, обвинуваченого на 
цей строк».

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, знахо-
дяться в певної особи чи в певному місці.

Виїмка проводиться за постановою слідчого. ...».

Стаття 234 
Оскарження дій слідчого

«Дії слідчого можуть бути оскаржені прокуророві...

Дії слідчого можуть бути оскаржені до суду ...

Скарги на дії слідчого розглядаються судом першої інстанції при по-
передньому розгляді справи або при розгляді її по суті, якщо інше не 
передбачено цим Кодексом».

(Своїм рішенням від 30 січня 2003 року Конституційний Суд 
України визнав положення статті 236 такими, що не відповідають 
Конституції України (є неконституційним) у частині щодо унемож-
ливлення розгляду судом на стадії досудового слідства скарг на по-
станови слідчого або прокурора стосовно приводів, підстав і порядку 
порушення кримінальної справи щодо певної особи).
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C. зАКон УКрАїни «про порядоК відшКодУвАння шКоди, 

зАвдАної громАдянинові незАКонними діями 

оргАнів дізнАння, доСУдового СлідСтвА, проКУрАтУри і СУдУ» 

від 1 грУдня 1994 роКУ 

(дАлі — зАКон про порядоК відшКодУвАння шКоди)

31. Відповідні положеннями Закону про порядок відшкодуван-
ня шкоди наведено в рішенні у справі «Таран проти України» (Taran v. 
Ukraine), заява № 3189/06, пп. 42 та 43, від 17 жовтня 2013 року.

D. зАКон УКрАїни «про порядоК виїздУ з УКрАїни і в’їздУ 

в УКрАїнУ громАдянин УКрАїни» 

від 21 Січня 1994 роКУ 

(У редАКції, чинній СтАном нА чАС подій)

32. Відповідно до ст. 6 Закону закордонний паспорт може бути 
вилучено в разі, якщо, серед іншого, щодо власника паспорта по-
рушено кримінальну справу. Вилучення може бути здійснено, з-по-
між інших органів влади, судом, органами прокуратури, внутрішніх 
справ, служби безпеки.

ПРАВО

І. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя ПУНКтУ 1 
СтАттІ 5 КОНВЕНЦІЇ

33. Заявник скаржився відповдіно до п. 1 ст. 5 Конвенції, що його 
затримання від 13 до 14 листопада 2008 року було незадокументова-
ним і свавільним. Заявник також скаржився звідповідно до пп. 1 і 3 
ст. 5 Конвенції, що його затримання слідчим 14 листопада 2008 ро-
ку і подальше тримання під вартою були незаконними, свавільними 
та не здійснювалися на підставі обґрунтованої підозри, а також, що 
національні органи влади не навели достатніх і відповідних підстав 
для обґрунтування зазначеного періоду затримання.

34. Суд вважає за належне розглядати цю частину заяви ли-
ше відповідно до п. 1 ст. 5 Конвенції, у відповідній частині якого за-
значено:
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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:

...

с) 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;».

А. щодо прийнятноСті

35. Уряд твердив, що ці скарги є неприйнятними у зв’язку з не-
вичерпанням національних засобів правового захисту. Уряд твер-
див, що 8 грудня 2011 року кримінальне провадження щодо заяв-
ника було закрито з виправдувальних підстав (через відсутність 
складу злочину), а отже, заявник мав право подати цивільний позов 
про відшкодування шкоди згідно із Законом про порядок відшкоду-
вання шкоди.

36. Заявник не погодився і твердив, що вказаний Урядом засіб 
правового захисту не може вирішити порушених у його скарзі питань 
по суті.

37. Суд зазначає, що межі розгляду питання щодо дотриман-
ня заявником правила вичерпання національних засобів право-
вого захисту обмежуються лише запереченнями Уряду (див. рі-
шення у справі «Йорданов проти Болгарії» (Yordanov v. Bulgaria), за-
ява № 56856/00, п. 76 з подальшими посиланнями, від 10 серпня 
2006 року).

38. У цій справі Уряд не твердив, що заявник не вичерпав націо-
нальних засобів правового захисту, які були доступні йому до звер-
нення із заявою до Суду (23 травня 2009 року). Проте Уряд твердив, 
що пізніше, станом на 8 грудня 2011 року, заявник міг подати цивіль-
ний позов про відшкодування шкоди на тій підставі, що кримінальне 
провадження щодо нього було закрито у зв’язку з відсутністю складу 
злочину. У зв’язку з цим Суд повторно зазначає, що питання про те, 
чи було вичерпано національні засоби правового захисту, зазвичай 
вирішується посиланням на дату, коли заяву було подано до Суду 
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(див. рішення у справі «Бауманн проти Франції» (Baumann v. France), 
заява № 33592/96, п. 47, ЄСПЛ 2001-V (витяги)). У правила є винятки, 
які можуть обґрунтовуватися вагомими причинами, зумовленими 
конкретними обставинами, та умовами, за яких засіб правового за-
хисту стає доступним для заявника, такими як умови застосування 
нових засобів правового захисту, наприклад, у справах щодо над-
мірної тривалості провадження (див. ухвали щодо прийнятності 
у справах «Бруско проти Італії» (Brusco v. Italy), заява № 69789/01, 
ЄСПЛ 2001-IX, «Ноголіца проти Хорватії» (Nogolica v. Croatia), заява 
№ 77784/01, ЄСПЛ 2002-VIII, та «Хажиньські проти Польщі» (Charzyński 
v. Poland), заява № 15212/03, п. 35, ЄСПЛ 2005-V). У цій справі Суд не 
вбачає вагомих підстав, які б виправдовували такий виняток. Суд 
вважає, що заявник міг вичерпати засіб правового захисту, що став 
доступним для нього через понад два з половиною роки після по-
дання заяви до Суду, але не був зобов’язаний це робити. Окрім того, 
не було наведено доказів того, що цей засіб правового захисту міг би 
врегулювати всі аспекти скарги заявника відповідно до ст. 5 Конвен-
ції. Тому Суд відхиляє заперечення Уряду.

39. Суд також зазначає, що ця частина заяви не є явно необґрун-
тованою в  сенсі підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції. Суд зазначає, що вона 
не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути 
визнана прийнятною.

в. щодо СУті

1. Аргументи сторін

40. Щодо скарг заявника на позбавлення свободи до винесення 
слідчим постанови 14 листопада 2008 року, Уряд твердив, що вони 
не підтверджуються жодними доказами, а отже є безпідставними. 
Що стосується затримання заявника від 14 до 24 листопада 2008 року 
на підставі постанов слідчого та районного суду, Уряд твердив, що 
таке тримання базувалосьяна обґрунтованій підозрі щодо вчинення 
заявником злочину. Окрім того, 17 листопада 2008 року районний суд 
надав додаткові підстави для продовження строку затримання заяв-
ника. Уряд твердив, що затримання заявника відповідало п. 1 ст. 5 
Конвенції.

41. Заявник твердив, що його було затримано у Харкові 13 лис-
топад 2008 року, етаповано до Києва, а потім допитано. Він твердив, 
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що його подальше затримання від 14 до 24 листопада 2008 року від-
повідно до постанов слідчого та суду не здійснювалося на підставі 
обґрунтованої підозри, було незаконним, свавільним і таким, що су-
перечить п. 1 ст. 5 Конвенції.

2. оцінка Суду

42. Суд повторює, що будь-яке позбавлення свободи має бути 
законним (див., серед інших посилань, рішення у справах «Бенем 
проти Сполученого Королівства» (Benham v. the United Kingdom), від 
10 червня 1996 року, п. 41, Reports 1996-III, та «Ассанідзе проти Грузії» 
(Assanidze v. Georgia) [ВП], заява № 71503/01, п. 171, ЄСПЛ 2004-ІІ). «За-
конність» тримання під вартою за національним законом є важли-
вим, але не завжди вирішальним чинником. Окрім цього Суд також 
має переконатися, що тримання під вартою протягом періоду, який 
розглядається, відповідало меті п. 1 ст. 5 Конвенції, яка полягає в не-
допущенні свавільного позбавлення свободи (див. рішення у справі 
«Олексій Михайлович Захаркін проти України» (Oleksiy Mykhaylovych 
Zakharkin v. Ukraine), заява № 1727/04, п. 84, від 24 червня 2010 року). 
Для того, щоб позбавлення свободи можна було вважати несвавіль-
ним у сенсі п. 1 ст. 5 Конвенції, відповідності цього заходу вимогам 
національного закону недостатньо: застосування такого заходу має 
також бути необхідним за конкретних обставин (див. рішення у спра-
вах «Нештяк проти Словаччини» (Nešťák v. Slovakia), заява № 65559/01, 
п. 74, від 27 лютого 2007 року; «Хайредінов проти України» (Khayredinov 
v. Ukraine), заява № 38717/04, п. 27, від 14 жовтня 2010 року, та «Кор-
нєйкова проти України» (Korneykova v. Ukraine), заява № 39884 (п. 34, 
від 19 січня 2012 року). Окрім того, відповідно до підп. «с» п. 1 ст. 5 
«обґрунтована підозра» у вчиненні злочину означає наявність фактів 
або інформації, які можуть переконати об’єктивного спостерігача, що 
особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (див. рішен-
ня у справі «Влох проти Польщі» (Włoch v. Poland), заява № 27785/95, 
п. 108, ЄСПЛ 2000-ХІ).

43. Заявник твердив, що його затримання розпочалося 13 лис-
топада 2008 року після його затримання у Харкові, коли він нама-
гався поміняти свій закордонний паспорт на новий, і що після його 
затримання його було доправлено до Києва. Проте ці твердження не 
підтверджені жодними доказами. Тому Суд не має можливості вста-
новити, чи відбулися заявлені факти, або визначити, зокрема, чи від-
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булося позбавлення свободи в сенсі п. 1 ст. 5 Конвенції (див., як проти-
лежний приклад, рішення у справі «Гриненко проти України» (Grinenko 
v. Ukraine), заява № 33627/06, п. 75, від 15 листопада 2012 року). Отже, 
Суд відхиляє цю частину скарги.

44. Водночас не підлягає сумніву, що від 01 год. 30 хв. 14 лис-
топада 2008 року заявник перебував в управлінні міліції ГУ УМВС 
у м. Києві і був змушений відповідати на запитання до 04 год. 17 хв. 
у зв’язку з пред’явленими йому обвинуваченнями. Суд бере до уваги 
твердження заявника про те, що його присутність у відділку міліції 
не була добровільною та що на той час він перебував у розшуку. У ць-
ому контексті Суд вважає нереалістичним допускати, що заявник 
міг вільно піти з приміщення міліції (див., напр., рішення у справі 
«Осипенко проти України» (Osypenko v. Ukraine), заява № 4634/04, п. 49, 
від 9 листопада 2010 року). З огляду на наявність елементів примусу 
впродовж цього періоду (див. рішення у справі «Байзуєв та Анзоров 
проти Грузії» (Baisuev and Anzorov v. Georgia), заява № 39804/04, п. 55, 
від 18 грудня 2012 року) Суд вважає, що від 01 год. 30 хв. 14 листопада 
2008 року заявника було позбавлено волі в сенсі п. 1 ст. 5 Конвенції.

45. Лише через кілька годин, а саме о 04 год. 20 хв. 14 листопада 
2008 року, слідчий задокументував затримання заявника та склав 
протокол, який передбачав затримання заявника на наступні сім-
десят дві години у зв’язку з подіями, що відбулися кількома роками 
раніше. Слідчий не отримав попереднього дозволу суду, як цього ви-
магають ст. 29 Конституції та ч. 4 ст. 165-2 КПК, а обґрунтував свою 
постанову положеннями статті 106 КПК, якою передбачено виняткові 
підстави для затримання особи без дозволу суду. Проте у протоколі 
затримання лише наводилися ці загальні підстави та не вказувалися 
будь-які конкретні обставини, які б зумовили застосовування цього 
положення КПК у справі заявника. Без відповідної інформації прото-
кол затримання не передбачав вагомої гарантії того, що затримання 
заявника здійснювалося на підставі обґрунтованої підозри, що він 
вчинив злочин (див. згадане рішення у справі «Гриненко проти Украї-
ни» (Grinenko v. Ukraine), п. 83).

46. До того ж, ані слідчий у протоколі затримання, ані районний 
суд під час розгляду відповідного питання 17 листопада 2008 року не 
навели підстав, які б пояснювали, чому досудове тримання заявни-
ка під вартою як тимчасового запобіжного заходу в сенсі ст. 149 КПК 
було необхідною процесуальною дією, спрямованою на запобігання 
певним ризикам у провадженні. Національні органи влади не дове-
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ли, що для застосування запобіжних заходів були будь-які підстави, 
наведені у національному законодавстві. У зв’язку з цим Суд не вва-
жає, що затримання заявника могло бути виправдане оголошенням 
його у розшук, оскільки немає жодних доказів того, що він перехо-
вувався. Навпаки, видається, що заявник відкрито здійснював під-
приємницьку діяльність у Німеччині та Україні, до свого затримання 
протягом кількох років проживав у Німеччині й підтримував зв’язок 
з органами влади, зокрема органами міліції України, які мали знати, 
що він живе в Німеччині, й із листів заявника (див. п. 8), і з наявних 
у матеріалах кримінальної справи документів (див. п. 9). За цих об-
ставин оголошення заявника в розшук, що призвело до проведення 
оперативно-розшукових заходів щодо заявника на території Украї-
ни, було марним заходом і не становило належної підстави для три-
мання заявника під вартою. Суд також зазначає, що 7 грудня 2009 
року районний суд звільнив заявника з-під варти саме з огляду на 
відсутність доказів того, що заявник може ухилятися від слідства та 
суду, перешкоджати слідству або продовжувати будь-яку злочинну 
діяльність.

47. Зважаючи на наведені міркування Суд вважає, що затри-
мання заявника від 14 до 24 листопада 2008 року не відповідало 
вимогам п. 1 ст. 5 Конвенції. Отже, відбулося порушення п. 1 ст. 5 
Конвенції.

II. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя ПУНКтУ 5 СтАттІ 5 КОНВЕНЦІЇ

48. Заявник скаржився відповідно до п. 5 ст. 5 Конвенції, що 
в нього не було гарантованого права на відшкодування за незаконне 
затримання та тримання під вартою.

49. Пункт 5 статті 5 Конвенції передбачає:

«5. Кожен, хто є потерпілим від арешту або затримання, здійсненого 
всупереч положенням цієї статті, має забезпечене правовою санк-
цією право на відшкодування».

A. щодо прийнятноСті

50. Суд вважає, що ця скарга не є явно необґрунтованою в сенсі 
підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не є не-
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прийнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути визнана 
прийнятною.

B. щодо СУті

51. Уряд вважав, що порушення п. 1 ст. 5 Конвенції не відбулося, 
оскільки заявник мав гарантоване право на відшкодування за його 
затримання.

52. Заявник не надав жодних конкретних зауважень щодо суті 
скарги.

53. Суд повторно зазначає, що п. 5 ст. 5 Конвенції дотримано, ко-
ли є можливість отримати відшкодування за позбавлення свободи, 
здійснене з порушенням пп. 1, 2, 3 або 4 Конвенції. Отже, право на 
відшкодування, закріплене п. 5, означає, що порушення одного з по-
передніх пунктів ст. 5 Конвенції було встановлено або національним 
органом, або Судом (див., напр., рішення у справі «Влох проти Поль-
щі (№ 2)» (Włoch v. Poland)(№ 2)), заява № 33475/0 п. 25, від 10 травня 
2011 року). Ефективне застосування права на відшкодування гаран-
товане п. 5 ст. 5 Конвенції, має забезпечуватися з достатнім рівнем 
визначеності (див. рішення у справі «Станєв проти Болгарії» (Stanev 
v. Bulgaria) [ВП], заява № 36760/06, п. 182, від 17 січня 2012 року, з по-
дальшими посиланнями).

54. Суд зазначає, що на національному рівні порушення попе-
редніх пунктів ст. 5 Конвенції встановлено не було. Проте в цьому 
рішенні Суд встановив порушення п. 1 ст. 5 Конвенції. Із цього ви-
пливає, що п. 5 ст. 5 Конвенції є застосовним, і слід визначити, чи має 
заявник на національному рівні гарантоване право на відшкодуван-
ня на підставі встановленого Судом порушення п. 1 ст. 5 Конвенції.

55. У зв’язку з цим Суд зазначає, що це питання розглядалося 
в попередніх справах. Суд встановив, що право на відшкодування 
відповідно до п. 5 ст. 5 Конвенції не гарантуватиметься національ-
ною правовою системою, якщо Страсбурзький Суд визнає порушен-
ня будь-яких попередніх пунктів цієї статті (див. рішення у справі 
«Таран проти України» (Taran v. Ukraine), заява № 31898/06, п. 89, від 
17 жовтня 2013 року, з подальшими посиланнями). Суд не вбачає жод-
них став для іншого висновку у цій справі.

56. Із цього випливає, що відбулося порушення п. 5 ст. 5 Кон-
венції.
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III. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 8 КОНВЕНЦІЇ

57. Заявник скаржився відповідно до ст. 8 Конвенції, що підписка 
про невиїзд та вилучення у нього закордонних паспортів становили 
незаконне та непропорційне втручання у його приватне та сімейне 
життя, яке значною частиною зосереджується в іншій країні. Заяв-
ник наголошував, що після відібрання в нього підписки про невиїзд 
і до дати подання ним заяви до Суду слідчий жодного разу не викли-
кав його для участі у будь-яких слідчих діях.

58. Стаття 8 Конвенції передбачає:

«1. Кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного жит-
тя, до свого житла і кореспонденції.

2. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цьо-
го права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно 
із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах 
національної та громадської безпеки чи економічного добробуту 
країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту 
здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб».

A. щодо прийнятноСті

59. Суд вважає, що ця скарга не є явно необґрунтованою в сенсі 
підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не є не-
прийнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути визнана 
прийнятною.

B. щодо СУті

1. Аргументи сторін

60. Уряд визнав, що відбулося втручання у право заявника на по-
вагу до його приватного та сімейного життя. Проте Уряд вважав, що 
оспорюване обмеження було законним, переслідувало законну мету 
та було необхідним у демократичному суспільстві. Підписка про не-
виїзд була необхідною, оскільки заявник обвинувачувався у вчиненні 
тяжких злочинів, а цей захід є менш обтяжливим, ніж інші запобіжні 
заходи, доступні у кримінальному провадженні. Окрім того, заявник 
не довів, що він намагався отримати дозвіл слідчого залишити місце 
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своєї реєстрації та проживання. Уряд також твердив, що серйозного 
втручання в сімейне життя заявника не було, оскільки його родина 
могла переїхати до України. Насамкінець, Уряд вказав, що в дату за-
тримання заявник зазначив, що він тимчасово не працює, і цей факт 
не підтверджує скаргу на те, що внаслідок оскаржуваного заходу він 
зазнав матеріальних втрат.

61. Заявник твердив, що підписка про невиїзд та подальше ви-
лучення його закордонних паспортів були незаконними та непро-
порційними заходами. Він твердив, що внаслідок цих заходів було 
зруйновано його приватне та сімейне життя, а також професійну 
діяльність. Він мав наново будувати своє життя в країні, в якій давно 
не живе. Стосовно припущення Уряду про те, що родина могла пере-
їхати до України, заявник вказав, що його родина, включно з дітей, 
постійно живе в Німеччині і є інтегрованою в німецьке суспільство. 
Заявник твердив, що, зважаючи на всі обставини та інтереси дітей, 
переселення його родини не було б раціональним вибором. Націо-
нальні органи влади не встановили справедливого балансу всіх по-
ставлених під загрозу інтересів і не забезпечили пропорційності 
обмеження.

2. оцінка Суду

(а) Чи відбулося втручання

62. Сторони погодилися, що відбулося місце втручання у право 
заявника на повагу до його приватного та сімейного життя. Суд не 
вбачає жодних підстав для того, щоб вважати інакше. Суд зазначає, 
що постанови слідчого про відібрання від заявника підписки про не-
виїзд і подальше вилучення його закордонних паспортів перешкоди-
ло виїзду заявника до Німеччини, де він жив протягом кількох років 
і де продовжувала жити його родина. Отже, заходи становили втру-
чання у сімейне життя заявника.

63. Суд також зазначає, що відз 2003 року і до свого прибуття 
в Україну увлистопаді 2008 року заявник обіймав різні керівні по-
сади в Німеччині і був інтегрованим у німецьке суспільство. Отже, 
встановлене обмеження перешкоджало йому продовжувати свою 
звичайну професійну діяльність і підтримувати зв’язки зі звичай-
ним колом своїх знайомих, що мало негативні наслідки для приват-
ного життя заявника (див. рішення від 16 грудня 1992 року у справі 
«Німіц проти Німеччини» (Niemietz v. Germany), п. 29, Серія А, № 251-В). 
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Отже, заходи також вплинули на приватне життя заявника в сенсі 
положень Конвенції.

(b) Чи було втручання виправданим

64. Далі Суд має розглянути питання, чи відповідало втручання 
вимогам п. 2 ст. 8 Конвенції.

(і) Чи здійснювалося втручання «згідно із законом»

65. Вислів «згідно із законом» вимагає, по-перше, щоб оскаржу-
ваний захід мав певне підґрунтя в національному законодавстві. По-
друге, цей вислів також стосується якості закону, про який ідеться, 
вимагаючи, щоб такий закон був доступний для зацікавленої осо-
би (яка, крім того, повинна мати можливість передбачити наслідки 
дії такого закону щодо себе) та відповідати принципові верховен-
ства права (див., серед інших джерел, рішення у справі «Копп проти 
Швейцарії» (Корр v. Switzerland), від 25 березня 1998 року, п. 55, Reports 
1998-II).

(α) Відповідність національному законодавству

66. Суд звертає увагу на те, що постанови слідчого про відібран-
ня підписки про невиїзд та вилучення закордонних паспортів заяв-
ника виносилися на підставі відповідних положень КПК. Суд зазна-
чає, що згідно з національним законодавством органи внутрішніх 
справ мають право вилучати закордонні паспорти (див. п. 32). Суд 
погоджується, що втручання ґрунтувалося на національному зако-
нодавстві.

(β) Якість права

67. Для того, щоб національне законодавство відповідало ви-
могам Конвенції, воно має гарантувати засіб правового захисту від 
свавільного втручання органів державної влади у права, гарантовані 
Конвенцією. У питаннях, які стосуються основоположних прав, на-
дання правової дискреції органам виконавчої влади у вигляді необ-
межених повноважень було б несумісним із принципом верховенства 
права, одним із основних принципів демократичного суспільства, 
гарантованих Конвенцією. Відповідно законодавство має достатньо 
чітко визначати межі такої дискреції, наданої компетентним орга-
нам влади, та порядок її реалізації (див. рішення у справі «Гіллан та 
Квінтон проти Сполученого Королівства» (Gillan and Quinton v. the United 
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Kingdom), заява № 4158/05, п. 77, ЄСПЛ 2010 (витяги), з подальшими 
посиланнями).

68. Наявність конкретних процесуальних гарантій є в цьому кон-
тексті необхідною. Те, які саме гарантії вимагатимуться, принаймні 
певною мірою залежатиме від характеру та масштабів зазначеного 
втручання (див. рішення у справі «Р. G та J. Н. проти Сполученого Ко-
ролівства» (P. G. and J. Н. v. the United Kingdom), заява № 44787/98, п. 46, 
ЄСПЛ 2001-IX). У різних контекстах ст. 8 Конвенції Суд наголошував 
на тому, що питання про застосування превентивних заходів, які 
впливають на права людини, має вирішуватися в межах певного зма-
гального процесу перед незалежним органом, що може своєчасно роз-
глянути підстави для ухвалення рішення та відповідні докази (див. 
рішення у справах «Аль-Нашіф проти Болгарії» (Al-Nashif v. Bulgaria), 
заява № 50963/99, п. 123, від 20 червня 2002 року; «X. проти Фінлян-
дії» (X. v. Finland), заява № 34806/04, пп. 220–222, ЄСПЛ 2012 (витяги), 
та «Олександр Волков проти України» (Oleksandr Volkov v. Ukraine), заява 
№ 21722/11, п. 184, ЄСПЛ 2013).

69. У зв’язку з цим Суд зазначає, що зазначене втручання відбу-
лося у зв’язку з відібранням від заявника підписки про невиїзд та ви-
лученням його закордонних паспортів. Цих заходів було вжито слід-
чим під час кримінального провадження щодо заявника. Відповідно 
до положень ст. 234 КПК дії слідчого можуть бути оскаржені проку-
рору або до суду. Суд не вважає, що скарга прокурору може забезпе-
чити адекватні гарантії належного розгляду питання (див. рішення 
у справі «Меріт проти України» (Merit v. Ukraine), заява № 66561/01, 
пп. 62–63, від 30 березня 2004 року). Щодо судового засобу правово-
го захисту, зазначеного у ст. 234 КПК, дії слідчого можуть бути ос-
каржені до суду лише на етапі попереднього розгляду кримінальної 
справи або розгляду її по суті. Такий судовий розгляд був недоступ-
ним під час розслідування, а тому не міг забезпечити вчасного ви-
рішення порушеного питання. Окрімтого, не видається, що під час 
розслідування, яке тривало понад три роки та сім місяців, заявни-
кові було забезпечено інший судовий засіб правового захисту, за до-
помогою якого він міг би звернутися до суду за розглядом питання 
щодо законності та пропорційності оскаржуваного заходу або його 
скасування.

70. Тому Суд доходить висновку, що національне законодавство 
не забезпечило при застосуванні зазначених заходів достатніх га-
рантій від свавілля і воно не відповідає вимогам щодо якості зако-
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нодавства в сенсі Конвенції. За цих обставин не можна твердити, що 
зазначене втручання здійснювалося «згідно із законом», як цього ви-
магає п. 2 ст. 8 Конвенції.

(іі) Пропорційність втручання

71. На додаток до наведених висновків Суд вважає за належне 
розглянути питання, чи відповідало втручання іншим вимогам п. 2 
ст. 8 Конвенції. Суд погоджується, що втручання переслідувало мету 
запобігання злочину в сенсі статті 8 Конвенції. Суд тепер оцінить, чи 
були оскаржувані заходи необхідними за обставин справи заявника.

72. Уряд твердив, що застосування запобіжного заходу було 
виправдано тяжкістю пред’явлених заявнику обвинувачень і що 
підписка про невиїзд була менш обтяжливим заходом порівняно 
з іншими запобіжними заходами, передбаченими у кримінально-
му провадженні. Проте Суд зазначає, що обраний запобіжний захід 
зобов’язував заявника мешкати за конкретною адресою в Україні та 
не передбачав можливості продовження проживання у Німеччині, де 
заявник здійснював свою професійну діяльність і куди він переїхав 
разом зі своєю родиною кількома роками раніше. Навіть нерегулярні 
поїздки за кордон були неможливими, оскільки закордонні паспорти 
заявника було вилучено. Відповідно за конкретних обставин справи 
підписка про невиїзд не була мінімально обтяжливим заходом, як 
про це твердив Уряд, а насправді становила собою значне втручання 
у приватне та сімейне життя заявника. Той факт, що на час затриман-
ня заявник, як твердилося, тимчасово не працював, не пом’якшує 
втручання. Що стосується твердження Уряду про те, що родина за-
явника могла переїхати до України, щоб усунути накладене націо-
нальними органами влади обмеження для сімейного життя, то Суд 
вважає, що, зважаючи на інші доступні запобіжні заходи та інтереси 
родини, переїзд родини заявника включно з дітьми не був би збалан-
сованим рішенням. Водночас національні органи влади не здійсни-
ли оцінку інших запобіжних заходів, передбачених у національному 
законодавстві і не пов’язаних з триманням під вартою (таких як, на-
приклад, застава), які були б менш негативними для приватного та 
сімейного життя заявника.

73. Той факт, що заявник не звертався до слідчого з проханням 
про надання дозволу залишити своє місце реєстрації та проживання 
або про повернення його паспортів, не видається істотним, оскіль-
ки таке звернення не можна вважати ефективним засобом правового 
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захисту або методом розгляду скарги заявника по суті. Окрім того, 
заявнику не можна дорікати за те, що він не порушив відповідного 
питання на національному рівні, враховуючи, що він, наприклад, ос-
каржував постанови про порушення щодо нього кримінальної справи 
й ці дії в разі успіху могли в кінцевому підсумку вирішити питання 
щодо оскаржуваних заходів.

74. Насамкінець, оцінюючи необхідність застосування запобіж-
них заходів у контексті їхньої тривалості, Суд бере до уваги тверд-
ження заявника про те, що від моменту надання ним підписки про 
невиїзд (24 листопада 2008 року) до моменту звернення із заявою 
до Суду (23 травня 2009 року) слідчий не викликав його для участі 
в жодній слідчій дії. Уряд не спростував це твердження.

75. З огляду на зазначені міркування Суд вважає, що, застосував-
ши до заявника запобіжні заходи, про які йдеться, національні орга-
ни влади не дотрималися справедливого балансу між правом заяв-
ника на повагу до його приватного та сімейного життя, з одного боку, 
та суспільним інтересом у забезпеченні ефективного розслідування 
кримінальної справи, з іншого.

(с) Висновок

76. Суд доходить висновку, що відбулося порушення ст. 8 Кон-
венції у зв’язку з тим, що втручання у приватне та сімейне життя за-
явника не здійснювалося «згідно із законом» і не було «необхідним 
у демократичному суспільстві».

IV. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 2 ПРОтОКОЛУ № 4

77. Заявник також скаржився, що обмеження його права зали-
шити територію України становило порушення ст. 2 Протоколу № 4, 
якою передбачено:

«1. Кожен, хто законно перебуває на території будь-якої держави, 
має право вільно пересуватися і вільно вибирати місце проживання 
в межах цієї території.

2. Кожен є вільним залишати будь-яку країну, включно зі своєю 
власною.

3. На здійснення цих прав не можуть бути встановлені жодні обме-
ження, крім тих, що передбачені законом і є необхідними в демокра-
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тичному суспільстві в інтересах національної чи громадської безпеки, 
для підтримання публічного порядку, запобігання злочину, для захис-
ту здоров’я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.

4. Права, викладені в пункті 1, також можуть у певних місцевостях 
підлягати обмеженням, що встановлені згідно із законом і виправ-
дані суспільними інтересами в демократичному суспільстві».

78. Суд зазначає, що ця скарга пов’язана зі скаргою, що вже роз-
глядалася відповідно до ст. 8 Конвенції, а отже, має в аналогічний 
спосіб бути визнана прийнятною.

79. Враховуючи свої висновки за ст. 8 Конвенції, Суд зазначає, що 
немає необхідності розглядати питання, чи відбулося у цій справі по-
рушення ст. 2 Протоколу № 4.

V. РЕШтА СКАРГ У ЗАяВІ

80. Насамкінець заявник скаржився на порушення його права 
відповідно до п. 4 ст. 5 Конвенції.

81. Суд розглянув цю скаргу і вважає, що, з урахуванням усіх 
наявних у нього документів та тією мірою, якою відповідні питан-
ня охоплюються його компетенцією, Суд вважає, що вони не виявля-
ють жодних ознак порушення п. 4 ст. 5 Конвенції. Отже, Суд відхиляє 
цю скаргу як явно необґрунтовану відповідно до підп. «а» п. 3 та п. 4 
ст. 35 Конвенції.

VI. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

82. Стаття 41 Конвенції передбачає:

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

A. шКодА

83. Заявник вимагав 15 000 євро відшкодування моральної шкоди.
84. Уряд твердив, що ця вимога є безпідставною.
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85. Суд вважає, що заявник вочевидь зазнав страждань і тривоги 
у зв’язку з фактами, що призвели до встановлення порушень у цій 
справі. Ухвалюючи рішення на засадах справедливості, Суд присуд-
жує заявнику 6000 євро відшкодування моральної шкоди.

B. СУдові тА інші витрАти

86. Заявник також вимагав 3080 євро компенсації судових та ін-
ших витрат, понесених під час провадження у Суді.

87. Уряд твердив, що ця скарга є необґрунтованою та надмірною.
88. Згідно з практикою Суду заявник має право на компенсацію 

судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі витрати 
були фактичними й неминучими, а їхній розмір — обґрунтованим. 
У цій справі, зважаючи на наявні у нього документи та зазначені кри-
терії, Суд вважає за належне присудити 2000 євро компенсації судо-
вих та інших витрат, понесених у провадженні в Суді.

C. пеня

89. 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 пп. 1 та 5 ст. 5, ст. 8 Конвенції 
та ст. 2 Протоколу № 4 прийнятними, а решту скарг у заяві — неприй-
нятними.

2. Ухвалює, що відбулося порушення п. 1 ст. 5 Конвенції.
3. Ухвалює, що відбулося порушення п. 5 ст. 5 Конвенції.
4. Ухвалює, що відбулося порушення ст. 8 Конвенції.
5. Ухвалює, що немає необхідності окремо розглядати скаргу 

відповідно до ст. 2 Протоколу № 4.
6. Ухвалює, що:
a) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде ста-

тусу остаточного відповідно до п. 2 ст. 44 Конвенції, держава-
відповідач повинна сплатити заявникові наведені далі суми, 
які мають бути конвертовані у валюту держави-відповідача 
за курсом на день здійснення платежу:
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i) 6000 (шість тисяч) євро відшкодування моральної шкоди 
та додатково суму будь-яких податків, що можуть нарахо-
вуватися;

ii) 2000 (дві тисячі) євро компенсації судових та інших ви-
трат та додатково суму будь-яких податків, що можуть 
нараховуватися;

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.

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

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 5 березня 
2015 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 «орловський проти України»

(Заява № 12222/09)

Рішення

Страсбург 
2 квітня 2015 року

ОСТАТОЧНЕ 
2 липня 2015 року

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

У справі «Орловський 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,
пані Х. Єдерблом,
п. А. Пейхал,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 10 березня 2015 року, 

виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справа ґрунтується на заяві (№ 12222/09) проти України, по-
даній 5 травня 2009 року до Суду на підставі ст. 34 Конвенції про за-
хист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) гро-
мадянином України паном Сергієм Володимировичем Орловським 
(далі — заявник).

2. Інтереси заявника, якому було надано юридичну допомогу, 
представляв п. Лісовий О. В. — адвокат, який практикує у м. Сімферо-
полі. Уряд України (далі — Уряд) представляла його Уповноважений, 
на останніх етапах провадження м пані О. Давидчук із Міністерства 
юстиції України.

3. Заявник скаржився, зокрема, що його затримання від 28 липня 
до 1 серпня 2006 року та тримання під вартою від 19 лютого до 18 бе-
резня 2009 року не мали жодних правових підстав, що тривалість 
тримання його під вартою була нерозумною, що не було ефективного 
механізму оскарження законності тримання його під вартою та що 
під час тримання під вартою йому не дозволяли бачитися або листу-
ватися зі своєю родиною.

4. 15 листопада 2012 року про заяву було повідомлено Уряд.

ФАКтИ

І. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

5. Заявник народився у 1968 році та станом на час надання ним 
останніх письмових пояснень перебував під вартою у м. Одесі.
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A. зАтримАння зАявниКА

6. У невизначену дату у 2006 році К., надаючи визнавальні пока-
зи під час допиту працівниками міліції, зазначив, що у 2002 році за-
явник брав участь у вчиненні вбивства члена банди З.

7. 28 липня 2006 року працівники міліції зупинили заявника на 
автостраді й затримали його, а також вилучили його автомобіль.

8. За твердженнями заявника, йому не було чітко роз’яснено під-
став затримання. Від 28 липня до 1 серпня 2006 року його переводили 
до різних відділків міліції та допитували.

9. 30 липня 2006 року в автомобілі, який було вилучено у заяв-
ника при його затриманні, працівники міліції виявили вибухову 
речовину.

10. 1 серпня 2006 року щодо заявника було порушено криміналь-
ну справу за підозрою в незаконному зберіганні вибухових речовин 
та у вчиненні вбивства З., а також складено протокол затримання, 
який заявник підписав.

B. КримінАльне провАдження щодо зАявниКА 

тА тримАння його під вАртою

11. 4 серпня 2006 року для закінчення збору інформації щодо 
особи заявника Київський районний суд м. Одеси (далі — Київський 
суд) постановив продовжити строк його затримання до десяти діб.

12. 10 серпня 2006 року заявнику було офіційно пред’явлено об-
винувачення в незаконному зберіганні вибухових речовин та у співу-
часті у вбивстві З., вчиненому бандою у 2002 році.

13. 11 серпня 2006 року Київський суд обрав заявнику запобіж-
ний захід у вигляді взяття під варту строком на два місяці, що ма-
ли обчислюватися від 28 липня 2006 року. Суд зазначив, що тяжкість 
пред’явлених заявнику обвинувачень становила достатню підставу 
для того, щоб вважати, що заявник, перебуваючи на волі, ухиляти-
меться від слідства та суду і перешкоджатиме розслідуванню.

14. Того ж дня суд виніс окрему ухвалу, в якій звернув увагу 
Міністра внутрішніх справ України на порушення прав заявника 
під час затримання. Суд зазначив, зокрема, що незадокументоване 
тримання заявника під вартою від 28 липня до 1 серпня 2006 року 
було незаконним. Суд просив Міністра вжити заходів належного ре-
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агування щодо цього випадку. Інформації про подальші заходи в ма-
теріалах справи немає.

15. Заявник через свого захисника оскаржив постанову про взят-
тя під варту. Він твердив, що має позитивні характеристики з місця 
роботи, має сім’ю, включно з трьома неповнолітніми дітьми, та має 
проблеми зі здоров’ям.

16. 17 серпня 2006 року апеляційний суд Одеської області за-
лишив апеляційну скаргу заявника без задоволення. Суд зазначив, 
зокрема, що, зважаючи на тяжкість пред’явлених заявнику обвину-
вачень, а також той факт, що він проживає у Криму, тоді як орган до-
судового слідства розташовано в Одесі, є підстави вважати, що, пе-
ребуваючи на волі, заявник ухилятиметься від слідства та суду або 
перешкоджатиме розслідуванню.

17. 25 вересня 2006 року апеляційний суд Одеської області про-
довжив строк тримання заявника під вартою до 28 лютого 2007 року, 
мотивуючи це загальними висловлюваннями про те, що, перебуваю-
чи на волі, заявник може ухилятися від слідства та суду, чинити тиск 
на свідків або перешкоджати розслідуванню.

18. 23 лютого 2007 року заявник, інтереси якого представляв за-
хисник, подав заперечення на подання прокуратури про продовжен-
ня строку тримання заявника під вартою. Він повторював, що він має 
постійне місце проживання, сім’ю з трьома неповнолітніми дітьми та 
що до затримання він займався законною підприємницькою діяль-
ністю. Він посилався на загострення виразки шлунку та твердив, що 
під час тримання його під вартою не було здійснено жодних слідчих 
дій за його участю та не виявлено жодних нових доказів його причет-
ності до будь-яких злочинів.

19. 26 лютого 2007 року апеляційний суд Одеської області задо-
вольнив подання прокуратури та продовжив строк тримання заяв-
ника під вартою до 28 квітня 2007 року, навівши ті ж підстави, що 
й у своїй постанові від 25 вересня 2006 року.

20. 20 квітня 2007 року заявник, інтереси якого представляв йо-
го захисник, знову подав заперечення на подання органу досудового 
слідства про продовження строку тримання заявника під вартою, на-
вівши ті ж підстави, що й раніше.

21. 24 квітня 2007 року Верховний Суд України продовжив строк 
тримання заявника під вартою до 22 серпня 2007 року, вказуючи на 
необхідність додаткових слідчих дій і відсутність підстав для звіль-
нення заявника з-під варти.



12�

справи, які стосуються права на свободу та особисту недоторканність

22. 9 серпня 2007 року заявнику було пред’явлено обвинувачен-
ня у причетності до кількох інших злочинів, вчинених у складі бан-
ди, включно з убивствами, викраденнями людей та катуваннями.

23. 14 серпня 2007 року Верховний Суд України задовольнив 
подання слідчого щодо продовження строку тримання під вартою 
шести ймовірних членів банди, включно із заявником, до 17 лютого 
2008 року. Суд вказав на тяжкість пред’явлених обвинувачень, те, що 
розслідування стосувалося тридцяти різних епізодів стверджуваних 
злочинів, вчинених бандою, а також те, що органам досудового слід-
ства було потрібно більше часу для завершення роботи.

24. За твердженнями Уряду, під час досудового слідства органа-
ми влади було допитано загалом 17 обвинувачених, 21 потерпілого 
та 275 свідків, проведено 30 очних ставок, 37 пред’явлень для впізнан-
ня, 20 відтворень обстановки та обставин подій і 14 виїмок, отримано 
66 висновків експертів та здійснено низку інших слідчих дій.

25. 18 грудня 2007 року заявнику було пред’явлено остаточний 
обвинувальний висновок. Додатково до попередніх обвинувачень, 
заявнику було пред’явлено обвинувачення в участі в озброєній банді 
(бандитизм).

26. 24 грудня 2007 року досудове слідство було закінчено, й за-
явнику та іншим обвинуваченим було надано час на ознайомлення 
з матеріалами справи.

27. 24 січня 2008 року апеляційний суд м. Києва, вказуючи на 
тяжкість пред’явлених обвинувачень, підтверджуючи, що постанова 
про взяття його під варту була правильною, а також посилаючись на 
необхідність завершити ознайомлення з матеріалами справи, про-
довжив строк тримання заявника під вартою до 20 серпня 2008 року.

28. 14 серпня 2008 року заявник подав заперечення на подання 
прокуратури щодо продовження строку тримання його під вартою. 
Він твердив, зокрема, що причиною такого тривалого ознайомлення 
з матеріалами справи була погана організація цього процесу.

29. 15 серпня 2008 року апеляційний суд м. Києва продовжив 
строк тримання заявника під вартою до 20 жовтня 2008 року, навів-
ши ті ж підстави, що й у своїй постанові від 24 січня 2008 року.

30. 9 жовтня 2008 року заявник повідомив прокуратуру про те, 
що попри наявність певних матеріалів справи, з якими він ще не оз-
найомився, він відмовляється від свого права на подальше ознайом-
лення та просить звільнити його з-під варти до закінчення судового 
розгляду.
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31. 12 жовтня 2008 року Генеральна прокуратура України зобо-
в’язалася надіслати заявнику відповідні процесуальні докумен-
ти, але встановила відсутність підстав для звільнення його з-під 
варти.

32. 14 жовтня 2008 року заявник знову подав заперечення на по-
дання прокуратури про продовження строку тримання його під вар-
тою, в якому наводилися схожі аргументи.

33. 15 жовтня 2008 року апеляційний суд м. Києва задовольнив 
подання прокуратури, продовживши строк тримання заявника під 
вартою до 20 грудня 2008 року, та додатково до попередньо наведе-
них підстав зазначив, що підсудним потрібен час для закінчення 
ознайомлення з матеріалами справи.

34. 16 грудня 2008 року апеляційний суд м. Києва, навівши ті ж 
підстави, продовжив строк тримання заявника під вартою до 19 лю-
того 2009 року.

35. Від 19 лютого до 18 березня 2009 року заявник перебував під 
вартою.

36. 18 березня 2009 року апеляційний суд Одеської області, 
діючи як суд першої інстанції, провів попередній судовий розгляд 
кримінальної справи щодо заявника та інших обвинувачених. Суд 
відмовив у задоволенні поданого того ж дня клопотання заявника 
про звільнення з-під варти, встановивши відсутність підстав для йо-
го задоволення.

37. 15 червня 2011 року заявник, інтереси якого представляв 
захисник, звернувся з клопотанням звільнити його з-під варти до 
закінчення судового розгляду, твердячи, що стан його здоров’я по-
гіршувався, що не було достатніх доказів його вини, що, оскільки всі 
свідки та потерпілі вже дали покази в суді першої інстанції, він не 
зможе чинити тиск на них, і, насамкінець, що він має позитивні ха-
рактеристики, на його утриманні перебувають двоє неповнолітніх 
дітей, й він має постійне місце проживання.

38. 15 червня 2011 року апеляційний суд Одеської області від-
мовив у задоволенні клопотання заявника, вказавши на тяжкість 
пред’явлених йому обвинувачень та твердячи, що судовий розгляд 
ще не закінчено й немає підстав для звільнення його з-під варти.

39. За твердженнями Уряду, загалом апеляційним судом Одесь-
кої області було проведено 151 судове засідання у справі заявника, 
низку з яких було відкладено, зокрема через неявку до суду одного 
з підсудних, який перебував на волі.
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40. 18 жовтня 2011 року апеляційний суд Одеської області визнав 
заявника винним у вчиненні вбивства, викраденні людини та банди-
тизмі та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі стро-
ком на чотирнадцять років із конфіскацією належного йому майна.

41. Як твердить заявник, 30 липня 2013 року за апеляційною 
скаргою, поданою ним та його захисником, Вищий спеціалізований 
суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ залишив ви-
рок суду першої інстанції загалом без змін, проте уточнив кваліфіка-
цію одного зі злочинів відповідно до національного законодавства.

С. побАчення тА лиСтУвАння 

з родиною впродовж тримАння під вАртою

42. 16 жовтня 2006 року Генеральна прокуратура України відмо-
вила в задоволенні поданого дружиною заявника, І. О., клопотання 
про отримання побачення із заявником. Генеральна прокуратура Ук-
раїни зазначила, що станом на час подій «необхідності у побаченні 
родичів із [заявником] немає».

43. Як твердить заявник, протягом усього часу попереднього 
ув’язнення його було позбавлено можливості бачитися або листува-
тися зі своєю родиною.

44. 25 травня 2009 року заявник звернувся до апеляційного суду 
Одеської області з клопотанням про надання дозволу на побачення зі 
своєю родиною, а саме зі своєю матір’ю, дружиною та дітьми. Він твер-
див, що протягом усього періоду його попереднього ув’язнення ор-
гани досудового слідства без належного обґрунтування відмовляли 
в задоволенні його клопотань про отримання побачень із родиною.

45. Як твердить Уряд, клопотання заявника від 25 травня 2009 ро-
ку було задоволено, але родичі заявника не скористалися цією наго-
дою й не з’явилися на побачення з ним.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСтВО

46. Відповідні положення Кримінально-процесуального кодексу 
України щодо тримання під вартою до закінчення досудового слід-
ства та судового розгляду наведено в рішенні Суду у справі «Молодо-
рич проти України» (Molodorych v. Ukraine), заява № 2161/02, пп. 56–58, 
від 28 жовтня 2010 року.
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47. Відповідні положення Кримінально-процесуального кодексу 
України щодо побачень з родичами наведено в рішенні Суду у справі 
«Шалімов проти України» (Shalimov v. Ukraine), заява № 20808/02, п. 44, 
від 4 березня 2010 року.

48. У відповідних положеннях Цивільного кодексу України від 
2003 року, який набрав чинності 1 січня 2004 року, передбачено таке:

Стаття 1167  
Підстави відповідальності за завдану моральну шкоду

«...2. Моральна шкода відшкодовується незалежно від вини органу де-
ржавної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу міс-
цевого самоврядування, фізичної або юридичної особи, яка її завдала:
...

2) якщо шкоди завдано фізичній особі внаслідок її незаконного за-
тримання...

...».

49. У відповідних положеннях Закону України про відшкодуван-
ня шкоди (Закон України «Про порядок відшкодування шкоди, за-
вданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудо-
вого слідства, прокуратури і суду») від 1 грудня 1994 року (зі змінами) 
передбачено:

Стаття 1

«Відповідно до положень цього Закону підлягає відшкодуванню 
шкода, завдана громадянинові внаслідок:

1) незаконного засудження, незаконного притягнення як обвинува-
ченого, незаконного взяття і тримання під вартою, незаконного 
проведення в ході розслідування чи судового розгляду кримі-
нальної справи обшуку, виїмки, незаконного накладення арешту 
на майно, незаконного відсторонення від роботи (посади) та ін-
ших процесуальних дій, що обмежують права громадян;

2) незаконного застосування адміністративного арешту чи виправ-
них робіт, незаконної конфіскації майна, незаконного накладен-
ня штрафу;

3) незаконного проведення оперативно-розшукових заходів, пере-
дбачених законами України «Про оперативно-розшукову діяль-
ність», «Про організаційно-правові основи боротьби з організова-
ною злочинністю» та іншими актами законодавства.
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У випадках, зазначених у частині першій цієї статті, завдана шко-
да відшкодовується в повному обсязі незалежно від вини посадових 
осіб органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду.».

Стаття 2

«Право на відшкодування шкоди в розмірах і в порядку, передбаче-
них цим Законом, виникає у випадках:

1) постановлення виправдувального вироку суду;

2) закриття кримінальної справи за відсутністю події злочину, від-
сутністю у діянні складу злочину або недоведеністю участі обви-
нуваченого у вчиненні злочину;

3) відмови в порушенні кримінальної справи або закриття кримі-
нальної справи з підстав, зазначених у пункті 2 частини першої 
цієї статті;

4) закриття справи про адміністративне правопорушення.

Право на відшкодування шкоди, завданої зазначеними у статті 1 цьо-
го Закону оперативно-розшуковими заходами до порушення кримі-
нальної справи, виникає у випадках, передбачених пунктом 1-1 час-
тини першої цієї статті, або за умови, що протягом шести місяців після 
проведення таких заходів не було прийнято рішення про порушення 
за результатами цих заходів... або таке рішення було скасовано».

50. Після внесення 1 грудня 2005 року змін до Закону про відш-
кодування шкоди, що набрали чинності з 1 січня 2006 року, перелік 
випадків, у яких виникає право на відшкодування, було розширено 
через включення до нього такого пункту:

«(1-1) встановлення в обвинувальному вироку суду чи іншому рі-
шенні суду (крім ухвали чи постанови суду про повернення справи 
на додаткове розслідування чи новий судовий розгляд) факту ... не-
законного взяття і тримання під вартою...».

ПРАВО

І. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя ПУНКтУ 1 СтАттІ 5 КОНВЕНЦІЇ

51. Заявник скаржився, що його незаконно тримали під вартою 
від 28 липня до 1 серпня 2006 року та від 19 лютого до 18 березня 
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2009 року на порушення п. 1 ст. 5 Конвенції, у відповідній частині 
якої зазначено:

«1. Кожен має право на свободу та особисту недоторканність. Нікого 
не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно 
до процедури, встановленої законом:

a) законне ув’язнення особи після засудження її компетентним судом;

b) законний арешт або затримання особи за невиконання закон-
ного припису суду або для забезпечення виконання будь-якого 
обов’язку, встановленого законом;

c) законний арешт або затримання особи, здійснене з метою до-
провадження її до компетентного судового органу за наявності 
обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо 
обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею 
правопорушення чи її втечі після його вчинення;...».

А. щодо прийнятноСті

1. Аргументи сторін

52. Уряд твердив, що заявник не вичерпав національних засобів 
юридичного захисту у зв’язку зі своєю скаргою на його затримання 
від 28 липня до 1 серпня 2006 року. Уряд твердив, що Київський суд 
у своїй окремій ухвалі від 11 серпня 2006 року визнав незаконність 
затримання заявника впродовж цього періоду. Факт цього визнання 
забезпечив заявнику можливість вимагати відшкодування згідно 
з Цивільним кодексом України та Законом про відшкодування шко-
ди. Уряд надав копії рішень національного суду, які, на його думку, 
доводили наявність у справі заявника засобу юридичного захисту.

53. Уряд не заперечував проти прийнятності скарги заявника на 
тримання під вартою від 19 лютого до 18 березня 2009 року.

54. Заявник заперечив проти аргументу Уряду стосовно невичер-
пання засобу юридичного захисту. Він твердив, що практика неза-
документованих затримань становить системну проблему в Україні 
та що попри визнання незаконності його затримання, жодного пра-
цівника міліції не було притягнуто до відповідальності. Він також 
твердив, що у справах, на які посилався Уряд, відшкодування шкоди 
позивачам було присуджено більш ніж через шість або сім років піс-
ля закінчення незаконного затримання. На думку заявника, це до-
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водить, що вказаний Урядом засіб юридичного захисту є повільним, 
а тому не може вважатися ефективним.

2. оцінка Суду

(а) Скарга заявника на його затримання 
від 28 липня до 1 серпня 2006 року

55. Суд уже розглядав аналогічне питання у справах «Лопатін та 
Медведський проти України» (Lopatin and Medvedskiy v. Ukraine) (заяви 
№ 2278/03 та № 6222/03, пп. 76 та 77, від 20 травня 2010 року) та «Савін 
проти України» (Savin v. Ukraine) (заява № 34725/08, п. 77, від 16 лютого 
2012 року) і встановив, що за відповідних обставин зазначені засоби 
юридичного захисту, як за Цивільним кодексом України, так і за За-
коном про порядок відшкодування шкоди, не можна вважати ефек-
тивними.

56. У цих справах Суд зазначив, що національні органи влади 
визнали незаконність затримання заявників з істотними затрим-
ками. У рішенні у справі «Лопатін та Медведський проти України» 
(Lopatin and Medvedskiy) слідчому знадобилося понад чотири роки для 
визнання факту затримання та ще півтора року для визнання його 
незаконності. На думку Суду, таке запізніле визнання не позбавило 
заявників їхнього статусу потерпілих (див. згадане рішення у справі 
«Лопатін та Медведський проти України» (Lopatin and Medvedskiy v. 
Ukraine), п. 75). У справі «Савін проти України» (Savin v. Ukraine) сталася 
затримка у понад десять років (див. згадане рішення у справі «Савін 
проти України» (Savin v. Ukraine), пп. 7, 22 та 28).

57. Окрім того, у справі «Лопатін та Медведський проти України» 
(Lopatin and Medvedskiy v. Ukraine) Суд дійшов висновку, що Уряд не 
довів, що Цивільний кодекс України 2003 року міг забезпечити під-
ставу для подання позову про відшкодування шкоди у зв’язку з неза-
конним триманням під вартою, оскільки у цій справі відповідні події 
відбувалися до набуття Кодексом чинності, тобто до 1 січня 2004 року 
(див. загадане рішення у справі «Лопатін та Медведський проти Украї-
ни» (Lopatin and Medvedskiy v. Ukraine), п. 77). Суд також піддав сумніву 
ефективність цього засобу юридичного захисту з огляду на те, що 
право на відшкодування шкоди за незаконне тримання під вартою, 
попри виправдувальний вирок, було передбачено лише змінами до 
Закону про відшкодування шкоди у грудні 2005 року, тобто пізніше 
від зазначених у цій справі подій.
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58. Обставини цієї справи є суттєво відмінними. По-перше, Суд 
зазначає, що вже 11 серпня 2006 року національний суд визнав неза-
конність затримання заявника з 28 липня до 1 серпня 2006 року. По-
друге, незаконне затримання заявника відбулося 28 липня 2006 року, 
тобто після набрання чинності й Цивільного кодексу України 2003 ро-
ку, й змін до Закону про відшкодування шкоди від 2005 року. За цих 
підстав не виникає жодних сумнівів щодо застосовності й Цивільно-
го кодексу України 2003 року, й Закону про відшкодування шкоди. 
Заявник не заперечував проти їхньої застосовності у своїй справі.

59. Суд вказує, що згідно з його усталеною практикою Уряд, який 
заявляє про невичерпання національних засобів правового захисту, 
повинен переконати Суд у тому, що засіб захисту був ефективним 
і доступним і в теорії, і на практиці. Якщо цю вимогу щодо тягаря 
доведення буде виконано, заявник, своєю чергою, повинен довести, 
що зазначений Урядом засіб юридичного захисту було фактично ви-
черпано, або що він із якихось причин є неадекватним і неефектив-
ним за конкретних обставин справи, або є особливі обставини, які 
виправдовують недотримання цієї вимоги (див. рішення у справі 
«Хохліч проти України» (Khokhlich v. Ukraine), заява № 41707/98, п. 149, 
від 29 квітня 2003 року).

60. Суд вважає, що в цій справі Уряд виконав свій обов’язок щодо 
тягаря доведення. І навпаки, заявник не навів жодних переконливих 
аргументів, щоб показати, що зазначений Урядом засіб правового 
захисту був неадекватним чи неефективним, або що були особливі 
обставини, які виправдовують його невичерпання. Заявник також 
не вказав жодних конкретних обставин, за яких застосування засо-
бу правового захисту могло бути неприйнятно тривалим. Зважаючи 
на те, що заявник не намагався використати засіб правового захисту, 
Суд не готовий абстрактно оцінювати аргумент про те, що застосу-
вання засобу правового захисту було б неприйнятно тривалим. Суд 
повторює, що наявність самих лише сумнівів щодо перспектив ус-
пішності застосування конкретного засобу правового захисту, що не 
є очевидно марним, не є вагомою підставою для невичерпання на-
ціональних засобів юридичного захисту (див. ухвалу щодо прийнят-
ності у справі «Воробойова проти України» (Vorobyeva v. Ukraine), заява 
№ 27517/02, від 17 грудня 2002 року).

61. Тому Суд приймає заперечення Уряду щодо невичерпання 
і вважає, що скарга заявника в частині незаконності його затриман-
ня від 28 липня до 1 серпня 2006 року має бути відхилена через неви-
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черпання національних засобів правового захисту відповідно до п. 1 
ст. 35 Конвенції.

(b) Скарга заявника щодо його тримання під вартою 
від 19 лютого до 18 березня 2009 року

62. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою в сенсі 
підп. «a» п. 3 ст. 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона є неприй-
нятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути визнана при-
йнятною.

в. щодо СУті

1. Аргументи сторін

63. Заявник твердив, що тримання його під вартою від 19 лютого 
до 18 березня 2009 року було незаконним, оскільки було здійснено 
без жодного рішення суду.

64. Уряд твердив, що тримання заявника під вартою протягом 
зазначеного періоду було законним і що заявник перебував під вар-
тою, оскільки матеріали його кримінальної справи було направлено 
до суду першої інстанції.

2. оцінка Суду

65. Суд зауважує, що тримання заявника під вартою від 19 люто-
го 2009 року до 18 березня 2009 року відбувалося лише на тій підставі, 
що справу було передано на розгляд до суду. Проте жодного рішення, 
яке б дозволяло тримання заявника під вартою впродовж цього пе-
ріоду, не ухвалювалося.

66. Суд уже досліджував у багатьох справах практику тримання 
обвинувачених під вартою лише на тій підставі, що обвинувальний ви-
сновок передано до суду першої інстанції, і визнавав у зв’язку із цим по-
рушення п. 1 ст. 5 Конвенції. Суд встановлював, що практика тримання 
обвинувачених під вартою без конкретної законної підстави та за від-
сутності чітких норм, які б регулювали правове становище обвинува-
чених, внаслідок чого вони можуть бути позбавлені свободи протягом 
необмеженого періоду часу без відповідного дозволу суду, є несуміс-
ною із принципом юридичної визначеності та захисту від свавілля, які 
є наскрізними питаннями у сфері застосування Конвенції та принципу 
верховенства права (див., напр., рішення у справі «Єлоєв проти України» 
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(Yeloyev v. Ukraine), заява № 17283/02, п. 50, від 6 листопада 2008 року). 
Цю проблему у відповідний час було визнано системною в Україні (див. 
рішення у справі «Харченко проти України» (Kharchenko v. Ukraine), заява 
№ 40107/02, п. 98, від 10 лютого 2011 року).

67. Суд зауважує, що Уряд не навів жодних нових аргументів, які 
могли б переконати його відійти від своїх попередніх висновків у цій 
справі.

68. З огляду на наведені міркування Суд доходить висновку, що 
тримання заявника під вартою від 19 лютого до 18 березня 2009 року 
було незаконним.

69. Отже, відбулося порушення п. 1 ст. 5 Конвенції у зв’язку з три-
манням заявника під вартою від 19 лютого до 18 березня 2009 року.

II. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя ПУНКтУ 3 СтАттІ 5 КОНВЕНЦІЇ

70. Заявник скаржився, що тривалість його досудового триман-
ня під вартою була надмірною. Він посилався на п. 3 ст. 5 Конвенції, 
в якому зазначено:

«[Кожному], кого заарештовано або затримано згідно з положення-
ми підпункту «с» пункту 1 цієї статті, ... має бути забезпечено роз-
гляд справи судом упродовж розумного строку або звільнення під 
час провадження. Таке звільнення може бути обумовлене гарантія-
ми з’явитися на судове засідання».

А. щодо прийнятноСті

71. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою в сенсі 
підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не є не-
прийнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути визнана 
прийнятною.

в. щодо СУті

1. Аргументи сторін

72. Заявник твердив, що строк тримання його під вартою до ви-
несення вироку був надмірним. Він зазначав, що пред’явлені йому 
обвинувачення були пов’язані тільки з трьома, а не з рештою тринад-
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цятьма підсудними. У зв’язку із цим він заперечував аргумент Уряду 
про те, що тривалість тримання заявника під вартою була виправда-
на великою кількістю обвинувачених у справі.

73. Уряд наполягав, що, з огляду на обставини справи, зокрема 
тяжкість пред’явлених заявнику обвинувачень і складність спра-
ви, порушення п. 3 ст. 5 Конвенції у цій справі не відбулося. Уряд 
вказував, зокрема, що провадження у справі щодо заявника було 
пов’язано із провадженнями у справах щодо шістнадцяти інших 
осіб, інтереси яких представляли захисники. Обвинувачені та їх-
ні захисники користувалися своїми процесуальними правами, що 
призвело до подовження тривалості провадження. Уряд посилав-
ся на велику кількість слідчих дій, здійснених під час досудового 
слідства, та велику кількість судових засідань упродовж судового 
розгляду. Деякі із судових засідань необхідно було відкласти з огля-
ду на стан здоров’я підсудних і захисників, а також неявку до суду 
підсудних та свідків.

2. оцінка Суду

74. Суд зазначає, що період, який слід брати до уваги, розпочав-
ся 28 липня 2006 року (у день затримання заявника) і закінчився 
18 жовтня 2011 року (у день, коли суд першої інстанції виніс вирок 
щодо заявника). Отже, тримання заявника під вартою тривало по-
над п’ять років і два місяці.

75. Суд постановив, що відповідно до п. 3 ст. 5 Конвенції після 
спливу певного періоду часу саме лише існування обґрунтованої пі-
дозри не виправдовує позбавлення свободи й суди мають наводити 
інші підстави для продовження тримання під вартою (див., напр., рі-
шення у справі «Борисенко проти України» (Borisenko v. Ukraine), заява 
№ 25725/02, п. 50, від 12 січня 2012 року). Окрім того, ці підстави ма-
ють бути чітко зазначені національними судами (див. згадані рішен-
ня у справах «Єлоєв проти України» (Yeloyev v. Ukraine), п. 60, та «Хар-
ченко проти України» (Kharchenko v. Ukraine), п. 80).

76. Суд часто встановлював порушення п. 3 ст. 5 Конвенції у ви-
падках, коли національні суди продовжували тримання заявника 
під вартою, посилаючись в основному на тяжкість обвинувачень та 
використовуючи шаблонні формулювання, навіть не розглядаючи 
конкретних фактів або можливості застосування альтернативних 
запобіжних заходів (див., напр., згадане рішення у справі «Харченко 
проти України» (Kharchenko v. Ukraine), пп. 80–81, та рішення у справі 
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«Третьяков проти України» (Tretyakov v. Ukraine), заява № 16698/05, 
п. 59, від 29 вересня 2011 року).

77. У цій справі національні суди у період від 25 вересня 2006 ро-
ку до 15 червня 2011 року неодноразово розглядали питання щодо 
тримання заявника під вартою.

78. Проте у своїх рішеннях від 25 вересня 2006 року, 26 лютого 
2007 року та 24 квітня 2007 року національні суди не проаналізува-
ли жоден з аспектів становища заявника, використовуючи шаблонну 
мову та не розглядаючи конкретних фактів справи заявника.

79. У своїй постанові від 14 серпня 2007 року щодо продовжен-
ня строку тримання заявника під вартою Верховний Суд України 
розглянув конкретні обставини справи та зазначив, що справа була 
складною і потребувала великої кількості слідчих дій. Проте Вер-
ховний Суд України не розглянув індивідуальне становище жодного 
з підсудних, включно із заявником.

80. Окрім того, 15 жовтня 2008 року апеляційний суд м. Києва за-
значив, що потреба в ознайомленні з матеріалами справи була голо-
вною причиною продовження строку тримання заявника під вартою, 
хоча заявник ще 9 жовтня 2008 року повідомив прокуратуру про те, 
що він бажає закінчити ознайомлення з матеріалами справи. Рішен-
ня національних органів не роз’яснюють, а Суд не може зрозуміти, як 
продовжуване тримання заявника під вартою може бути виправда-
не необхідністю ознайомлення з матеріалами справи, якщо заявник 
чітко заявив, що вважає таке ознайомлення закінченим. Те, що на-
ціональні суди посилалися на потреби інших підсудних продовжити 
ознайомлення з матеріалами справи, лише підтверджує думку про 
те, що національні суди не намагалися оцінити конкретне становище 
заявника.

81. Суд пам’ятає про тяжкість пред’явлених заявнику обвину-
вачень та труднощі, які національні органи влади вочевидь мали 
під час розслідування його справи, зокрема пред’явлення обвину-
вачень багатьом обвинуваченим, які, як твердилося, були причетні 
до організованої злочинної діяльності. Проте, оцінюючи рішення 
національних судів відповідно до принципів, встановлених його 
практикою, Суд не вбачає підстав відходити від своєї попередньої 
позиції. У відповідних рішеннях національних судів органи влади 
не довели, що окрім загальної складності справи були особливі об-
ставини, пов’язані з конкретним становищем заявника, які б виправ-
дали тримання заявника під вартою протягом такого значного часу 
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(див. як протилежний приклад рішення у справі «Еререн проти Ні-
меччини» (Ereren v. Germany), заява № 67522/09, пп. 64 та 65, від 6 лис-
топада 2014 року).

82. Зазначених міркувань достатньо, щоб Суд дійшов висновку, 
що відбулося порушення п. 3 ст. 5 Конвенції.

III. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя ПУНКтУ 4 
СтАттІ 5 КОНВЕНЦІЇ

83. Заявник скаржився, що він не мав ефективного засобу право-
вого захисту, за допомогою якого можна було б забезпечити розгляд 
питання щодо законності тримання його під вартою після закінчення 
досудового слідства у його справі. Він посилався на ст. 13 Конвенції. 
Суд вважає, що ця скарга має бути розглянута відповідно до п. 4 ст. 5 
Конвенції (див. рішення у справі «Цигоній проти України» (Tsygoniy v. 
Ukraine), заява № 19213/04, п. 74, від 24 листопада 2011 року), у якому 
зазначено:

«4. Кожен, кого позбавлено свободи внаслідок арешту або тримання 
під вартою, має право ініціювати провадження, під час якого суд без 
зволікання встановлює законність затримання і приймає рішення 
про звільнення, якщо затримання є незаконним».

А. щодо прийнятноСті

84. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою в сенсі 
підп. «a» п. 3 ст. 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не є не-
прийнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути визнана 
прийнятною.

в. щодо СУті

85. Заявник твердив, що під час вирішення питання про продов-
ження строку тримання заявника під вартою після закінчення до-
судового слідства національні суди посилалися тільки на тяжкість 
пред’явлених йому обвинувачень, що відповідно до практики Суду 
не є достатньою підставою для виправдання тривалого тримання під 
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вартою, та не надали адекватних відповідей на аргументи заявника 
щодо необхідності звільнення його з-під варти.

86. Уряд твердив, що заявник мав два ефективні засоби відшко-
дування: оскаржити початкову постанову про взяття його під варту 
та подати клопотання про звільнення з-під варти. Заявник вико-
ристав обидва засоби, оскарживши початкову постанову про взяття 
його під варту та подавши заперечення на подання органу досудо-
вого слідства про продовження строку тримання заявника під вар-
тою. Національні суди належно розглянули і скаргу заявника, і його 
заперечення, та відмовили у задоволенні їх. Під час розгляду справи 
судом першої інстанції заявник лише двічі звертався з клопотанням 
про звільнення з-під варти, і суд належно розглянув обидва клопо-
тання та залишив їх без задоволення.

87. Суд зауважує, що 18 березня 2009 року апеляційний суд 
Одеської області, вирішуючи питання про продовження строку три-
мання заявника під вартою та його клопотання про звільнення з-під 
варти, не надав жодної відповіді на конкретні аргументи заявника 
щодо його звільнення з-під варти, а також не навів жодних, навіть 
шаблонних, підстав для продовження тримання заявника під вар-
тою. Апеляційний суд Одеської області також не встановив дату за-
кінчення строку тримання заявника під вартою.

88. Суд зазначає, що національний суд не ухвалив вмотивованого 
рішення, яке б обґрунтовувало продовження строку тримання заяв-
ника під вартою після закінчення досудового слідства та в якому було 
б надано оцінку твердженням заявника про безпідставність продов-
жуваного тримання його під вартою. Суд уже визнавав цю практику, 
яка повторюється у схожих рішеннях національних судів України, 
такою, що не відповідає вимогам п. 4 ст. 5 Конвенції (див. рішення 
у справах «Молодорич проти України» (Molodorych v. Ukraine), заява 
№ 2161/02, п. 108, від 28 жовтня 2010 року, та «Цигоній проти України» 
(Tsygoniy v. Ukraine), заява № 19213/04, п. 78, від 24 листопада 2011 ро-
ку). Суд вважає, що такі ж висновки є застосовними й у цій справі.

89. Отже, відбулося порушення п. 4 ст. 5 Конвенції.

IV. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 8 КОНВЕНЦІЇ

90. Заявник скаржився на порушення його права на повагу до 
сімейного життя у зв’язку з відмовою національних органів влади 
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у наданні дозволів на побачення та листування з родичами під час 
перебування під вартою. Заявник посилався на ст. 8 Конвенції, у якій 
зазначено:

«1. Кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного жит-
тя, до свого житла і кореспонденції.

2. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення 
цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюєть-
ся згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві 
в інтересах національної та громадської безпеки чи економічно-
го добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, 
для захисту здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших 
осіб».

А. щодо прийнятноСті

1. Аргументи сторін

91. Уряд твердив, що будь-яке втручання у сімейне життя заяв-
ника було невід’ємним аспектом тримання його під вартою, ґрун-
тувалося на національному законодавстві та було пропорційним. 
Уряд твердив, що в матеріалах кримінальної справи містилося 
лише одне клопотання заявника до апеляційного суду Одеської 
області про надання дозволу на побачення зі своєю родиною. За 
твердженнями Уряду, апеляційний суд Одеської області задоволь-
нив клопотання від 25 травня 2009 року, але родина заявника так 
і не скористалася цим дозволом. Уряд надав довідку Київського 
СІЗО без дати, в якій зазначалося, що в матеріалах особової спра-
ви заявника немає будь-якої інформації про те, що він коли-небудь 
мав побачення з родичами. Уряд твердив, що скаргу заявника не 
було підтверджено жодними доказами, й вона була явно необґрун-
тованою.

92. Заявник підтримав свою скаргу.

2. оцінка Суду

(a) Листування

93. Суд зазначає, що в матеріалах справи ніщо не вказує на те, що 
заявник коли-небудь намагався листуватися зі своєю родиною або 
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що він коли-небудь звертався з клопотаннями з цього приводу чи по-
давав будь-які відповідні скарги.

94. Що стосується скарг заявника на обмеження його права на 
листування, Суд вважає це твердження абсолютно безпідставним. 
Тому ця скарга має бути відхилена відповідно до підп. «а» п. 3 та п. 4 
ст. 35 Конвенції як явно необґрунтована.

(b) Побачення з родиною

95. Суд зауважує, що Уряд не порушував питання дотримання 
заявником правила шестимісячного строку. Проте Суд уже зазначав, 
що правило шестимісячного строку є загальноприйнятою нормою, 
а отже, він має право застосовувати його з власної ініціативи (див. 
рішення у справі «Ассанідзе проти Грузії» (Assanidze v. Georgia) [ВП], 
заява № 71503/01, п. 160, ЄСПЛ 2004-ІІ).

У зв’язку з цим Суд зазначає, що заявник вказав лише одне кон-
кретне рішення Генеральної прокуратури України від 16 жовтня 
2006 року про відмову в наданні побачення з родичами. Суд зазна-
чає, що ніщо не вказує на те, що це рішення перешкоджало заявнику 
подати згодом інші клопотання про надання дозволу на побачення 
з родиною.

96. За цих обставин Суд вважає, що заявник, який подав заяву 
5 травня 2009 року, порушив правило щодо звернення до Суду протя-
гом шести місяців від дня отримання рішення від 16 жовтня 2006 ро-
ку. Тому ця скарга має бути відхилена як неприйнятна відповідно до 
пп. 1 та 4 ст. 35 Конвенції.

V. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 13 КОНВЕНЦІЇ

97. Заявник також скаржився, що він не мав ефективного націо-
нального засобу правового захисту у зв’язку з його скаргою відповід-
но до ст. 8 Конвенції стосовно побачень з родичами. Він посилався на 
ст. 13 Конвенції, у якій зазначено:

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

98. Уряд твердив, що ця скарга є явно необґрунтованою, оскільки 
заявник не подав небезпідставну скаргу для того, щоб він міг вважа-
тися жертвою порушення ст. 8 Конвенції.

99. Заявник не надав зауважень за цим пунктом.
100. Суд, визнавши зазначену скаргу відповідно до ст. 8 Кон-

венції неприйнятною, доходить висновку, що заявник не подав не-
безпідставної скарги в сенсі ст. 13 Конвенції (див. рішення у справі 
«Валерій Фуклєв проти України» (Valeriy Fuklev v. Ukraine), заява 
№ 6318/03, п. 98, від 16 січня 2014 року).

101. Звідси випливає, що скаргу заявника відповідно до ст. 13 
Конвенції слід відхилити відповідно до підп. «а» п. 3 і п. 4 ст. 35 Кон-
венції як несумісну з огляду на обставини (ratione materiae) з поло-
женнями Конвенції.

VI. ІНШІ СтВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННя КОНВЕНЦІЇ

102. Насамкінець заявник скаржився відповідно до ст. 3 Конвен-
ції, що після затримання його змушували зізнатися у вчиненому. 
Заявник також скаржився відповідно до п. 1 ст. 5 Конвенції, що по-
станова про взяття його під варту не була обґрунтованою. Він також 
скаржився відповідно до п. 2 ст. 5 Конвенції, що під час затримання 
його не було повідомлено про підстави затримання. Посилаючись на 
п. 4 ст. 5 Конвенції, заявник скаржився, що його було доправлено до 
судді через сім днів після затримання. Відповідно до п. 2 ст. 6 Кон-
венції заявник скаржився на формулювання деяких процесуальних 
рішень у його справі. Насамкінець заявник також скаржився від-
повідно до п. 3 ст. 6 Конвенції, що пред’явлені йому обвинувачення 
не були достатньо деталізованими, що він не мав часу та засобів для 
підготовки свого захисту, що від 28 липня до 3 серпня 2006 року він 
не мав доступу до захисника та що у серпні 2006 року обраного ним 
захисника до провадження у кримінальній справі щодо нього не бу-
ло допущено.

103. Розглянувши аргументи заявника з урахуванням усіх наяв-
них у нього матеріалів та належності оскаржуваних питань до сфери 
його компетенції, Суд вважає, що вони не виявляють жодних ознак 
порушень прав і свобод, гарантованих Конвенцією.
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104. Із цього випливає, що ця частина заяви має бути визнана не-
прийнятною як явно необґрунтована відповідно до п. 1 та підп. «а» 
п. 3 і п. 4 статті 35 Конвенції.

VII. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

105. 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».

А. шКодА

106. Заявник вимагав 20 000 євро відшкодування моральної 
шкоди.

107. Уряд твердив, що вимога є надмірною.
108. Суд вважає, що заявник вочевидь зазнав страждань і три-

воги у зв’язку зі встановленими порушеннями. Ухвалюючи рішен-
ня на засадах справедливості, як цього вимагає ст. 41 Конвенції, 
Суд присуджує заявнику 4000 євро відшкодування моральної 
шкоди.

B. СУдові тА інші витрАти

109. Заявник також вимагав 1000 євро компенсації витрат на 
представництво своїх інтересів під час провадження у Суді. На під-
твердження цього він не надав жодних документів.

110. Уряд зазначив, що заявнику було надано юридичну допомо-
гу, і його вимога щодо відшкодування витрат на юридичну допомогу 
є необґрунтованою.

111. Згідно з практикою Суду заявник має право на компенсацію 
судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі витрати 
були фактичними й неминучими, а їхній розмір — обґрунтованим. 
Суд зазначає, що для обґрунтування своєї вимоги заявник не надав 
жодних  документів на підтвердження, таких як деталізовані рахун-
ки або рахунки-фактури (пп. 1 та 2 правила 60 Регламенту Суду). Від-
повідно Суд нічого не присуджує за цим пунктом.
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C. пеня

112. 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 щодо законності тримання заявника під вар-
тою від 19 лютого 2009 року до 18 березня 2009 року, тривалості три-
мання його під вартою та наявності механізму перегляду законності 
такого тримання під вартою прийнятними, а решту скарг у заяві — 
неприйнятними.

2. Ухвалює, що відбулося порушення п. 1 ст. 5 Конвенції у зв’язку 
з триманням заявника під вартою від 19 лютого 2009 року до 18 бе-
резня 2009 року.

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 з дати, коли це рішення набуде ста-

тусу остаточного відповідно до п. 2 ст. 44 Конвенції, держава-
відповідач повинна сплатити заявнику 4000 (чотири тисячі) 
євро відшкодування моральної шкоди та додатково суму 
будь-яких податків, що можуть нараховуватися; ця сума має 
бути конвертована у валюту держави-відповідача за курсом 
на день здійснення платежу;

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

6. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 2 квітня 
2015 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 «Заїченко проти України (№ 2)»

(Заява № 45797/09)

Рішення

Страсбург 
26 лютого 2015 року

ОСТАТОЧНЕ 
6 липня 2015 року

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

У справі «Заїченко проти України (№ 2)»,

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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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 3 лютого 2015 року, 

виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справа ґрунтується на заяві (№ 45797/09) проти України, по-
даній 24 серпня 2009 року до Суду на підставі ст. 34 Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) 
громадянином України паном Володимиром Георгійовичем Заїчен-
ком (далі — заявник).

2. Уряд України (далі — Уряд) представляла його Уповноваже-
ний, на той час — пані В. Лутковська.

3. Заявник скаржився, зокрема, на примусове поміщення його 
до психіатричної лікарні та збирання в цьому контексті органами 
міліції про нього даних.

4. 28 квітня 2011 року про заяву було повідомлено Уряд.

ФАКтИ

I. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

А. провАдження щодо зАявниКА У СпрАві 

про АдмініСтрАтивне прАвопорУшення тА його поміщення 

до пСихіАтричної ліКАрні

5. Заявник народився у 1956 році й живе у м. Дніпропетровську.
6. У різні періоди він ініціював у національних судах численні 

провадження.
7. У липні 2009 року Дніпропетровський окружний адміністра-

тивний суд отримав від заявника кілька листів, у яких містилися 
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надзвичайно образливі зауваження на адресу суддів, у провадженні 
яких перебували ініційовані ним справи (зокрема, одного з суддів 
було названо «гнидою», чий відвід він заявляв «відповідно до ... за-
гальновідомих відомостей із підручників з паразитології»).

8. 23 липня 2009 року у зв’язку з цими листами секретар суду 
склав протокол про адміністративне правопорушення, в якому за-
значалося, що заявник висловлює свою неповагу до суду. Справу було 
передано на розгляд до Красногвардійського районного суду м. Дніп-
ропетровська (далі — Красногвардійський суд).

9. Того ж дня, засідаючи у складі одного судді, Красногвардій-
ський суд провів засідання за участю заявника. Згідно з протоколом 
засідання заявник наполягав на своїй версії перебігу подій, викла-
деній у його листах, які він брутальними не вважав. Вивчивши ма-
теріали справи та заслухавши заявника, суд (для встановлення 
осудності заявника) призначив стаціонарну судово-психіатричну 
експертизу. Зазначена експертиза мала відбутися у відділенні судо-
во-психіатричних експертиз Дніпропетровської обласної клінічної 
психіатричної лікарні (далі — психіатрична лікарня). Суддя посилав-
ся на ст. 20 Кодексу України про адміністративні правопорушення та 
ст. 21 Закону України «Про психіатричну допомогу» (див. пп. 60 і 63). 
У постанові зазначалося, що вона оскарженню не підлягає.

10. Із зали засідань міліція доправила заявника до Красногвар-
дійського РВ УМВС України м. Дніпропетровська в Дніпропетровсь-
кій області, де він перебував близько трьох годин. Потім його допра-
вили до психіатричної лікарні.

11. Наступного дня, 24 липня 2009 року, психіатрична лікарня 
повідомила Красногвардійський суд, що не може провести судово-
психіатричну експертизу відповідно до постанови суду, оскільки 
в матеріалах справи немає жоднї інформації, яка б його характери-
зувала. Заявника було виписано з лікарні, а жодних документів щодо 
стану його психічного здоров’я складено не було.

12. 31 липня 2009 року заявник оскаржив постанову суду від 
23 липня 2009 року. Він твердив, зокрема, що постанова порушувала 
його право на презумпцію психічного здоров’я та що такого різновиду 
постанови не було в переліку постанов, які суд має право ухвалювати 
згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення. За-
явник також посилався на положення в оскаржуваній постанові, що 
ця постанова не підлягає оскарженню, як на ще один приклад її неза-
конності та свавільності.
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13. 4 серпня 2009 року голова Красногвардійського суду надав 
міліції вказівки зібрати відомості про особу заявника, які були необ-
хідні психіатричній лікарні для встановлення стану його психічного 
здоров’я. Міліції було надано вказівки, зокрема, зібрати всі докумен-
ти, пов’язані з психіатричним лікуванням або медикаментозною те-
рапією заявника, а також характеристики на нього від його родичів, 
сусідів і колег.

14. Того ж дня двоє з сусідів заявника надали міліції доволі пози-
тивні характеристики на нього.

15. 6 серпня 2009 року місцева поліклініка повідомила міліцію, 
що заявник не отримував психіатричного лікування й не перебуває 
під психіатричним наглядом.

16. 14 серпня 2009 року апеляційний суд Дніпропетровської об-
ласті залишив апеляційну скаргу заявника на постанову від 23 липня 
2009 року без розгляду Суд зазначив, що оскаржувана постанова сто-
сувалася процесуального питання й оскарженню не підлягала.

17. 2 вересня 2009 року Красногвардійський суд надіслав міліції 
вказівки забезпечити явку заявника для проведення стаціонарного 
судово-психіатричного обстеження.

18. 14 вересня 2009 року міліція знову доправила заявника до 
психіатричної лікарні. Обставини цього затримання невідомі.

19. 21 вересня 2009 року старший експерт відділення судово-
психічних експертиз психіатричної лікарні направив до Красно-
гвардійського суду листа, в якому зазначив, що для проведення ек-
спертизи заявника потрібні певні додаткові документи: характерис-
тика з останнього місця роботи та докладні відомості про стан його 
психічного здоров’я від його двоюрідного брата та колишньої дружи-
ни. Без цієї інформації експертиза не є можливою.

20. 2 жовтня 2009 року двоюрідний брат заявника надав роз’яс-
нення щодо характеру та поведінки заявника, не вдаючись до подро-
биць. Він також зазначив, що заявник ніколи не був одружений.

21. 8 жовтня 2009 року комісією експертів було складено акт, 
згідно з яким встановити діагноз та надати експертний висновок що-
до стану психічного здоров’я заявника було неможливо «у зв’язку зі 
складністю випадку та неясністю клінічної картини». Тому була ре-
комендована повторна експертиза.

22. Того ж дня заявника було виписано з лікарні без експерт-
ного висновку. Згідно з твердженнями заявника, один із експер-
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тів запевнив його в тому, що стан його психічного здоров’я є за-
довільним.

23. 6 листопада 2009 року у відповідь на запит заявника що-
до надання йому копії акту від 8 жовтня 2009 року посадова особа 
психіатричної лікарні повідомила, що для отримання копії акту за-
явник має звернутися до Красногвардійського суду, оскільки акт бу-
ло надіслано туди.

24. На підставі матеріалів справи 19 листопада 2009 року Крас-
ногвардійський суд призначив заявникові повторну стаціонарну су-
дово-психіатричну експертизу. Заявник намагався оскаржити це рі-
шення в апеляційному порядку, але безуспішно.

25. 1 грудня 2009 року психіатрична лікарня повернула ма-
теріали справи до Красногвардійського суду, не провівши вка-
зану психіатричну експертизу. Посилаючись на відповідний на-
каз Міністерства охорони здоров’я України, лікарня зазначила, 
що будь-які повторні судово-психіатричні експертизи, необхідні 
в таких складних випадках, мають проводитися Київським місь-
ким центром судово-психіатричних експертиз або Українським 
науково-дослідним інститутом соціальної та судової психіатрії 
та наркології.

26. 18 січня 2010 року Красногвардійський суд відклав засідання 
у зв’язку з організацією повторної психіатричної експертизи заявни-
ка та її оплати.

27. 20 січня 2010 року заступник голови Красногвардійського су-
ду звернувся до місцевого територіального управління Державної 
судової адміністрації України у Дніпропетровській області із за-
питом про те, чи може управління оплатити повторну психіатрич-
ну експертизу заявника. Згідно з відповіддю, надісланою 22 січня 
2010 року, здійснити таку оплату до затвердження річного бюджету 
було неможливо.

28. 25 січня 2010 року суд призначив проведення амбулаторної 
судово-психіатричної експертизи заявника в Обласній психіатрич-
ній лікарні м. Запоріжжя.

29. Після численних безуспішних спроб забезпечити явку за-
явника 16 липня 2010 року лікарня повернула матеріали справи до 
Красногвардійського суду, не виконавши його постанову.

30. 9 серпня 2010 року Красногвардійський суд закрив провад-
ження в адміністративній справі щодо заявника у зв’язку із закін-
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ченням строку давності притягнення до адміністративної відпові-
дальності.

31. Заявник оскаржив зазначену постанову. Він вимагав закрит-
тя справи на тій підставі, що жодного адміністративного правопору-
шення вчинено не було.

32. 17 вересня 2010 року апеляційний суд Дніпропетровської об-
ласті в судовому засіданні за участі заявника залишив його апеля-
ційну скаргу без задоволення, ухваливши постанову, яка була оста-
точною й оскарженню не підлягала.

в. АдмініСтрАтивне провАдження 

щодо пСихіАтричної ліКАрні, ініційовАне зАявниКом

1. Стосовно стверджуваної незаконності поміщення заявника 
до лікарні для проведення психіатричної експертизи 
та подальшого тримання там

33. Із матеріалів справи випливає, що 9 листопада 2009 року за-
явник ініціював у Жовтневому районному суді м. Дніпропетровська 
(далі — Жовтневий суд) адміністративне провадження щодо психіат-
ричної лікарні. Він вимагав визнання його госпіталізації та триман-
ня в цій лікарні незаконними, а такж відшкодування 500 000 грн 
(на той час ця сума сткладала близько 41 000 євро) моральної шкоди. 
Заявник не надав Суду копії зазначеної позовної заяви.

34. 7 червня 2011 року Жовтневий суд частково задовольнив по-
зов заявника. Посилаючись, зокрема, на ст. 5 Конвенції, суд дійшов 
висновку, що поміщення заявника до лікарні 23 липня та 14 вересня 
2009 року, а також тримання його у психіатричній лікарні від 23 до 
24 липня та від 14 вересня до 8 жовтня 2009 року були неправомір-
ними. Так, суд вважав, що відповідач діяв на порушення презумпції 
психічного здоров’я заявника. Окрім того, зазначена лікарня мала 
право тільки на проведення судово-психіатричної експертизи осіб, 
які тримаються під вартою, тоді як заявник на час подій під вартою 
не тримався. Суд також зазначив, що, хоча проведення експертизи 
заявника було призначено рішенням суду, лікарня могла відмови-
тися її проводити. Проте в задоволенні позову заявника в частині 
відшкодування моральної шкоди було відмовлено.

35. 1 вересня 2011 року Дніпропетровський апеляційний ад-
міністративний суд скасував зазначену постанову та закрив провад-
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ження у справі на тій підставі, що її не належить розглядати у поряд-
ку адміністративного судочинства.

36. 11 жовтня 2011 року Вищий адміністративний суд України 
повернув касаційну скаргу заявника на ухвалу від 1 вересня 2011 ро-
ку як подану з порушенням процесуального строку.

37. 14 листопада 2011 року Вищий адміністративний суд України 
повідомив заявника про його право подати нову касаційну скаргу ра-
зом із клопотанням про поновлення строку подання скарги.

38. Наявні в Суду матеріали справи не містять копії касаційних 
скарг заявника або його клопотань про поновлення строку подання 
таких скарг.

2. Стосовно невручення психіатричною лікарнею 
заявникові акту експертизи

39. Із матеріалів справи випливає, що 25 січня 2010 року заяв-
ник звернувся до Жовтневого суду зі ще одним адміністративним 
позовом до психіатричної лікарні. Він вимагав, щоб суд визнав від-
мову лікарні надати йому копію висновку експертизи від 8 жовтня 
2009 року незаконною (див. пп. 21–23). Заявник також вимагав від-
шкодування 10000 грн (на час подій ця сума була еквівалентною 
близько 880 євро) моральної шкоди. Заявник не надав Судові копії 
цієї позовної заяви.

40. 5 липня 2011 року Жовтневий суд частково задовольнив по-
зов заявника. Суд визнав відмову лікарні надати заявнику копію ак-
ту експертизи від 8 жовтня 2009 року незаконною та присудив йому 
500 грн (близько 40 євро) відшкодування моральної шкоди.

41. І заявник, і відповідач оскаржили рішення суду. Заявник 
вимагав присудження більшої суми. Лікарня доводила, зокрема, 
що справа не має вирішуватися в порядку адміністративного су-
дочинства.

42. 17 жовтня 2011 року Дніпропетровський апеляційний ад-
міністративний суд залишив рішення суду першої інстанції без змін. 
Суд зазначив, що лікарня є державним закладом, а отже, справа під-
судна адміністративним судам. У своїй ухвалі апеляційний суд та-
кож зазначив, що його ухвала може бути оскаржена в касаційному 
порядку до Вищого адміністративного суду України.

43. Заявник не повідомив Суд, чи оскаржував він зазначену ухва-
лу в касаційному порядку.
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С. цивільне провАдження, ініційовАне зАявниКом 

щодо пСихіАтричної ліКАрні

44. 25 січня 2010 року заявник звернувся до Жовтневого суду 
з цивільним позовом до психіатричної лікарні, вимагаючи відшко-
дування моральної шкоди. Копії свого позову Судові він не надав.

45. 12 лютого 2010 року Жовтневий суд повернув зазначену по-
зовну заяву на тій підставі, що вона не підсудна цьому суду, оскільки 
має розглядатися за місцем перебування відповідача. Суд повідомив 
заявника, що він має подати позов до Самарського районного суду 
м. Дніпропетровська за місцем розташування лікарні-відповідача.

46. Заявник оскаржив зазначену ухвалу. Копії цієї скарги Судові 
надано не було.

47. 25 травня 2010 року апеляційний суд Дніпропетровської об-
ласті залишив ухвалу від 12 лютого 2010 року без змін.

48. Заявник подав касаційну скаргу.
49. 22 червня 2010 року Верховний Суд України зазначив, що за-

явник не сплатив судовий збір і надав час до 29 липня 2010 року для 
виправлення цього недоліку.

50. У незазначену дату в липні 2010 року заявник подав до Вер-
ховного Суду України клопотання з проханням звільнити його від 
сплати судового збору. Копію цього клопотання Судові надано не бу-
ло. Згідно зі стислим викладом цього клопотання у відповідній ухвалі 
Верховного Суду України (див. далі) заявник посилався на рішення 
Суду у своїй попередній справі (заява № 29875/02, від 22 листопада 
2007 року), в якій було встановлено порушення ст.ст. 6 і 13 Конвенції, 
а також ст. 1 Першого протоколу у зв’язку з тривалим невиконанням 
не пов’язаного з цією справою остаточного рішення національного 
суду, ухваленого на його користь.

51. 10 серпня 2010 року Верховний Суд України відмовив у задо-
воленні зазначеного клопотання, а касаційну скаргу заявника зали-
шив без розгляду.

D. СКАрги зАявниКА до оргАнів проКУрАтУри

1. щодо госпіталізації

52. 30 листопада 2009 року заявник подав до прокуратури 
Красногвардійського району м. Дніпропетровська скаргу на деяких 
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посадових осіб судових органів, які мали стосунок до його справ, та 
на працівників міліції, причетних до доправлення його до лікарні 
для психіатричної експертизи. Заявник не надав Судові копії цієї 
скарги.

53. 29 грудня 2009 року прокуратура відмовила в порушенні 
кримінальної справи за скаргою заявника. У матеріалах справи не-
має копії цієї постанови.

54. 23 березня 2010 року прокуратура Дніпропетровської області 
скасувала відмову районної прокуратури й доручила здійснити до-
даткову перевірку.

55. 9 квітня 2010 року прокуратура Красногвардійського райо-
ну знову винесла постанову про відмову в порушенні криміналь-
ної справи з цього питання. У постанові прокуратури зазначалося, 
зокрема, що заявник проігнорував численні повістки та телефонні 
дзвінки слідчого.

2. щодо стверджуваної крадіжки з квартири заявника

56. Заявник твердив, що поки він перебував у лікарні, з його 
квартири було викрадено гроші. Коли він повернувся додому, він, як 
твердилося, знайшов там портфель із особистими документами неві-
домої йому особи. Заявник поскаржився на це в міліцію.

57. 16 грудня 2009 року міліція порушила кримінальну справу за 
скаргою про крадіжку майна заявника.

58. У матеріалах справи немає додаткової інформації щодо за-
значеного розслідування.

II. ВІДПОВІДНІ НАЦІОНАЛЬНІ ЗАКОНОДАВСтВО І ПРАКтИКА, 
ЧИННІ НА ЧАС ПОДІЙ

A. КонСтитУція УКрАїни 1996 роКУ

59. Відповідним положенням ст. 32 Конституції України (1996 ро-
ку) передбачено таке:

«Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне жит-
тя, крім випадків, передбачених Конституцією України.

Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення 
конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, 
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визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, еко-
номічного добробуту та прав людини. ...».

B. КодеКС УКрАїни 

про АдмініСтрАтивні прАвопорУшення (1984 роКУ)

60. Згідно зі ст. 20 Кодексу адміністративній відповідальності 
не підлягає особа, яка під час вчинення протиправної дії чи без-
діяльності була в стані неосудності, тобто не могла усвідомлювати 
своїх дій або керувати ними внаслідок хронічної душевної хвороби, 
тимчасового розладу душевної діяльності, слабоумства чи іншого 
хворобливого стану.

61. Згідно зі ст. 38 Кодексу адміністративне стягнення може бути 
накладено не пізніше, ніж через три місяці від дня вчинення право-
порушення.

62. П. 1 ст. 185-3 Кодексу як стягнення за неповагу до суду пере-
дбачає накладення штрафу або адміністративний арешт на строк до 
п’ятнадцяти діб.

С. цивільний КодеКС УКрАїни (2003 роКУ)

63. Згідно зі ст. 302 Цивільного кодексу України збирання, збері-
гання, використання та поширення інформації про особисте життя 
фізичної особи без її згоди не допускаються, крім випадків, визначе-
них законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного 
добробуту та прав людини.

D. зАКон УКрАїни «про пСихіАтричнУ допомогУ» 

(2000 роКУ)

64. Стаття 3 Закону («Презумпція психічного здоров’я») передба-
чає, що кожна особа вважається такою, що не має психічного розла-
ду, доки наявність такого розладу не буде встановлено на підставах 
та в порядку, передбачених законодавством України.

65. Згідно зі ст. 21 Закону, якщо судово-психіатрична експерти-
за потрібна в адміністративних, кримінальних і цивільних справах, 
вона призначається і проводиться на підставах та в порядку, перед-
бачених законом.
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66. Стаття 32 Закону передбачає, що «рішення, дії чи бездіяль-
ність осіб, які порушують права ... громадян при наданні їм психіат-
ричної допомоги, можуть бути оскаржені ... до суду».

е. зАКон УКрАїни «про інформАцію» 

(1992 роКУ)

67. На час подій (2009 рік) формулювання ст. 23 Закону залиша-
лося незмінним з часу набуття цим законом чинності у 1992 році, 
й у ній зазначалося таке:

«Інформація про особу — це сукупність документованих або публіч-
но оголошених відомостей про особу.

Основними даними про особу (персональними даними) є: націо-
нальність, освіта, сімейний стан, релігійність, стан здоров’я, а також 
адреса, дата і місце народження.

Джерелами документованої інформації про особу є видані на її ім’я 
документи, підписані нею документи, а також відомості про особу, 
зібрані державними органами влади та органами місцевого і регіо-
нального самоврядування в межах своїх повноважень.

Забороняється збирання відомостей про особу без її попередньої 
згоди, за винятком випадків, передбачених законом.

Кожна особа має право на ознайомлення з інформацією, зібраною 
про неї.

Інформація про особу охороняється Законом».

68. 30 жовтня 1997 року Конституційний суд України надав 
своє офіційне тлумачення ст. 23 Закону. Суд зазначив, що це по-
ложення треба розуміти як таке, що забороняє не лише збирання, 
а й зберігання, використання та поширення конфіденційної інфор-
мації про особу без її попередньої згоди, крім випадків, визначе-
них законом, і лише в інтересах національної безпеки, економіч-
ного добробуту, прав та свобод людини. Суд також уточнив, що 
до конфіденційної інформації, зокрема, належать дані про особу 
(освіта, сімейний стан, релігійність, стан здоров’я, дата й місце 
народження, майновий стан та інші персональні дані). Суд також 
зауважив, що національним законодавством не вповні визначено 
режим збирання, зберігання, використання та поширення інфор-
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мації, зокрема щодо психічного стану людини, її примусового 
огляду та лікування. Суд зазначив, що не створено процедури за-
хисту прав особи від протизаконного втручання в її особисте жит-
тя психіатричних служб.

69. 13 січня 2011 року до Закону України «Про інформацію» було 
внесено зміни, й у цій редакції питання, які до цього охоплювалися 
статтею 23 Закону, тепер регулювалися його ст. 11.

F. нАКАз мініСтерСтвА охорони здоров’я УКрАїни 

від 8 жовтня 2001 роКУ № 397 

«порядоК проведення СУдово-пСихіАтричної еКСпертизи»

70. Судово-психіатрична експертиза призначається органа-
ми досудового слідства та суду і проводиться з метою відповіді на 
питання, що виникають під час провадження адміністративних, 
кримінальних та цивільних справ з приводу психічного стану особи 
(п. 1). Така експертиза може проводитись амбулаторно, стаціонарно 
або у судовому засіданні (п. 5). Окрім того, об’єктами її можуть бу-
ти: підозрюваний, обвинувачений або підсудний, свідок або потер-
пілий, позивач або відповідач (п. 8). Термін проведення як амбула-
торної, так і стаціонарної експертизи становить до 30 діб з моменту 
отримання всіх відповідних матеріалів (пп. 21 і 28). Стаціонарна ек-
спертиза обвинуваченого проводиться в експертній установі за на-
явності рішення суду про призначення відповідної експертизи. Така 
ж експертиза потерпілого, свідка, позивача та відповідача у кримі-
нальних і цивільних справах призначається судом тільки за їх зго-
дою (п. 25).

G. поСтАновА пленУмУ верховного СУдУ УКрАїни 

від 30 трАвня 1997 роКУ № 8 «про СУдовУ еКСпертизУ 

в КримінАльних і цивільних СпрАвАх»

71. Судово-психіатрична експертиза у кримінальній справі 
є обов’язковою за наявності сумнівів, що випливають з матеріалів 
справи, стосовно осудності підсудного. За наявності сумнівів 
у здатності потерпілого, свідка, цивільного позивача чи відповідача 
в кримінальних справах правильно сприймати події, адекватно на 
них реагувати та вірно відтворювати їх у своїх показаннях суд може 
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викликати в судове засідання експерта-психіатра для участі в допиті 
цієї особи. Призначення судово-психіатричної експертизи щодо та-
ких осіб з поміщенням до медичного стаціонару допускається лише 
за їх згодою (п. 14).

н. прАКтиКА нАціонАльних СУдів, 

нАведенА Урядом

72. Уряд надав Суду низку рішень національних судів. Ті із за-
значених рішень, які Суд вважає доречними, наведено далі.

73. 26 березня 2010 року Шевченківський районний суд м. Чер-
нівців задовольнив цивільний позов особи до головного лікаря міс-
цевої психіатричної лікарні. Після подання позивачем численних 
скарг до різних органів влади місцевий прокурор звернувся до лікаря 
із проханням про психіатричну експертизу позивача. Хоча позивач 
відмовився від експертизи, лікар завів на нього медичну карту ам-
булаторного хворого та звернувся до суду із заявою про отримання 
рішення суду щодо такої експертизи. Шевченківський районний суд 
визнав дії лікаря незаконними та відновив становище позивача, яке 
існувало до звернення прокурора.

74. 29 квітня 2010 року Жовтневий районний суд м. Полтави 
частково задовольнив позов особи до місцевого підрозділу міліції 
у зв’язку із втручанням у її сімейне життя і присудив їй відшкодуван-
ня моральної шкоди. Міліція зверталася до житлово-комунальних 
господарств за інформацією про мешканців квартир, якими володі-
ли позивач та його дружина.

75. 21 травня 2010 року Залізничний районний суд м. Сімферо-
поля задовольнив позов особи до місцевої психіатричної лікарні та 
присудив їй відшкодування моральної шкоди. Суд встановив, що за 
запитом міліції лікар цієї лікарні незаконно надав їй інформацію 
про стан психічного здоров’я позивача, попри те, що зазначену ін-
формацію було отримано під час огляду, який мав бути анонімним 
і конфіденційним.

76. 19 грудня 2012 року апеляційний суд Полтавської області за-
лишив без змін рішення Жовтневого районного суду м. Полтави від 
28 вересня 2012 року, яким було задоволено позов особи до місцевого 
підрозділу міліції. Позов стосувався незаконного збирання інформа-
ції про об’єкти нерухомості, яким володіла родина позивача. Обста-
вини цієї справи, як видається, схожі на обставини, що розглядалися 
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під час провадження, зазначеного у пункті 74, але відсутність у нада-
них копіях судових рішень імен або будь-яких інших персональних 
даних ускладнює можливість встановлення, чи були обидва рішення 
ухвалені в тому самому провадженні.

ПРАВО

І. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя ПУНКтУ 1 СтАттІ 5 КОНВЕНЦІЇ 
У ЗВ’яЗКУ З ПРИМУСОВИМ тРИМАННяМ ЗАяВНИКА 

У ПСИХІАтРИЧНІЙ ЛІКАРНІ ВІД 23 ДО 24 ЛИПНя 
тА ВІД 14 ВЕРЕСНя ДО 8 ЖОВтНя 2009 РОКУ

77. Заявник скаржився, що поміщення його до психіатричної лі-
карні та тримання в ній здійснювалося на порушення його прав від-
повідно до ст.ст. 3, 5 і 8 Конвенції.

78. Про цю скаргу за всіма трьома статтями, на які заявник поси-
лався, було повідомлено Уряд держави-відповідача. Проте Суд, яко-
му належить провідна роль щодо здійснення юридичної кваліфікації 
фактів справи, з огляду на суть скарги заявника доходить висновку, 
що зазначену скаргу слід розглядати лише відповідно до підп. «е» 
п. 1 ст. 5 Конвенції (див. рішення у справі «Анатолій Руденко проти 
України» (Anatoliy Rudenko v. Ukraine), заява № 50264/08, п. 85, рішення 
від 17 квітня 2014 року). У зв’язку з цим Суд зазначає, що на відміну 
від інших справ, у яких він розглядав тримання у психіатричному за-
кладі не тільки відповідно до ст. 5, а й відповідно до ст. 3 та/або 8 Кон-
венції (див., напр., справу «Акопян проти України» (Akopyan v. Ukraine), 
заява № 12317/06, пп. 57–111, рішення від 5 червня 2014 року), у цій 
справі заявник не скаржився, що його було піддано будь-якому ліку-
ванню всупереч його волі.

79. У відповідних положеннях підп. «е» п. 1 ст. 5 Конвенції зазна-
чено 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:

... (е) законне затримання ... психічно хворих...».
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А. щодо прийнятноСті

80. Уряд доводив, що заявник не вичерпав національних засобів 
правового захисту, оскільки він, зокрема, не оскаржив у касаційному 
порядку ухвалу апеляційного суду від 1 вересня 2011 року, постанов-
лену у провадженні за його адміністративним позовом до психіат-
ричної лікарні (див. п. 35).

81. Уряд також твердив, що заявник, якби бажав, міг подати 
цивільний позов до адміністрації лікарні про відшкодування шкоди. 
На підтвердження цього доводу Уряд навів кілька прикладів із прак-
тики національних судів (див. пп. 72–76).

82. Заявник не погодився. Він твердив, що подав касаційну скар-
гу на ухвалу від 1 вересня 2011 року, але Вищий адміністративний суд 
України залишив цю скаргу без розгляду. Заявник зазначив, що апе-
ляційний суд Дніпропетровської області був у своєму підході непос-
лідовним: своєю ухвалою від 1 вересня 2011 року він постановив, що 
позов заявника не належить розглядати в порядку адміністративно-
го судочинства, а 17 жовтня 2011 року дійшов протилежного висновку 
(див. пп. 35 і 42).

83. Заявник також заперечив твердження Уряду про те, що він не 
подавав цивільних позовів до психіатричної лікарні.

84. Суд нагадує, що мета ст. 35 Конвенції полягає в наданні дер-
жавам-учасницям Конвенції можливості запобігти порушенню, 
у зв’язку з яким проти них заявлено скарги, чи виправити такі по-
рушення ще до того, як скарги буде подано до Суду. Отже, держави 
звільняються від необхідності відповідати за свої дії перед міжна-
родним органом доти, поки вони не використають можливість вип-
равити ситуацію за допомогою власної правової системи (див., напр., 
рішення у справі «Сельмуні проти Франції» (Selmouni v. France) [ВП], за-
ява № 25803/94, п. 74, ЄСПЛ 1999-V). Відповідно до п. 1 ст. 35 Конвен-
ції заявник має зазвичай звертатися до засобів правового захисту, 
які є доступними та достатніми для забезпечення відшкодування за 
стверджувані порушення. Такі засоби правового захисту мають іс-
нувати з достатньою певністю й у теорії, й на практиці, інакше їм 
не вистачатиме належної доступності та ефективності (див., серед 
інших джерел, рішення у справі «Акдівар та інші проти Туреччини» 
(Akdivar and Others v. Turkey), рішення від вересня 1996 року, п. 66, 
Reports of Judgments and Decisions 1996-IV).
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85. У своїй практиці Суд ухвалював, що у випадках, які сто-
суються позбавлення волі, позов до держави про відшкодування 
шкоди не є засобом правового захисту, який має бути використа-
ний, оскільки право не бути позбавленим волі, «крім [певних] ви-
падків і відповідно до процедури, встановленої законом» та право 
на отримання відшкодування шкоди за будь-яке позбавлення волі, 
несумісне зі ст. 5 Конвенції, є двома різними правами (див., серед 
інших, рішення у справах «Хадісов і Цечоєв проти Росії» (Khadisov and 
Tsechoyev v. Russia), заява № 21519/02, п. 151, від 5 лютого 2009 ро-
ку; «Швабе і М. Г. проти Німеччини» (Schwabe and М. G. v. Germany), 
заяви №№ 8080/08 і 8577/08, п. 49, ЄСПЛ 2011 (витяги), та «Раудевс 
проти Латвії» (Raudevs v. Latvia), заява № 24086/03, п. 62, від грудня 
2013 року). П. 1 ст. 5 Конвенції охоплює перше право, а п. 5 ст. 5 — 
друге. Окрім того, будучи засобом правового захисту суто компен-
саційного характеру, цивільний позов щодо відшкодування шкоди 
не може забезпечити звільнення заявника, якщо позбавлення його 
волі було незаконним, як це вимагається п. 4 ст. 5 Конвенції (див. 
рішення у справі «Уікс проти Сполученого Королівства» (Weeks v. 
the United Kingdom), рішення від 2 березня 1987 року, п. 61, Серія А, 
№ 114, та нещодавнє рішення у справі «Аден Ахмед проти Мальти» 
(Aden Ahmed v. Malta), заява № 55352/12, п. 114, від 23 липня 2013 ро-
ку, та наведені в ньому посилання). Відповідно цивільний позов 
про відшкодування шкоди зазвичай не матиме стосунку до питан-
ня вичерпання національних засобів правового захисту у зв’язку зі 
скаргою заявника відповідно до п. 1 ст. 5 Конвенції (див. рішення 
у справі «Л. М. проти Словенії» (L. М. v. Slovenia), заява № 32863/05, 
п. 84, від 12 червня 2014 року). Із цього правила можуть бути винят-
ки. Так, скарги на короткострокове позбавлення волі або певні ви-
ди недотримання формальних вимог національного законодавства 
щодо затримання можуть бути адекватно захищені завдяки засто-
суванню ретроспективного засобу правового захисту (див. рішення 
у справі «М. проти України» (М. v. Ukraine), заява № 2452/04, п. 84, від 
19 квітня 2012 року).

86. Звертаючись до цієї справи, Суд зазначає, що заявник не 
мав можливості оскаржити постанову Красногвардійського суду від 
23 липня 2009 року, якою призначалася його стаціонарна судово-
психіатрична експертиза. Крім того, жодних доступних заявникові 
механізмів, здатних забезпечити його звільнення з психіатричної 
лікарні, не було. Відповідно в заявника не було превентивних за-
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собів правового захисту, які він міг би вичерпати. Проте він справді 
звертався за відшкодуванням ретроспективно — після того, як його 
було виписано з психіатричної лікарні, — та подав кілька адміністра-
тивних і цивільних позовів у зв’язку з примусовим триманням його 
в зазначеному закладі. Суд зауважує, що жодне з цих проваджень не 
завершилося ухваленням остаточного судового рішення за результа-
тами розгляду його позову по суті. Перше запитання, на яке необ-
хідно відповісти, — чи можна за обставин вказаної справи вважати 
зазначені провадження ефективним національним засобом право-
вого захисту. Якщо відповідь є позитивною, тоді постає наступне за-
питання — чи можна, як пропонував Уряд, дорікати заявникові за те, 
що суди не розглянули його позову.

87. Суд зазначає, що скарга заявника стосується його триман-
ня в психіатричній лікарні впродовж двадцяти п’яти днів і пору-
шує серйозніші питання, ніж просто процесуальні недоліки. Отже, 
Суд вважає, що має достатньо підстав, щоб уже на цьому етапі, не 
долучаючи заперечення Уряду до суті справи, як він це зробив у рі-
шенні у згаданій справі «Акопян проти України» (Akopyan v. Ukraine, 
п. 63), дійти висновку, що наявності лише ретроспективного засобу 
правового захисту, якщо такий був, у справі заявника недостатньо, 
щоб вважати його ефективним засобом правового захисту в сенсі п. 1 
ст. 35 Конвенції.

88. Відповідно для дотримання заявником вимоги щодо вичер-
пання національних засобів правового захисту не є суттєвим, чи 
довів він до кінця ініційований ним адміністративний або цивіль-
ний позов щодо відшкодування шкоди. Отже, відповідне заперечен-
ня Уряду має бути відхилено.

89. Суд також зазначає, що ця частина заяви не є явно необґрун-
тованою в сенсі підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції. Вона також не є непри-
йнятною з будь-яких інших підстав. Отже, вона має бути визнана 
прийнятною.

в. щодо СУті

90. Заявник твердив, що його було позбавлено волі в незаконний 
і свавільний спосіб. Він твердив, що Красногвардійський суд згідно 
з чинним законодавством не мав права призначати проведення його 
стаціонарної судово-психіатричної експертизи. Заявник також дово-
див, що його право на презумпцію психічного здоров’я було поруше-
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но. На його думку, справжньою метою тримання його у психіатрич-
ному закладі було покарання за його активну громадську позицію.

91. Уряд не надав жодних зауважень по суті цієї скарги.
92. Суд нагадує, що ст. 5 Конвенції разом зі ст.ст. 2, 3 та 4, за-

кріплює одне з найважливіших прав, які захищають фізичну безпеку 
людини, а тому її важливість у демократичному суспільстві є над-
звичайною (див. рішення у справах «Маккей проти Сполученого Ко-
ролівства» (McKay v. the United Kingdom) [ВП]), заява № 543/03, п. 30, 
ЄСПЛ 2006-Х, та «Шторк проти Німеччини» (Storck v. Germany), заява 
№ 61603/00, п. 102, ЄСПЛ 2005-V).

93. Суд уже неодноразово ухвалював, що тримання особи під 
вартою є настільки серйозним заходом, що його застосування є вип-
равданим лише тоді, коли інші, менш суворі заходи було розглянуто 
й визнано недостатніми для гарантування інтересів особи або сус-
пільства, що можуть вимагати тримання відповідної особи під вар-
тою. Це означає, що відповідність позбавлення свободи національ-
ному законодавству є недостатньою умовою; воно також має бути 
необхідним за конкретних обставин (див., напр., рішення у справах 
«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).

94. У цій справі Суд зазначає, що від 23 до 24 липня та від 14 ве-
ресня до 8 жовтня 2009 року (загалом двадцять п’ять днів) заявник 
усупереч його волі тримався у психіатричній лікарні з метою про-
ведення психіатричної експертизи для встановлення його осудності 
у справі про адміністративне правопорушення. Сторонами не оспо-
рюється той факт, що його перебування у психіатричній лікарні ста-
новило «позбавлення волі» в сенсі п. 1 ст. 5 Конвенції. Суд не вбачає 
підстав вважати інакше.

95. Навіть якщо зазначене тримання не ґрунтувалося у вузько-
му розумінні (stricto sensu) на висновку про психічне захворювання 
заявника, а радше мало на меті його експертизу, це тримання слід 
проаналізувати під кутом зору підп. «е» п. 1 ст. 5 Конвенції (див., рі-
шення у справі «Варбанов проти Болгарії») (Varbanov v. Bulgaria), заява 
№ 31365/96, пп. 48–49, ЄСПЛ 2000-X, та «С. В. проти Румунії» (C. B. v. 
Romania), заява № 21207/03, пп. 49, 57 і 59, від 20 квітня 2010 року).

96. Тримання під вартою особи, яка вважається психічно хворою, 
має відповідати цілям п. 1 ст. 5 Конвенції, що полягає в запобіганні 
позбавлення осіб волі у свавільний спосіб, а також відповідати цілям 



Заїченко проти України (№ 2)

1�1

обмеження, зазначеного у підп. «е». У зв’язку з останнім Суд повто-
рює, що відповідно до його усталеної практики особа не може вва-
жатися «психічно хворою» та бути позбавлена волі, якщо не дотри-
мано трьох наведених далі мінімальних умов: по-перше, об’єктивна 
медична експертиза має достовірно встановити, що особа є психічно 
хворою, по-друге, психічний розлад має бути таким, що обумовлює 
примусове тримання особи у психіатричній лікарні; по-третє, необ-
хідність продовжуваного тримання у психіатричній лікарні залежить 
від стійкості такого захворювання (див. рішення у справі «Вінтерверп 
проти Нідерландів» (Winterwerp v. the Netherlands), рішення від 24 жовт-
ня 1979 року, п. 39, Серія A, № 33).

97. Суд також наголошує на тому, що жодне позбавлення волі 
особи, яка вважається психічно хворою, не може розглядатися як та-
ке, що відповідає підп. «е» п. 1 ст. 5 Конвенції, якщо воно було при-
значене без висновку медичного експерта. Це правило є застосовним 
навіть тоді, якщо метою тримання заявника є саме отримання ме-
дичного висновку (див. згадане рішення у справі «Варбанов проти 
Болгарії» (Varbanov v. Bulgaria), пп. 47 і 48. Конкретні форма та порядок 
можуть відрізнятися залежно від обставин. У термінових випадках 
або у випадках, коли особу затримано внаслідок агресивної поведін-
ки, прийнятним може бути отримання такого висновку одразу після 
затримання. В усіх інших випадках необхідною є попередня консуль-
тація з лікарем. Коли такої можливості немає (наприклад, у зв’язку 
з відмовою зазначеної особи з’явитися для огляду), потрібно принай-
мні призначити проведення медичної експертизи на підставі доку-
ментів із матеріалів справи, і якщо цього зроблено не буде, не можна 
твердити, що наявність в особи психічної хвороби було достовірно 
доведено (там само).

98. Суд зазначає, що в цій справі єдиною підставою поміщення 
заявника до психіатричної лікарні були сумніви судді щодо стану 
психічного здоров’я заявника, які випливали з образливих і бруталь-
них висловів заявника щодо інших суддів. Суддя призначив стаціо-
нарну психіатричну експертизу заявника, що означало поміщення 
його до психіатричної лікарні на строк до 30 діб, без отримання попе-
реднього медичного висновку та за відсутності в матеріалах справи 
будь-яких медичних або інших документів, які б зумовлювали таке 
рішення.

99. Суд вважає, що попередня психіатрична експертиза, прове-
дена принаймні на основі його листів, які викликали занепокоєння 
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судді з приводу стану психічного здоров’я заявника, була не тільки 
можливою, а й необхідною.

100. Суд також надає ваги тому факту, що обставини справи не 
свідчили про невідкладність. Так, заявник добровільно з’явився до 
суду та не виявляв будь-якої агресивної поведінки. Хоча законодавс-
твом України передбачено інші форми судово-психіатричних екс-
пертиз, які передбачають менше втручання, наприклад, амбулатор-
не обстеження або експертиза під час судового засідання, жоден із 
цих варіантів не розглядався.

101. Окрім того, Суд зауважує наявність прогалини у відповід-
ному національному законодавстві. Хоча застосовні положення на-
ціонального законодавства передбачають доволі конкретні гарантії 
щодо судово-психіатричних експертиз, які проводяться в рамках 
кримінального або цивільного провадження, проведення таких ек-
спертиз в рамках адміністративного провадження фактично зали-
шається неврегульованим (див. пп. 65–66, 70 і 71).

102. Наведені міркування ведуть до висновку Суду, що приму-
сове тримання заявника у психіатричній лікарні від 23 до 24 лип-
ня та від 14 вересня до 8 жовтня 2009 року не відповідало вимогам 
підп. «е» п. 1 ст. 5 Конвенції.

103. Відповідно у цій справі відбулося порушення п. 1 ст. 5 Кон-
венції.

II. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 5 КОНВЕНЦІЇ 
У ЗВ’яЗКУ З ПОВтОРНОЮ 

СУДОВО-ПСИХІАтРИЧНОЮ ЕКСПЕРтИЗОЮ ЗАяВНИКА, 
ПРИЗНАЧЕНОЮ 19 ЛИСтОПАДА 2009 РОКУ

104. Заявник скаржився, що його право на свободу й особисту не-
доторканість було порушено постановою Красногвардійського суду 
від 19 листопада 2009 року, якою було призначено ще одну стаціонар-
ну психіатричну експертизу.

105. Уряд твердив, що ця скарга має бути відхилена як така, що 
не відповідає Конвенції з огляду на особу (ratione personae), оскільки 
оскаржуваною постановою заявника волі не позбавляли.

106. Суд нагадує, що термін «потерпілий» у контексті ст. 34 
Конвенції означає особу, на яку безпосередньо вплинули дії або 
бездіяльність, про які йдеться (див. рішення у справі «Люді проти 
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Швейцарії» (Lüdi v. Switzerland), від 15 червня 1992 року, п. 34, Серія А, 
№ 238).

107. Суд зазначає, що постанову від 19 листопада 2009 року не бу-
ло виконано (див. пп. 24–29). Насправді заявник ніколи не твердив, 
що її наслідком було позбавлення його волі. Це означає, як правильно 
зауважив Уряд, що він не може вважатися потерпілим від стверджу-
ваного порушення ст. 5 Конвенції. Отже, ця частина заяви не відпові-
дає положенням Конвенції щодо персонального імунітету (ratione 
personae) й має бути відхилена відповідно до підп. «а» п. 3 і п. 4 ст. 35 
Конвенції.

III. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 8 КОНВЕНЦІЇ 
У ЗВ’яЗКУ ЗІ ЗБИРАННяМ ОРГАНАМИ ВНУтРІШНІХ СПРАВ 

ВІДОМОСтЕЙ ПРО ЗАяВНИКА БЕЗ ЙОГО ЗГОДИ

108. Заявник скаржився, що збирання органами внутрішніх справ 
відомостей про нього на підставі вказівок Красногвардійського суду 
порушило його право на повагу до його приватного життя відповідно 
до ст. 8 Конвенції, у відповідній частині якої 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 здійснюєть-
ся згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві 
в інтересах національної та громадської безпеки чи економічно-
го добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, 
для захисту здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших 
осіб».

А. щодо прийнятноСті

109. Уряд доводив, що заявник не вичерпав національних за-
собів правового захисту. Уряд зазначив, зокрема, що заявник міг по-
дати скаргу про стверджуване незаконне збирання відомостей про 
нього до органів прокуратури, але не зробив цього. Уряд також твер-
див, що заявника мав також можливість подати, як альтернативний 
або додатковий засіб захисту, цивільний позов про відшкодування 
шкоди. У зв’язку із цим Уряд посилався на ст. 302 Цивільного кодек-
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су України та на ст. 11 Закону України «Про інформацію», а також на 
відповідну національну судову практику (див. пп. 63, 67 і 69).

110. Заявник загалом вказав, що він подавав скарги з цього пи-
тання до різних органів влади.

111. Суд уже ухвалював, що вичерпанню підлягають лише ефек-
тивні національні засоби правового захисту (див. п. 84). Суд нагадує, 
що для того, щоб бути ефективним, засіб правового захисту має бути 
незалежним від будь-якої дискреційної дії державних органів влади 
й бути безпосередньо доступним для тих, кого він стосується (див. 
рішення у справі «Гурепка проти України» (Gurepka v. Ukraine), заява 
№ 61406/00, п. 59, від 6 вересня 2005 року); спроможним запобігти 
виникненню або продовженню стверджуваного порушення; а також 
забезпечити належне відшкодування за будь-яке порушення, яке 
вже відбулося (див. рішення у справі «Кудла проти Польщі» (Kudla v. 
Poland) [ВП], заява № 30210/96, п. 158, ЄСПЛ 2000-ХІ).

112. Суд зауважує, що в низці справ щодо України він встановив, 
що суди загальної юрисдикції не мають повноважень скасовувати 
закони у зв’язку з їхньою неконституційністю. Окрім того, у пра-
вовій системі України особа не має права на індивідуальну заяву 
до Конституційного Суду України, який є єдиною інстанцією, пов-
новажною скасовувати законодавчі акти. Отже, якщо скарга заявни-
ка або заявниці безпосередньо стосувалася законодавчого акту, що 
є чітким та однозначним, Суд доходив висновку, що в цієї особи не 
було засобу правового захисту, який за обставин його або її спра-
ви вважався б ефективним (див., напр., ухвалу щодо прийнятності 
у справі «Мирошниченко проти України» (Myroshnychenko v. Ukraine), 
заява № 10205/04, від 3 квітня 2007 року, та рішення у справі «Гар-
нага проти України» (Garnaga v. Ukraine), заява № 20390/07, п. 30, від 
16 травня 2013 року).

113. Для того, щоб вирішити, чи був ефективний національ-
ний засіб правового захисту доступним для заявника у цій справі 
у зв’язку з його скаргою відповідно до ст. 8 Конвенції, Судові необхід-
но проаналізувати якість українського законодавства, пов’язаного зі 
збиранням органами влади персональних даних щодо особи. Проте, 
оскільки це питання вже стосується суті скарги заявника, Суд вва-
жає, що питання вичерпання національних засобів юридичного за-
хисту має бути долучено до суті справи.

114. Суд також зазначає, що ця частина заяви не є явно необґрун-
тованою в сенсі підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції. Суд також зазначає, що 
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вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже, вона має 
бути визнана прийнятною.

в. щодо СУті

115. Сторони не обмінялися жодними зауваженнями щодо суті 
цієї скарги.

116. Суд зазначає (й це не оспорюється сторонами), що в серпні 
та жовтні 2009 року органи міліції за вказівкою голови Красногвар-
дійського суду збирали в сусідів і родичів відомості про характер за-
явника (див. пп. 13–15 і 20). Ці відомості вочевидь були використані 
спеціалістами психіатричної лікарні в контексті судово-психіатрич-
ної експертизи заявника.

117. Практикою Суду встановлено, що збирання та зберігання 
інформації стосовно приватного життя особи, а також її розповсюд-
ження охоплюються сферою застосування п. 1 ст. 8 Конвенції (див., 
напр., рішення у справі «Ротару проти Румунії» (Rotaru v. Romania) [ВП], 
заява № 28341 /95, п. 43, ЄСПЛ 2000-V).

118. Суд також нагадує, що формулювання «згідно із законом» 
вимагає, щоб оскаржуваний захід не тільки мав підґрунтя в на-
ціональному законодавстві, а й був сумісний із принципом вер-
ховенства права, який прямо зазначається в преамбулі Конвенції 
і є невід’ємною частиною мети та завдання ст. 8 Конвенції. Таким 
чином, закон має бути доступним і передбачуваним, тобто сфор-
мульованим достатньо чітко, щоб забезпечити особі можливість — 
за необхідності через надання відповідної поради — регулювати 
свою поведінку. Щоб національне законодавство відповідало цим 
вимогам, воно має надавати адекватний юридичний захист від 
свавілля та, відповідно, із достатньою чіткістю зазначати межі 
повноважень, наданих компетентним органам влади, та спосіб їх-
нього здійснення (див. рішення у справі «С. і Марпер проти Сполу-
ченого Королівства» (S. and Marper v. the United Kingdom) [ВП], заяви 
№ 30562/04 і № 30566/04, п. 95, ЄСПЛ 2008, з подальшими поси-
ланнями).

119. Звертаючись до цієї справи, Суд зазначає, що на час подій 
відповідне положення (тоді — стаття 23) спеціального закону, тобто 
Закону України «Про інформацію», залишалося незмінним від мо-
менту набрання ним чинності у 1992 році. Суд не забуває про кри-
тику Конституційним Судом України цього положення з огляду на 
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недостатнє законодавче регулювання питань збирання, зберігання, 
використання та розповсюдження інформації про осіб, зокрема про 
стан їхнього психічного здоров’я, а також відсутності будь-якого ме-
ханізму захисту прав осіб від незаконного втручання психіатричних 
установ у їхнє приватне життя (див. п. 68).

120. Враховуючи, що міліція збирала відомості про заявника 
в контексті його судово-психіатричної експертизи, Суд також вважає 
за доречне зробити тут посилання на власну критику застосовних 
законодавчих положень стосовно, зокрема, відсутності необхідних 
гарантій від свавілля (див. п. 101).

121. Для Суду наведених міркувань достатньо, щоб дійти виснов-
ку, що оскаржуване втручання у право заявника на приватне життя 
було незаконним.

122. Отже, Суд доходить висновку, що у зв’язку із цим відбулося 
порушення ст. 8 Конвенції. Суд також відхиляє заперечення Уряду 
стосовно невичерпання національних засобів правового захисту, яке 
було попередньо долучено до суті справи (див. п. 113).

IV. ІНШІ СтВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННя КОНВЕНЦІЇ

123. Заявник скаржився відповідно до ст. 6 Конвенції, що про-
вадження щодо нього у справі про адміністративне правопорушен-
ня було несправедливим і необґрунтовано тривалим. Посилаючись 
на ст. 7 Конвенції, він також скаржився, що його змусили пройти 
психіатричну експертизу, застосовну тільки в кримінальних про-
вадженнях. Заявник також скаржився відповідно до ст. 8 Конвенції 
та ст. 1 Першого протоколу на незаконне проникнення до його квар-
тири та крадіжку його майна у той час, коли він перебував у лікарні. 
Він скаржився відповідно до ст.ст. 9 і 10 Конвенції, що, помістивши 
його до психіатричного закладу, національні суди покарали його за 
висловлення незгоди з «наявними у ... частини суспільства ... полі-
тичними, моральними, правовими, релігійними та культурними 
цінностями». Насамкінець заявник скаржився, що хоча він ніколи не 
був одружений, органи влади помилково вирішили отримати харак-
теристику на нього від його буцімто колишньої дружини, що він вва-
жав порушенням ст. 12 Конвенції.

124. Враховуючи всі наявні в нього матеріали та належність ос-
каржуваних питань до сфери його компетенції, Суд доходить виснов-



Заїченко проти України (№ 2)

1��

ку, що вони не виявляють жодних ознак порушення прав і свобод, 
гарантованих Конвенцією або протоколами до неї. Отже, ця части-
на заяви має бути відхилена як явно необґрунтована відповідно до 
підп. «а» п. 3 і п. 4 ст. 35 Конвенції.

V. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

125. 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

126. Заявник вимагав 48 634,89 євро відшкодування матеріаль-
ної шкоди та 19 000 євро відшкодування моральної шкоди.

127. Уряд заперечив проти цих вимог як надмірних і необґрун-
тованих.

128. Суд не вбачає жодного причиново-наслідкового зв’язку між 
встановленими порушеннями ті стверджуваною матеріальною шко-
дою, а тому відхиляє цю вимогу. З іншого боку, Суд присуджує заяв-
никові 5000 євро відшкодування моральної шкоди.

B. СУдові тА інші витрАти

129. Заявник також вимагав 30 000 грн компенсації витрат на 
правову допомогу п. Болдирєва у провадженні в Суді до повідом-
лення Уряду про заяву. Заявник також вимагав 42 грн компенсації 
витрат на канцтовари, 778 грн компенсації витрат на друк і 511,72 грн 
компенсації поштових витрат.

130. Уряд заперечив проти вимоги щодо компенсації витрат на 
правову допомогу заявникові, зазначивши, зокрема, що в матеріа-
лах справи немає свідчень того, що п. Болдирєв від імені заявника 
готував документи до Суду. Уряд також заперечив проти інших ви-
мог заявника за цим пунктом, за винятком вимог щодо компенсації 
поштових витрат, які Уряд залишив на розсуд Суду.
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131. Згідно з практикою Суду заявник має право на компенсацію 
судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі витрати 
були фактичними й неминучими, а їхній розмір — обґрунтованим. 
У цій справі, зважаючи на наявні у нього документи та з урахуван-
ням зазначених критеріїв, Суд відхиляє вимогу заявника стосовно 
компенсації витрат на юридичну допомогу, надану йому під час 
провадження в Суді, та присуджує йому 120 євро компенсації всіх 
адміністративних і поштових витрат.

С. пеня

132. 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. Вирішує долучити заперечення Уряду щодо невичерпання на-
ціональних засобів юридичного захисту у зв’язку зі скаргою заявника 
відповідно до ст. 8 Конвенції стосовно збирання органами внутріш-
ніх справ відомостей про нього до суті цієї скарги та відхиляє його 
після розгляду її по суті.

2. Оголошує прийнятними скаргу стосовно примусових госпі-
талізації та тримання заявника у психіатричній лікарні, а також йо-
го скаргу стосовно збирання органами внутрішніх справ відомостей 
про нього, а решту скарг у заяві — неприйнятними.

3. Ухвалює, що відбулося порушення п. 1 ст. 5 Конвенції.
4. Ухвалює, що відбулося порушення ст. 8 Конвенції.
5. Ухвалює, що:
a) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде ста-

тусу остаточного відповідно до п. 2 ст. 44 Конвенції, держа-
ва-відповідач повинна сплатити заявникові такі суми, які 
мають бути конвертовані у валюту держави-відповідача за 
курсом на день здійснення платежу, та додатково суму будь-
яких податків, що можуть нараховуватися:
i) 5000 (п’ять тисяч) євро відшкодування моральної шко-

ди; та
ii) 120 (сто двадцять) євро компенсації судових та інших 

витрат;
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b) зі спливом зазначеного тримісячного строку до остаточного 
розрахунку на зазначені суми нараховуватиметься простий 
відсоток у розмірі граничної позичкової ставки Європей-
ського 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 26 лютого 
2015 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 «Гал проти України»

(Заява № 6759/11)

Рішення

Ця версія була виправлена 12 червня 2015 р. 
відповідно до правила 81 Регламенту Суду

Страсбург 
16 квітня 2015 року

ОСТАТОЧНЕ 
16 липня 2015 року

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

У справі «Гал проти України»,

Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи пала-
тою, до складу якої увійшли судді:
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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 24 березня 2015 року, 

виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Ця  справа ґрунтується на заяві (№ 35523/06) проти України, 
поданій до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав 
людини та головних свобод (далі — «Конвенція») громадянином Ук-
раїни, паном Олександром Аркадійовичем Галем (далі — «заявник»), 
19 січня 2011 р.

2. Заявника представляв пан O. В. Крапач, адвокат, що практикує 
у Полтаві. Уряд України (далі — «Уряд») представляв його Уповнова-
жений, п. Н. Кульчицький із Міністерства юстиції.

3. 3 липня 2012 р. заяву було оголошено частково неприйнятною 
й Уряд було повідомлено про скарги стосовно законності затримання 
заявника та оперативності й ефективності розгляду законності.

ФАКтИ

I. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

4. Заявник народився у 1961 р. і мешкає у Полтаві.
5. Заявник є приватним підприємцем у секторі продовольчих 

товарів.
6. З листопада 2009 р. Полтавське обласне відділення міліції роз-

слідувало низку порушень, пов’язаних із підробленням сертифікатів 
якості продовольчих товарів та постачання продуктів харчування за 
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завищеними цінами для шкіл міста Полтави. Під час розслідування 
міліція перевірила бізнес заявника та допитала його партнерів і ро-
дичів.

7. 3 листопада 2010 р. міліція порушила кримінальні проваджен-
ня проти заявника в контексті розслідування незаконного підви-
щення вартості постачання продовольчих товарів.

8. 5 листопада 2010 р. заявника заарештувала міліція за підозрою 
у фінансовому правопорушенні. Звіт про його арешт було складено 
з 14.45 до 15.30 того самого дня.

9. 8 листопада 2010 р. заявника доправили до Жовтневого район-
ного суду Полтави (далі — «районний суд»), який залишив його під 
вартою на строк до десяти днів відповідно до статті 165-2 Кримі-
нально-процесуального кодексу (див. пункт 19 далі), не надавши 
конкретних підстав для цієї ухвали. За словами заявника, слухання 
розпочалися о 14.55, а рішення було ухвалено лише о 16.00, коли бу-
ло вичерпано максимальний період тримання під вартою без судо-
вого рішення, дозволений відповідно до національного законодавс-
тва (сімдесят дві години). Адвокат заявника подав до судді офіційну 
скаргу стосовно незаконного арешту та затримання. Цю скаргу не 
було розглянуто того дня.

10. Того самого дня міліція порушила ще два провадження проти 
заявника за підозрою в інших епізодах того ж правопорушення.

11. 9 листопада 2010 р. адвокат заявника подав до суду ще одну 
скаргу щодо незаконного затримання на додачу до скарги, яку він по-
дав у день слухання (див. пункт 9 раніше).

12. 15 листопада 2010 р. районний суд залишив заявника під 
вартою без максимального строку тримання на основі стандартного 
обґрунтування, посилаючись на тяжкість обвинувачень, ризик втру-
чання в розслідування та особисті характеристики без подальшого 
пояснення. В окремому слуханні він відхилив скаргу адвоката заяв-
ника (див. пункт 9 раніше) про те, що з 14.45 8 листопада 2010 р. його 
тримання під вартою було незаконним. Він зазначив: «документи, 
[долучені] до заяви, [для ордеру на арешт заявника], спростовують 
ці твердження стосовно затримання [пана] Галя O. A. як непередба-
ченого законом».

13. 23 листопада 2010 р. Полтавський обласний апеляційний суд 
залишив чинним рішення суду першої інстанції. У відповідь на скар-
гу адвоката про відмову звільнити заявника після спливу сімдеся-
ти двох годин без судового рішення апеляційний суд зазначив, що 
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8 листопада 2010 р. строк затримання заявника було продовжено до 
десяти днів.

14. 29 грудня 2010 р. районний суд продовжив строк затримання 
заявника до трьох місяців, тобто до 5 лютого 2011 р., на підставі то-
го, що заявник міг уникнути правосуддя, заважати розслідуванню та 
продовжувати злочинну діяльність, і тому було необхідно забезпечи-
ти втілення процесуальних рішень.

15. 18 січня 2011 р. Полтавський обласний апеляційний суд зали-
шив чинним рішення суду першої інстанції.

16. 3 лютого 2011 р. кримінальну справу щодо заявника було пе-
редано до суду й було отримано судом 4 лютого 2011 р. Через двад-
цять днів органи прокуратури наказали повернути справу для вип-
равлення певних недоліків. 25 лютого 2011 р. суд повернув справу до 
прокурора, який повернув справу до суду того самого дня.

17. 25 березня 2011 Ленінський районний суд Полтави розглянув 
заяву щодо звільнення, подану адвокатом заявника, та ухвалив її. 
Досудове затримання заявника було замінено на підписку про не-
виїзд.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСтВО

A. КонСтитУція УКрАїни 1996 роКУ

18. Відповідні положення Конституції передбачають:

Стаття 29

«Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.

Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інак-
ше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в по-
рядку, встановлених законом.

У разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його перепи-
нити уповноважені на те законом органи можуть застосувати три-
мання особи під вартою як тимчасовий запобіжний захід, обґрун-
тованість якого протягом сімдесяти двох годин має бути перевірена 
судом. Затримана особа негайно звільняється, якщо протягом сімде-
сяти двох годин з моменту затримання їй не вручено вмотивованого 
рішення суду про тримання під вартою.
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Кожному заарештованому чи затриманому має бути невідкладно 
повідомлено про мотиви арешту чи затримання, роз’яснено його 
права та надано можливість з моменту затримання захищати себе 
особисто та користуватися правничою допомогою захисника.

Кожний затриманий має право у будь-який час оскаржити в суді 
своє затримання.

Про арешт або затримання людини має бути негайно повідомлено 
родичів заарештованого чи затриманого».

B. КримінАльно-процеСУАльний КодеКС 1960 роКУ 

(з попрАвКАми)

19. Відповідні положення Кодексу передбачають:

Стаття 106 
Затримання органом дізнання підозрюваного у вчиненні злочину

«Орган дізнання вправі затримати особу, підозрювану у вчиненні 
злочину, за який може бути призначено покарання у вигляді позбав-
лення волі, лише при наявності однієї з таких підстав:

1) коли цю особу застали при вчиненні злочину або безпосередньо 
після його вчинення;

2) коли очевидці, в тому числі й потерпілі, прямо вкажуть на дану 
особу, що саме вона вчинила злочин;

3) коли на підозрюваному або на його одягу, при ньому або в його 
житлі буде виявлено явні сліди злочину.

Про кожний випадок затримання особи, підозрюваної у вчиненні 
злочину, орган дізнання зобов’язаний скласти протокол із зазначен-
ням підстав, мотивів, дня, години, року, місяця, місця затримання, 
пояснень затриманого, часу складання протоколу про роз’яснення 
підозрюваному в порядку, передбаченому частиною другою стат-
ті 21 цього Кодексу, права мати побачення із захисником з момен-
ту затримання. Протокол підписується особою, яка його склала, 
і затриманим.

Копія протоколу з переліком прав та обов’язків негайно вручаєть-
ся затриманому і направляється прокурору. На вимогу прокуро-
ра йому також надсилаються матеріали, що стали підставою для 
затримання...
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Протягом сімдесяти двох годин після затримання орган дізнання:

1) звільняє затриманого — якщо не підтвердилась підозра у вчинен-
ні злочину, вичерпався встановлений законом строк затримання 
або затримання було здійснено з порушенням вимог, передбаче-
них частинами першою і другою цієї статті;

2) звільняє затриманого і обирає щодо нього запобіжний захід, не 
зв’язаний з триманням під вартою;

3) доставляє затриманого до судді з поданням про обрання йому за-
побіжного заходу у вигляді взяття під варту.

У разі оскарження затримання до суду, скарга затриманого негай-
но надсилається начальником місця досудового ув’язнення до суду. 
Скарга розглядається суддею одночасно з поданням органу дізнання 
про обрання запобіжного заходу. Якщо скарга надійшла після обран-
ня запобіжного заходу, вона розглядається суддею протягом трьох 
діб з часу надходження. Якщо подання не надійшло або коли скар-
га надійшла після закінчення сімдесятидвогодинного строку після 
затримання, скарга на затримання розглядається суддею протягом 
п’яти діб з часу надходження.

Скарга розглядається з додержанням вимог, передбачених стат-
тею 165-2 цього Кодексу. За результатами розгляду суддя виносить 
постанову про законність затримання чи про задоволення скарги 
і визнання затримання незаконним. Копія постанови направляється 
прокурору, органу дізнання, затриманому і начальнику місця досу-
дового ув’язнення.

На постанову судді протягом семи діб з дня її винесення може бути 
подана апеляція прокурором, особою, щодо якої прийнято рішення, 
або її захисником чи законним представником. Подача апеляції не 
зупиняє виконання постанови суду.

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

Якщо у встановлений законом строк затримання постанова судді 
про застосування до затриманої особи запобіжного заходу у виг-
ляді взяття під варту або постанова про звільнення затриманого не 
надійшла до установи для досудового ув’язнення, начальник місця 
досудового ув’язнення звільняє цю особу, про що складає протокол 
і направляє повідомлення про це посадовій особі чи органу, який 
здійснював затримання».
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Стаття 165-2 
Порядок обрання запобіжного заходу

«...Якщо орган дізнання, слідчий вважає, що є підстави для обрання 
запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, він вносить за згодою 
прокурора подання до суду. Таке ж подання вправі внести прокурор. 
При вирішенні цього питання прокурор зобов’язаний ознайомитися 
з усіма матеріалами, що дають підстави для взяття під варту, пере-
вірити законність одержання доказів, їх достатність для обвинува-
чення.

Подання має бути розглянуто протягом сімдесяти двох годин з мо-
менту затримання підозрюваного чи обвинуваченого...

Після одержання подання суддя вивчає матеріали кримінальної 
справи, представлені органами дізнання, слідчим, прокурором, до-
питує підозрюваного чи обвинуваченого, а при необхідності бере 
пояснення в особи, у провадженні якої перебуває справа, вислу-
ховує думку прокурора, захисника, якщо він з’явився, і виносить 
постанову:

1) про відмову в обранні запобіжного заходу, якщо для його обрання 
немає підстав;

2) про обрання підозрюваному, обвинуваченому запобіжного захо-
ду у вигляді взяття під варту.

Відмовивши в обранні запобіжного заходу у вигляді взяття під вар-
ту, суд вправі обрати підозрюваному, обвинуваченому запобіжний 
захід, не пов’язаний із триманням під вартою.

На постанову судді до апеляційного суду прокурором1, підозрюва-
ним, обвинуваченим, його захисником чи законним представником 
протягом трьох діб з дня її винесення може бути подана апеляція. 
Подача апеляції не зупиняє виконання постанови судді.

Якщо для обрання затриманому запобіжного заходу необхідно до-
датково вивчити дані про особу затриманого чи з’ясувати інші обста-
вини, які мають значення для прийняття рішення з цього питання, 
то суддя вправі продовжити затримання до десяти, а за клопотан-
ням підозрюваного, обвинуваченого — до п’ятнадцяти діб, про що 

1 Виправлено 12 червня 2015 р., текст був: «Після отримання заяви суддя пови-
нен розглянути матеріали кримінальної справи, надані слідчими органами або слід-
чим. Прокурор повинен допитати підозрюваного або обвинуваченого та».
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виноситься постанова. У разі, коли така необхідність виникне при 
вирішенні цього питання щодо особи, яка не затримувалася, суддя 
вправі відкласти його розгляд на строк до десяти діб і вжити заходів, 
спроможних забезпечити на цей період її належну поведінку або 
своєю постановою затримати підозрюваного, обвинуваченого на 
цей строк».

ПРАВО

I. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 5 КОНВЕНЦІЇ

20. Заявник скаржився відповідно до пп. 1 та 3 ст. 5 Конвенції, 
що його затримання було незаконним та необґрунтованим і що його 
не привели до суду оперативно після арешту. Він також скаржився 
відповідно до п. 4 ст. 5 та до ст. 13, що його скарги про незаконність 
затримання не було належно розглянуто. Суд вважає, що останню 
скаргу слід розглянути тільки відповідно до п. 4 ст. 5 Конвенції, яка 
передбачає lex specialis, тобто скасування загальніших вимог ст. 13 
конкретнішими вимогами (див. рішення у справі Amie and Others v. 
Bulgaria, № 58149/08, п. 63, 12 лютого 2013).

Відповідна частина ст. 5 передбачає:

«1. Кожен має право на свободу та особисту недоторканність. Нікого 
не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно 
до процедури, встановленої законом...

c) законний арешт або затримання особи, здійснене з метою до-
провадження її до компетентного судового органу за наявності 
обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо 
обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею 
правопорушення чи її втечі після його вчинення...

3. Кожен, кого заарештовано або затримано згідно з положеннями 
підпункту «c» пункту 1 цієї статті, має негайно постати перед суддею 
чи іншою посадовою особою, якій закон надає право здійснювати 
судову владу, і йому має бути забезпечено розгляд справи судом 
упродовж розумного строку або звільнення під час провадження. 
Таке звільнення може бути обумовлене гарантіями з’явитися на 
судове засідання.
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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

21. Суд вважає, що ці скарги не є явно необґрунтованими у сенсі 
п. 3 (a) ст. 35 Конвенції. Він також зазначає, що вони не є неприйнят-
ними з будь-яких інших підстав. Тому вони мають бути оголошені 
прийнятними.

B. щодо СУті

1. пункти 1 та 3 ст. 5 Конвенції

22. Суд зазначає, що скарга заявника відповідно до п. 1 (c) ст. 5 
щодо першого періоду затримання, тобто до судового розгляду, суп-
роводжується його скаргою за п. 3 ст. 5 стосовно приведення його до 
суду після того, як максимальний період затримання без судового 
наказу закінчився. Суд повторює, що п. 1 (c) ст. 5 Конвенції необхід-
но читати разом з п. 3 ст. 5, який складає з ним єдине ціле, та що цю 
скаргу необхідно розглядати відповідно до обох положень одночасно 
(див., з необхідними змінами, Korneykova v. Ukraine, № 39884/05, §38, 
19 січня 2012. Тому Суд розгляне ці скарги заявника відповідно до 
обох положень сукупно.

23. Заявник твердив, що його тримали під вартою без судового 
наказу протягом більш ніж сімдесяти двох годин й органи прокура-
тури привели його до суду після того, як відповідний максимальний 
період тримання під вартою, дозволений національним законодавс-
твом, закінчився, на порушення Конвенції та національного права. 
Тому він вважав рішення суду про його арешт незаконним. Заявник 
також твердив, що не було розумної підозри або інших підстав для 
тримання його під вартою.

24. Уряд зазначив, що заявника було приведено до суду через 
сімдесят дві години та десять хвилин після арешту. Стаття 106 Кримі-
нально-процесуального кодексу передбачала, що органи влади мали 
сімдесят дві години для того, щоб привести заарештовану особу до 
суду, й у цій справі, скеровуючи заявника до судді, вони запізнилися 
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на десять хвилин. У цьому зв’язку Уряд посилався на справу «Taş v. 
Turkey» (№ 24396/94, п. 86, 14 листопада 2000), у якій Суд проголосив, 
що періоди тривалістю більш ніж чотири дні до звільнення або появи 
перед судом можуть тільки у виключних випадках бути виправда-
ними відповідно до п. 3 ст. 5. Уряд наполягав, що заявника було при-
ведено до судді протягом менш ніж чотирьох днів, і тому цей період 
відповідав вимогам Конвенції. Водночас затримка на десять хвилин 
у приведенні його до суду була незначною та не могла вважатися по-
рушенням принципу оперативного приведення обвинуваченої особи 
до судді. Уряд дійшов висновку, що порушення прав заявника від-
повідно до п. 3 ст. 5 не відбулося.

25. Що стосується скарги заявника про незаконність його затри-
мання з 14.45 до 16.00. 8 листопада 2010 р., Уряд зазначив, що націо-
нальні суди її розглянули та визнали необґрунтованою (див. пункт 
12–13 раніше). Уряд твердив, що затримання заявника було законним, 
оскільки були наявні розумні підстави для його арешту та затриман-
ня, встановлені національними судами. Уряд наголосив, що затри-
мання заявника протягом цього періоду не могло автоматично бути 
пов’язаним із порушенням п. 1 ст. 5 Конвенції, оскільки воно не було 
«серйозним та очевидним порушенням» (див. Mooren v. Germany [GC], 
№ 11364/03, п. 84, 9 липня 2009). Уряд твердив, що судовий розгляд 
затримання заявника більш ніж через сімдесят дві години після аре-
шту не призвів до жодного свавілля, оскільки не вплинув на наяв-
ність чітких і достатніх підстав для застосування такого запобіжного 
заходу до заявника. Уряд дійшов висновку, що затримання заявника 
з 14.45 до 16.00 8 листопада 2010 р. відповідало вимогам п. 1 ст. 5 Кон-
венції.

26. Суд наголошує, що ст. 5 Конвенції гарантує основоположне 
право на свободу та безпеку, яке має першочергове значення в «де-
мократичному суспільстві» у розумінні Конвенції. Усі особи мають 
право на захист цього права, тобто, мають право не бути позбавле-
ними та не продовжувати бути позбавленими волі, окрім наявності 
окремих умов, закріплених у п. 1 ст. 5. Перелік винятків, визначених 
у цьому пункті, є вичерпним, і тому лише вузьке розуміння цих ви-
нятків відповідає меті цього пункту, а саме, тому, щоб нікого не бу-
ло довільно позбавлено волі (див. Khayredinov v. Ukraine, № 38717/04, 
п. 26, 14 жовтня 2010, з подальшими посиланнями). Жодне довільне 
позбавлення волі не може відповідати сенсу п. 1 ст. 5, і саме понят-
тя «довільність» у цьому контексті є ширшим за межі національно-
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го законодавства. Внаслідок цього позбавлення волі, яке є закон-
ним відповідно до національного законодавства, все ще може бути 
довільним й, отже, суперечити Конвенції, зокрема в тому разі, ко-
ли був наявний елемент недоброчесності або обману з боку органів 
влади (див. Mooren, цит. раніше, пп. 72, 77 та 78, з подальшими по-
силаннями), або якщо таке позбавлення волі не було необхідним у 
певних обставинах (див. Nešťák v. Slovakia, № 65559/01, п. 74, 27 лютого 
2007 р.) Суд повторює, що коли максимальний період затримання є 
абсолютним, закріпленим у законі, й отже, відомим заздалегідь, ор-
гани влади, які несуть відповідальність за затримання, зобов’язані 
здійснити всі необхідні заходи для забезпечення того, щоб дозволе-
ну тривалість не було перевищено (див. K.-F. v. Germany, 27 листопада 
1997, п. 72, Reports of Judgments and Decisions 1997-VII).

27. Суд також повторює, що оперативний судовий розгляд є клю-
човою складовою частиною гарантії, втіленій у п. 3 ст. 5, яка призна-
чена мінімізувати ризик довільності та забезпечити верховенство 
права, одного з основоположних принципів демократичного сус-
пільства (див. Brogan and Others v. the United Kingdom, 29 листопада 
1988, п. 58, Серія А, № 145-B). Хоча оперативність слід оцінювати в 
кожній справі відповідно до її конкретних особливостей (див., зок-
рема, Aquilina v. Malta [GC], № 25642/94, п. 48, ЄСПЛ 1999-III), суворе 
обмеження за часом, накладене цією вимогою п. 3 ст. 5, залишає ма-
ло простору для тлумачення, інакше процесуальну гарантію було би 
серйозно підважено, а це шкодило б особі та несло б ризики порушен-
ня самої суті права, закріпленого у цьому пункті (див. McKay v. the 
United Kingdom [GC], № 543/03, п. 33, ЄСПЛ 2006-X).

28. Суд зазначає, що відповідні положення Конституції Украї-
ни та Кримінально-процесуального кодексу чітко передбачають, що 
максимальний період тримання під вартою без судового рішення 
складає сімдесят дві години, протягом цього періоду відповідні орга-
ни влади повинні представити затриману особу органу судової влади 
(див. пп. 18 і 19 раніше). У цій справі заявник твердив, що його позба-
вили волі протягом довшого періоду до того, як суд видав наказ про 
його затримання. Ані національні органи влади в рамках криміналь-
ного розслідування проти заявника, ані Уряд у провадженнях у ць-
ому Суді не заперечував, що заявника тримали під вартою протягом 
більш ніж сімдесяти двох годин без судового рішення. Національні 
суди лише відповіли на скарги заявника твердженням про те, що не 
вбачали тут жодного порушення, не надавши будь-яких подробиць. 
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Однак, на думку Суду, очевидно, що цю гарантію проти довільності 
затримання, закріплену в Конституції, не було виконана в цій справі, 
й органи влади не намагалися визнати це порушення або забезпечити 
будь-яке пояснення підстав для нього. У цьому контексті Суд вважає, 
що прецедентне право, яке наводиться Урядом, не слід розуміти як 
таке, що не вимагає жодних виправдань для строку тривалістю, мен-
шою за три дні між арештом заявника та його появою перед суддею. 
Поточних міркувань достатньо для того, щоб дати Суду змогу дійти 
висновку, що затримання заявника після спливу періоду у сімдесят 
дві години без судового рішення зробило таке затримання довіль-
ним і незаконним. Крім того, Суд вважає, що коли національні орга-
ни влади не привели заявника до суду протягом часу, передбаченого 
національним законодавством, і не надали жодного виправдання за-
тримки, вони не виконали вимоги п. 3 ст. 5.

Відповідно, відбулося порушення пп. 1 та 3 ст. 5 Конвенції щодо 
початкового затримання заявника до судового розгляду.

2. пункт 1 ст. 5 Конвенції

29. Суд зазначає, що подальше досудове затримання заявника 
можна розділити на кілька періодів; він розгляне їхню відповідність 
до вимог п. 1 ст. 5 послідовно.

(a) Законність затримання заявника 
від 8 до 15 листопада 2010 р.

30. Заявник вважав своє подальше затримання так само неза-
конним.

31. Уряд наполягав, що національний суд продовжив строк три-
мання заявника під вартою до десяти днів на підставі чіткого поло-
ження в національному законодавстві, а саме, ст. 165-2 Кримінально-
процесуального кодексу. У своєму рішенні національний суд вважав, 
що потрібно було встановити певні питання, і взяв до уваги те, що за-
явник міг заважати встановленню правди у справі, сховати матеріа-
ли, отримані за допомогою злочинної діяльності, та знищити докази. 
На думку Уряду, затримання заявника протягом цього періоду було 
законним, необхідним і не було довільним.

32. Суд зазначає, що коли заявника було відправлено до суду, йо-
го не залишили під вартою, а продовжили строк його затримання до 
десяти днів із посиланням на ст. 165-2 Кримінально-процесуально-
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го кодексу, яка передбачає, що суд має право продовжити строк за-
тримання заявника до десяти днів (і до п’ятнадцяти днів за запитом 
підозрюваного або обвинуваченого) для вивчення всієї інформації, 
необхідної для прийняття збалансованого рішення про затримання 
особи. Суд раніше уже ухвалював, що продовження затримання від-
повідно до ст. 165-2 може бути виправданим у конкретних обстави-
нах, якщо суд потребує часу для встановлення особи та збору іншої 
інформації, необхідної для ухвалення рішення про досудове триман-
ня особи під вартою. Водночас Суд зазначив, що підстави не звільня-
ти особу мають бути переконливими (див. Barilo v. Ukraine, № 9607/06, 
п. 93, 16 травня 2013). У нинішній справі жодних підстав для такого 
продовження затримання не було надано національним судом у його 
рішенні від 8 листопада 2010 р., і тому відповідне рішення має вва-
жатися довільним і невиправданим (див. та пор. Barilo, цит. раніше, 
пп. 91–98).

33. Тому Суд вважає, що заявника було затримано на період від 
8 до 15 листопада 2010 р. на порушення п. 1 ст. 5 Конвенції.

(b) Законність тримання заявника під вартою 
від 15 листопада до 29 грудня 2010 р.

34. Заявник вважав своє затримання незаконним.
35. Уряд твердив, що протягом цього періоду затримання заяв-

ника охоплювалося судовим рішенням від 15 листопада 2010 р. Уряд 
зазначив, що відповідно до Кримінально-процесуального кодексу 
досудове розслідування не могло тривати більш ніж два місяці; тому 
чинність наказу про затримання не могла перевищувати цей період. 
Уряд дійшов висновку, що було застосовано чітко визначений період і 
тому протягом цього періоду не відбулося порушення прав заявника 
відповідно до п. 1 ст. 5 Конвенції.

36. Суд повторює, що практика, коли особу може бути затримано 
на невизначений та непередбачений період без обґрунтування затри-
мання конкретною статтею чи судовим рішенням суперечить перед-
баченому в Конвенції принципу правової впевненості, який є одним 
з основних елементів верховенства права (див. Baranowski v. Poland, 
№ 28358/95, пп. 55–56, ЄСПЛ 2000-III; Kawka v. Poland, № 25874/94, 
п. 51, 9 січня 2001; та Feldman v. Ukraine, № 76556/01 та 38779/04, п. 73, 
8 квітня 2010).

37. Суд раніше визнавав видані протягом судового процесу су-
дові накази, які не встановлювали обмеження для подальшого за-
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тримання, однією з частих проблем прецедентного права в Україні 
(див. Kharchenko v. Ukraine, № 40107/02, п. 98, 10 лютого 2011). Однак 
у цій справі судовий наказ було видано на досудовій стадії, на якій 
національні суди зазвичай встановлюють строки для продовження 
тримання під вартою. Уряд зазначив, що національний суд не мав 
права видати наказ про затримання на цій стадії на період, який пе-
ревищував два місяці. На думку Суду, нездатність суду встановити 
строк, навіть якщо максимальна можлива тривалість затримання є 
відомою, не виключає елементу довільності та невизначеності, у якій 
заявник опинився протягом цього періоду. Крім того, видається, що 
рішення суду повторює стандартне обґрунтування для тримання 
заявника під вартою без розгляду правдоподібності таких підстав в 
обставинах конкретної ситуації заявника (див., з необхідними змі-
нами, згадану справу Kharchenko v. Ukraine, пп. 75 та 85).

38. Відповідно, відбулося порушення п. 1 ст. 5 Конвенції також і 
щодо цього періоду тримання заявника під вартою.

(c) Законність затримання заявника 
від 5 лютого до 25 березня 2011 р.

39. Заявник вважав своє затримання незаконним.
40. Уряд зазначив, що 29 грудня 2010 р. суд продовжив затриман-

ня заявника до 6 лютого 2011 р. 3 лютого 2011 р. кримінальну справу 
проти заявника було передано до суду й було отримано судом 4 лю-
того 2011 р. Через двадцять днів органи прокуратури попросили по-
вернути справу для виправлення деяких недоліків. 25 лютого 2011 р. 
суд повернув справу до прокурора, який відправив справу назад до 
суду того самого дня. Уряд твердив, що протягом цього періоду спра-
ву заявника було передано до суду першої інстанції, який мав ухва-
лити рішення щодо затримання заявника. Уряд наголосив, що, отже, 
були законні підстави для тримання заявника під вартою протягом 
цього періоду.

41. Суд уже розглянув і визнав порушення п. 1 ст. 5 Конвенції 
у низці справ стосовно практики тримання підсудних під вартою 
виключно на підставі того, що обвинувальний акт було подано до су-
ду першої інстанції. Він ухвалив, що практика тримання підсудних 
під вартою без конкретних правових підстав або чітких правил щодо 
їхнього становища — внаслідок чого вони можуть бути позбавлені 
волі на невизначений період без судової авторизації — не відповідає 
принципам правової впевненості та захисту від довільності, які є го-
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ловними у Конвенції, а також верховенству права (див. згадану спра-
ву Kharchenko, пп. 71, 72 та 98).

42. Відповідно, період тримання заявника під вартою від 5 люто-
го до 25 березня 2011 р. не відповідав сенсу п. 1 ст. 5 Конвенції.

(d) Загальний висновок

43. Суд визнає порушення п. 1 ст. 5 Конвенції щодо затримання 
заявника, а саме від 8 листопада до 29 грудня 2010 р. та від 5 лютого 
до 25 березня 2011 р. (див. пункти 30–42 раніше).

3. пункт 4 ст. 5 Конвенції

44. Заявник наполягав, що 8 листопада 2010 р. під час розгляду 
запиту щодо затримання заявника, суддя отримав скаргу від адво-
ката заявника стосовно незаконності його арешту та затримання, але 
не розглянув її одразу протягом проваджень; він розглянув її лише 
на наступному слуханні, 15 листопада 2010 р.

45. Уряд зазначив, що 9 листопада 2010 р. (8 листопада 2010 р., 
за словами заявника та відповідно до інформації Уряду в його пере-
ліку відповідних фактів) адвокат заявника подав скаргу щодо неза-
конного затримання та незаконного рішення від 8 листопада 2010 р. 
Цю скаргу була розглянута 15 листопада 2010 р. й відхилено. Отже, 
скаргу заявника було розглянуто упродовж семи днів. На думку Уря-
ду, цей період відповідав вимозі оперативності відповідно до п. 4 
ст. 5 Конвенції. Уряд також зазначив, що 8 листопада 2010 р. орган 
судової влади розглянув законність затримання заявника, виконав-
ши головну вимогу цього пункту Конвенції. На думку Уряду, у світлі 
цього розгляду будь-яке питання незаконного арешту та затримання 
від 5 до 8 листопада 2010 р. втратило свою актуальність. Крім того, 
Уряд вважав, що лише цей період, а не тривале затримання заявника, 
можна було переглянути за скаргою від 9 листопада 2010 р., і тому це 
не могло спричинити звільнення заявника. Уряд твердив, що скарги 
заявника було розглянуто відповідно до п. 4 ст. 5 Конвенції.

46. Суд повторює, що п. 4 ст. 5 Конвенції, гарантуючи затриманій 
особі право порушити провадження для оскарження законності поз-
бавлення волі, також оголошує право особи після порушення провад-
жень на оперативне судове рішення стосовно законності тримання 
під вартою та на наказ про закінчення затримання, якщо воно вия-
виться незаконним. Для визначення того, чи було виконано вимогу 
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про те, щоб рішення було ухвалено «оперативно», необхідно здійс-
нити загальну оцінку, якщо провадження проводилися більш ніж на 
одному рівні юрисдикції. Питання того, чи було дотримано право на 
оперативне рішення — як із вимогою «розумного строку» у п. 3 ст. 5 
і п. 1 ст. 6 Конвенції, — має розглядатися у світлі конкретних обставин 
кожної справи, у тому числі щодо складності проваджень, поведін-
ки національних органів влади, поведінки заявника та того, чим він 
ризикував (для переліку застосовних принципів див. згадану справу 
Mooren, п. 106).

47. Суд зазначає, що адвокат заявника подав скаргу того самого 
дня, коли заявника було приведено до судді й коли законність йо-
го арешту та затримання мала бути розглянута, тобто 8 листопада2 
2010 р. Однак його скаргу не було розглянуто того дня й було розгля-
нуто судом тільки через сім днів. Суд вважає, що не було особливих 
обставин, які б призводили до висновку, що цей період уже був занад-
то тривалим, або що розгляд затримання заявника не відповідав ви-
мозі «оперативності» (див. та пор. Herz v. Germany, № 44672/98, п. 73, 
12 червня 2003; Klishyn v. Ukraine, № 30671/04, п. 84, 23 лютого 2012; та 
Shannon v. Latvia, № 32214/03, п. 74, 24 листопада 2009, в яких періоди 
в одинадцять, тринадцять та чотирнадцять днів, відповідно, були 
визнані такими, що відповідають вимозі «оперативності»).

48. У світлі поточних міркувань Суд доходить висновку, що не 
відбулося порушення п. 4 ст. 5 Конвенції.

II. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

49. Стаття 41 Конвенції передбачає:

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

A. шКодА

50. Заявник вимагав сплатити йому 14 520 євро (EUR) як відшко-
дування моральної шкоди.

2 Виправлено 12 червня 2015 р.: текст був «8 жовтня 2010 р.»
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51. Уряд вважав цю вимогу надмірною та необґрунтованою.
52. Беручи до уваги визнані порушення й ухвалюючи рішення на 

підставі справедливості, Суд присуджує заявникові 4500 як відшко-
дування моральної шкоди.

B. СУдові тА інші витрАти

53. Заявник також вимагав сплатити йому 2032 євро компенсації 
судових витрат, понесених у національних органах влади та в Суді.

54. Уряд вважав, що цю скаргу потрібно відхилити, як недостат-
ньо задокументовану.

55. Відповідно до прецедентного права Суду, заявник має право 
на компенсацію судових витрат лише тією мірою, якою було доведе-
но, що вони справді були понесені, були необхідними та розумними 
за обсягом. У цій справі, беручи до уваги наявні документи та згадані 
критерії, Суд вважає розумним присудити суму у 2032 євро у повно-
му обсязі.

C. пеня

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

на цих підставах Суд одностайно

1. Оголошує решту заяви прийнятною;
2. Постановляє, що мало місце порушення статті 5 §§1 та 3 Кон-

венції по відношенню до початкового періоду затримання заявника.
3. Постановляє, що мало місце порушення статті 5 §1 Конвенції 

по відношенню до затримання заявника з листопада до 29 грудня 
2010 р. і з 5 лютого до 25 березня 2011 р.

4. Постановляє, що не мало місце порушення статті 5 §4 Кон-
венції.

5. Постановляє, що:
a) держава-відповідач повинна сплатити заявникові, протягом 

трьох місяців з дати, коли рішення стане остаточним від-
повідно до статті 44 §2 Конвенції, наступні суми, конверто-
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вані в валюту держави-відповідача по курсу, застосовному на 
дату виплати:
i) 4,500 євро (чотири тисячі п’ятсот євро), плюс будь-який 

податок, який може стягуватися, в якості компенсації мо-
ральної шкоди;

ii) 2,032 євро (дві тисячі тридцять два євро), плюс будь-який 
податок, який може стягуватися з заявника, в якості ком-
пенсації судових витрат;

b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного 
розрахунку на ці суми нараховуватиметься простий відсоток 
(simple interest) у розмірі граничної процентної ставки Євро-
пейського центрального банку, яка діятиме в період неспла-
ти, до якої має бути додано три відсоткові пункти;

6. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 16 квітня 
2015 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 «рУслан Яковенко проти України»

(Заява № 5425/11)

Рішення

Страсбург 
4 червня 2015 року

ОСТАТОЧНЕ 
4 вересня 2015 року

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

У справі «Руслан 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,
та пані М. Блашко, заступник секретаря секції,
після обговорення за зачиненими дверима 21 квітня 2015 року, 

виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справа ґрунтується на заяві (№ 5425/11) проти України, по-
даній 17 січня 2011 року до Суду на підставі ст. 34 Конвенції про за-
хист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) гро-
мадянином України паном Русланом Анатолійовичем Яковенком 
(далі — заявник).

2. Інтереси заявника представляв п. Левицький О. В. — юрист, 
який практикує у м. Києві. Уряд України (далі — Уряд) представляв 
його Уповноважений, на той час — п. Н. Кульчицький.

3. Заявник скаржився на незаконність тримання його під вартою 
та порушення права на подання апеляційної скарги у кримінальному 
провадженні.

4. 12 грудня 2012 року про заяву було повідомлено Уряд.

ФАКтИ

I. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

5. Заявник народився у 1979 році та живе у с. Королівка Київ-
ської області.

6. 12 липня 2010 року Білоцерківський міськрайонний суд 
(далі — Білоцерківський суд) визнав заявника винним у завдан-
ні 12 березня 2006 року тяжких тілесних ушкоджень п. Н. Хоча за 
цей злочин було передбачено покарання у вигляді позбавлення 
волі строком від п’яти до восьми років, суд вирішив, що до заявни-
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ка можна застосувати більш м’яке покарання. Зокрема суд звернув 
увагу на те, що заявник визнав себе винним і розкаявся. Відповід-
но суд призначив заявникові покарання у вигляді позбавлення волі 
строком на чотири роки та сім місяців. Суд також вирішив зараху-
вати заявнику в строк відбування покарання час перебування його 
під вартою в межах провадження в іншій кримінальній справі від 
20 жовтня 2005 року до 3 травня 2006 року (шість місяців та чо-
тирнадцять днів). Насамкінець суд зазначив, що, призначаючи за-
явнику покарання, він зважав на те, що «у зв’язку зі скасуванням 
попередніх вироків [заявник] увесь час, а саме більше 4 років, пе-
ребуває в умовах камерного типу, що значно тяжчі за перебування 
в колонії». Додаткової інформації про згадане попереднє тримання 
заявника під вартою або про інші кримінальні справи щодо нього 
чи про скасовані вироки немає.

7. У резолютивній частині вироку Білоцерківський суд та-
кож залишив обраний заявникові запобіжний захід у вигляді 
тримання під вартою у слідчому ізоляторі (СІЗО) без змін до на-
брання вироком законної сили. Суд також зазначив, що вирок 
може бути оскаржений упродовж п’ятнадцяти діб від дня його 
оголошення.

8. 15 липня 2010 року строк відбування заявником покарання 
закінчився, і він звернувся до адміністрації СІЗО з клопотанням 
про звільнення його з-під варти. Це клопотання було залишено 
без задоволення. Проте того ж дня адміністрація СІЗО звернула-
ся до Білоцерківського суду із запитом щодо звільнення заявника 
з-під варти під підписку про невиїзд, зважаючи на те, що він відбув 
весь строк призначеного покарання. Відповіді адміністрація СІЗО 
не отримала.

9. 19 липня 2010 року захисник заявника знову звернувся до ад-
міністрації СІЗО з клопотанням про негайне звільнення заявника 
з-під варти. Захисник, зокрема, твердив про відсутність будь-яких 
підстав для продовження тримання його підзахисного під вартою. 
Копію цього документа він також надіслав до прокуратури Київ-
ської області.

10. 27 липня 2010 року закінчився п’ятнадцятиденний строк ос-
карження вироку від 12 липня 2010 року, і за відсутності будь-яких 
скарг він набрав законної сили.

11. Того ж дня адміністрація СІЗО листом повідомила захисника 
заявника, що вона не може звільнити заявника з-під варти, доки не 
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буде змінено обраний йому запобіжний захід або вирок не набере за-
конної сили. У повідомленні зазначалося, що у будь-якому разі саме 
Білоцерківський суд має санкціонувати звільнення заявника з-під 
варти.

12. 29 липня 2010 року СІЗО отримало розпорядження суду про 
виконання вироку, що набрав законної сили, і заявника було звільне-
но з-під варти.

13. 5 серпня 2010 року у відповідь на скарги захисника заявника 
щодо звільнення заявника з-під варти із затримкою Державний де-
партамент з питань виконання покарань у своєму листі зазначив, що 
порушення положень Кримінально-процесуального кодексу України 
не було.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСтВО, 
ЧИННЕ СтАНОМ НА ЧАС ПОДІЙ

А. КримінАльно-процеСУАльний КодеКС УКрАїни 

1960 роКУ

14. Стаття 148 Кодексу визначає мету та підстави застосування 
запобіжних заходів. У ній, зокрема, зазначено, що запобіжні заходи 
застосовуються за наявності достатніх підстав вважати, що підозрю-
ваний, обвинувачений, підсудний або засуджений буде намагатися 
ухилитися від слідства та суду або від виконання процесуальних рі-
шень, перешкоджати встановленню істини у справі або продовжува-
ти злочинну діяльність.

15. На стадії судового провадження особа, взята під варту, мо-
же бути звільнена з-під варти лише на підставі відповідного рішення 
судді або суду (ст. 165). У ст. 165 Кодексу також зазначено, що запобіж-
ний захід скасовується або змінюється, коли відпаде необхідність 
у ньому або в раніше обраному запобіжному заході.

16. Хоча під час досудового слідства особа, взята під варту, має 
бути негайно звільнена адміністрацією відповідного місця досу-
дового ув’язнення, якщо строк тримання її під вартою закінчився 
і станом на цей день не надійшла постанова про продовження строку 
тримання під вартою (останній пункт ст. 156), жодних подібних по-
ложень стосовно звільнення особи, взятої під варту, на стадії судово-
го провадження не було.
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17. Стаття 274 Кодексу стосувалася обрання, скасування або змі-
ни запобіжного заходу в суді. Вона зобов’язувала суд керуватися від-
повідними положеннями гл. 13 Кодексу («Запобіжні заходи» — стат-
ті 148–165-3).

18. Стаття 324 Кодексу вимагала, щоб суд, який постановляє ви-
рок, вирішував, зокрема, який запобіжний захід слід обрати щодо 
підсудного до набрання вироком законної сили.

19. Стаття 343 Кодексу по суті повторювала згадане положення, 
а також визначала, що суд може обрати щодо підсудного запобіжний 
захід у вигляді взяття під варту лише за наявності підстав, зазначе-
них у положеннях гл. 13 Кодексу.

20. У статті 358 Кодексу зазначалися питання, які апеляційний 
суд може розглядати під час попереднього розгляду справи. Він міг 
вирішувати, зокрема, питання щодо зміни, скасування або обрання 
підсудному запобіжного заходу.

21. Згідно зі ст. 401 Кодексу вирок набирає законної сили, якщо 
його не було оскаржено впродовж встановленого законом строку 
(п’ятнадцять діб — ст. 349 Кодексу). Якщо вирок було оскаржено, то 
він (якщо його не скасовано) набирає законної сили після розгляду 
справи апеляційним судом. Виправдувальний вирок або вирок, що 
звільняє підсудного від покарання, мав виконуватися негайно, тоді 
як обвинувальний вирок мав виконуватися після набрання ним за-
конної сили. Стаття 404 Кодексу передбачає, що суд, який постановив 
вирок, мав надіслати його для виконання не пізніше як через три до-
би від дня набрання ним законної сили.

в. цивільний КодеКС 2003 роКУ

22. Стаття 1176 Кодексу покладає на державу обов’язок відшко-
дувати у повному обсязі «шкоду, завдану фізичній особі внаслідок 
її незаконного засудження, незаконного притягнення до кримі-
нальної відповідальності, незаконного застосування як запобіж-
ного заходу тримання під вартою [або] незаконного затримання... 
незалежно від вини посадових і службових осіб органу дізнання, 
попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду» (ч. 1). 
У ній також вказано, що «право на відшкодування шкоди, завданої 
фізичній особі незаконними діями органів дізнання, досудового 
слідства, прокуратури або суду, виникає у випадках, передбачених 
законом» (ч. 2).
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С. зАКон УКрАїни «про порядоК відшКодУвАння шКоди, 

зАвдАної громАдянинові незАКонними діями оргАнів дізнАння, 

доСУдового СлідСтвА, проКУрАтУри і СУдУ» 1994 роКУ 

(дАлі — зАКон про порядоК відшКодУвАння)

23. Згідно зі статті 1 особа має право на відшкодування шкоди, 
завданої, зокрема, внаслідок незаконного засудження, незаконно-
го пред’явлення обвинувачення, незаконного взяття і тримання під 
вартою. У зазначених випадках шкода відшкодовується незалежно 
від вини посадових осіб органів дізнання, досудового слідства, про-
куратури і суду.

24. У статті 2 зазначено випадки, коли виникає право на відшко-
дування. Серед них містяться такі: (1) постановлення виправдуваль-
ного вироку суду; (1-1) встановлення у рішенні суду, зокрема, факту 
незаконного взяття і тримання під вартою; та (2) закриття кримі-
нальної справи за відсутністю у діянні особи складу злочину або не-
доведеністю її участі у вчиненні злочину.

ПРАВО

І. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя ПУНКтУ 1 СтАттІ 5 КОНВЕНЦІЇ

25. Заявник скаржився, що його тримання під вартою від 15 до 
29 липня 2010 року було незаконним. Він посилався на п. 1 ст. 5 Кон-
венції, у відповідній частині якого 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:

а) законне ув’язнення особи після засудження її компетентним 
судом;

...

с) законний арешт або затримання особи, здійснене з метою до-
провадження її до компетентного судового органу за наявності 
обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо 
обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею 
правопорушення чи її втечі після його вчинення; ...».
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А. щодо прийнятноСті

1. вичерпання національних засобів юридичного захисту

(а) Аргументи сторін

26. Уряд твердив, що заявник не дотримався правила вичерпан-
ня національних засобів юридичного захисту. Уряд зазначав, що три-
мання заявника під вартою від 15 до 29 липня 2010 року справді було 
безпідставним. Посилаючись на ст. 1176 Цивільного кодексу України 
(див. п. 22), Уряд твердив, що заявник мав можливість вимагати від-
шкодування шкоди, але він не вичерпав цього засобу юридичного 
захисту.

27. Заявник не погодився з цим. Зокрема він твердив, що для то-
го, щоб у його випадку засіб юридичного захисту був ефективним, він 
мав бути здатним забезпечити його негайне звільнення,  тільки-но 
закінчився строк відбування покарання у вигляді позбавлення волі. 
Заявник зазначив, що він звертався до адміністрації СІЗО та органів 
прокуратури з клопотаннями про звільнення. Проте адміністрація 
СІЗО вважала це неможливим, доки вирок не набере законної сили. 
Що стосується прокуратури, то вона взагалі не вважала за необхідне 
втручатися.

(b) Оцінка Суду

(і) Загальні принципи практики Суду

28. Суд зазначає, що правило вичерпання національних засобів 
юридичного захисту ґрунтується на відображеному у ст. 13 Конвенції 
припущенні (з яким воно щільно пов’язано) про наявність у націо-
нальній правовій системі ефективного засобу юридичного захисту, 
який може по суті врегулювати небезпідставну скаргу за Конвенцією 
та забезпечити належне відшкодування. Таким чином, це є важли-
вим аспектом принципу субсидіарності конвенційного механізму 
захисту прав щодо національних систем гарантування прав люди-
ни (див. рішення у справі «Ананьєв та інші проти Росії» (Ananyev and 
Others v. Russia), заяви № 42525/07 та № 60800/08, п. 93, від 10 січня 
2012 року, з подальшими посиланнями).

29. Від заявника зазвичай лише вимагається скористатися на-
ціональними засобами юридичного захисту, які є доступними та до-
статніми для надання відшкодування у зв’язку зі стверджуваними 
порушеннями. Такі засоби юридичного захисту мають бути реально 
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наявними й у теорії, й на практиці, оскільки в іншому разі їм браку-
ватиме належної доступності та ефективності. Уряд, який твердить 
про невичерпання засобу юридичного захисту, має переконати Суд, 
що відповідний засіб захисту, про який ідеться, був доступним, міг 
забезпечити задоволення скарг заявника та мав достатні шанси на 
успіх. Проте, якщо обов’язок стосовно тягаря доведення було вико-
нано, тоді заявник, своєю чергою, має довести, що зазначений Уря-
дом засіб юридичного захисту було фактично вичерпано або що він із 
певних причин є неадекватним і неефективним у його справі, або що 
є особливі обставини, які виправдовують недотримання вимоги що-
до використання цього засобу (див., напр., рішення у справі «Мельник 
проти України» (Melnik v. Ukraine), заява № 72286/01, п. 67, від 28 берез-
ня 2006 року).

30. Суд також зазначає, що коли розглядається порушення п. 1 
ст. 5 Конвенції, то пп. 4 та 5 ст. 5 Конвенції становлять спеціальні 
(конкретні) норми стосовно більш загальних вимог ст. 13 Конвенції 
(див. ухвалу щодо прийнятності у справі «Свєтослав Дімітров проти 
Болгарії» (Svetoslav Dimitrov v. Bulgaria), заява № 55861/00, від 9 травня 
2006 року). Відповідно, щоб вирішити, чи мав заявник вичерпати на-
ціональний засіб юридичного захисту у зв’язку зі своєю скаргою від-
повідно до п. 1 ст. 5 Конвенції, Суд має визначити ефективність цього 
засобу юридичного захисту під кутом зору зазначених положень.

(іі) Наявність превентивного засобу юридичного захисту 
відповідно до п. 4 ст. 5 Конвенції

31. Суд зауважує, що від дати ухвалення вироку (навіть якщо ли-
ше судом першої інстанції), підсудний перебуває під вартою «після 
засудження компетентним судом» у сенсі підп. «а» п. 1 ст. 5 (для де-
тальнішого розгляду відповідних принципів, встановлених практи-
кою Суду, див. пункти 46–51).

32. У своїй практиці Суд ухвалював, що в такому разі судовий 
контроль за позбавленням свободи, що вимагається відповідно до 
п. 4 ст. 5 Конвенції, вважається вже інкорпорованим в у хвалений 
вирок і призначене покарання. Проте, коли виникають нові питання 
щодо законності такого тримання під вартою, знову застосовується 
п. 4 ст. 5 Конвенції (див., як нещодавнє джерело, рішення у справі 
«Стоїчков проти Болгарії» (Stoichkov v. Bulgaria), заява № 9808/02, пп. 64 
та 65, від 24 березня 2005 року, з подальшими посиланнями).
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33. Суд погоджується з тим, що у цій справі нове для заявника 
питання щодо законності тримання його під вартою з’явилося, коли 
строк відбування покарання у вигляді позбавлення волі закінчився, 
але його не було звільнено. На цій стадії в нього не було можливості 
ініціювати судове провадження, за допомогою якого можна було б 
оперативно розв’язати питання щодо законності подальшого три-
мання його під вартою і за результатами якого було б ухвалено рі-
шення про його звільнення. Отже, справа вже не розглядалася судом 
першої інстанції. Що стосується звичайної апеляційної скарги, то 
її розгляд явно тривав би довше, ніж період тримання заявника під 
вартою, щодо якого він скаржився (дванадцять днів). Окрім того, не 
можна виключати ймовірність того, що подання апеляційної скарги 
призвело б до продовження строку тримання заявника під вартою 
як запобіжного заходу до набрання вироком законної сили. Проте це 
питання детальніше аналізуватиметься далі.

34. Що стосується скарг заявника, поданих до адміністрації 
СІЗО та органів прокуратури, то ці органи не є «судом» у сенсі п. 4 
ст. 5 Конвенції.

35. Із цього випливає, що ефективних національних засобів юри-
дичного захисту, які заявник мав вичерпати для припинення ствер-
джуваного порушення п. 1 ст. 5 Конвенції, не було.

(iii) Наявність компенсаційних засобів юридичного захисту 
відповідно до п. 5 ст. 5 Конвенції

36. Суд повторює, що п. 5 ст. 5 буде дотримано тоді, коли 
є можливість отримати відшкодування за позбавлення свободи, 
здійснене з порушенням пп. 1, 2, 3 або 4 ст. 5 Конвенції, якщо та-
ке позбавлення було встановлено або національним органом, або 
Судом. Ефективне здійснення права на відшкодування, гаранто-
ване п. 5 ст. 5 Конвенції, має забезпечуватися з достатнім рівнем 
достовірності (див. рішення у справі «Лобанов проти Pociї» (Lobanov 
v. Russia), заява № 16159/03, п. 54, від 16 жовтня 2008 року, з подаль-
шими посиланнями).

37. Суд зауважує, що в цій справі Уряд у своїх запереченнях об-
межився твердженням, що тримання заявника під вартою було без-
підставним, і він міг вимагати відшкодування шкоди згідно зі ст. 1176 
Цивільного кодексу України. Проте Суд зазначає, що зазначене поло-
ження викладено у доволі загальних формулюваннях: воно не вста-
новлює правових підстав подання вимоги про відшкодування шко-
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ди та не передбачає конкретних механізмів або порядку. Натомість 
ст. 1176 Цивільного кодексу України відсилає до окремого закону, що 
регулює ці питання. Видається, що застосовним є саме спеціальний 
закон щодо відшкодування (див. пп. 23 та 24). У своїх зауваженнях 
Уряд не посилався на цей закон. Уряд також не вказав, яке саме по-
ложення національного законодавства порушило тримання заявни-
ка під вартою. Уряд також не навів жодної відповідної національної 
судової практики з цього приводу. Тому залишається незрозумілим, 
на яких саме підставах та за допомогою яких механізмів заявник міг 
на національному рівні отримати судове рішення про те, що триман-
ня його під вартою було незаконним, і міг вимагати відшкодування 
завданої у зв’язку з цим шкоди.

38. За таких обставин Суд не переконаний аргументами Уряду 
про те, що вказаний Урядом засіб юридичного захисту був ефектив-
ним і заявник мав його вичерпати.

(iv) Висновок

39. З огляду на наведені міркування Суд доходить висновку, що 
заявник не мав у своєму розпорядженні жодного ефективного засобу 
юридичного захисту, щоб вичерпати його у зв’язку зі своєю скаргою 
відповідініоі до п. 1 ст. 5 Конвенції. Тому Суд відхиляє заперечення 
Уряду щодо цього.

2. інші питання щодо прийнятності

40. Суд також зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою ув 
сенсі підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції. Вона також не є неприйнятною за 
будь-яких інших підстав. Тому вона має бути визнана прийнятною.

в. щодо СУті

1. Аргументи сторін

41. Заявник твердив, що тримання його під вартою від 15 до 
29 липня 2010 року було безпідставним, а отже суперечило п. 1 ст. 5 
Конвенції.

42. У своїх зауваженнях щодо прийнятності цієї заяви (див. п. 26) 
Уряд погодився із заявником з приводу цього питання. Проте Уряд не 
надав жодних зауважень щодо суті заяви.
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2. оцінка Суду

43. Суд вважає, що для аналізу тримання заявника під вартою 
його слід розділити на два чітко окреслених періоди:

1) від 15 до 27 липня 2010 року, тобто після оголошення вироку 
судом першої інстанції й до набрання ним законної сили; та

2) впродовж наступних двох днів, від 27 до 29 липня 2010 ро-
ку — часу, який знадобився органам влади для завершення 
всіх адміністративних формальностей для звільнення заяв-
ника після набрання вироком суду першої інстанції законної 
сили,

44. Суд окремо розглядатиме відповідність кожного згаданого 
періоду тримання заявника під вартою положенням п. 1 ст. 5 Кон-
венції.

а) Тримання заявника під вартою від 15 до 27 липня 2010 року

(і) Підстави позбавлення заявника свободи

(α) Загальні принципи практики Суду

45. Суд повторює, що ст. 5 Конвенції втілює основоположне пра-
во людини, а саме — захист особи від свавільного втручання держа-
ви у її право на свободу. Підп. «а»–«f» п. 1 ст. 5 Конвенції містять ви-
черпний перелік дозволених підстав позбавлення свободи й жодне 
позбавлення свободи не буде законним, якщо не відповідатиме од-
ній із цих підстав (див., серед інших джерел, рішення у справі «Остін 
та інші проти Сполученого Королівства» (Austin and Others v. the United 
Kingdom) [ВП], заяви №№ 39692/09, 40713/09 та 41008/09, п. 60, від 
15 березня 2012 року).

46. Суд зазначає, що підсудний вважається таким, що пере-
буває під вартою «після засудження компетентним судом» у сенсі 
підп. «а» п. 1 ст. 5 Конвенції, з моменту оголошення вироку судом 
першої інстанції, навіть якщо він ще не набрав законної сили і його 
можна оскаржити. У зв’язку з цим Суд доходить висновку, що сло-
восполучення «після засудження» не може тлумачитися як таке, 
що обмежується вироком, який набрав законної сили, оскільки це 
виключатиме випадки затримання під час судового засідання осіб, 
яких за результатами судового розгляду було засуджено та які на та-
кий судовий розгляд з’явилися ще вільними, незалежно від доступ-
них їм засобів юридичного захисту (див. рішення у справі «Вемгофф 
проти Німеччини» (Wemhoff v. Germany), від 27 червня 1968 року, С. 23, 
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п. 9, Серія А, № 7). Окрім того, особа, засуджена судом першої інс-
танції, яка перебуває під вартою до закінчення строку оскарження 
вироку, не може вважатися такою, що перебуває під вартою з метою 
допровадження її до компетентного судового органу за наявності 
обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення відповід-
но до підп. «c» п. 1 ст. 5 Конвенції (див., зокрема, рішення у справі 
«Сольмаз проти Туреччини» (Solmaz v. Turkey), заява № 27561/02, п. 25, 
від 16 січня 2007 року).

47. У своїй практиці Суд неодноразово зазначав, що він бере до 
уваги значні розбіжності серед держав-учасниць Конвенції стосовно 
питання про те, чи розпочинається відлік строку відбування пока-
рання особою, засудженою судом першої інстанції, тоді, коли роз-
гляд апеляційної скарги ще триває. Проте Суд повторно зазначає, що 
важливі гарантії ст. 5 Конвенції не залежать від національного зако-
нодавства (див. рішення у справі «Б. проти Австрії» (В. v. Austria), від 
28 березня 1990 року, п. 39, Серія А, № 175, та згадане рішення у справі 
«Сольмаз проти Туреччини» (Solmaz v. Turkey), п. 26). Отже, навіть якщо 
національне законодавство держави-члена передбачає, що вирок на-
бирає законної сили лише після завершення розгляду справи суда-
ми всіх інстанцій, попереднє ув’язнення в сенсі положень Конвенції 
закінчується зі встановленням вини та призначенням покарання су-
дом першої інстанції (див. згадане рішення у справі «Сольмаз проти 
Туреччини» (Solmaz v. Turkey), п. 26).

48. Наприклад, у справі «Грубіч проти Хорватії» (Grubić v. Croatia), 
заява № 5384/11, пп. 30–45, рішення від 30 жовтня 2012 року, заявник, 
якого суд першої інстанції визнав винним та призначив йому пока-
рання у вигляді позбавлення волі строком на тридцять років, пос-
каржився на незаконність тримання його під вартою протягом кіль-
кох місяців після оголошення вироку судом першої інстанції. Згідно 
з національним законодавством позбавлення його свободи протягом 
цього періоду все ще вважалося «попереднім ув’язненням». Суд роз-
глянув згадану скаргу під кутом зору підп. «а» п. 1 ст. 5 Конвенції та 
не виявив ознак свавілля.

49. У своїй практиці Суд також встановлював, що з огляду на 
текст французькою мовою  слово «засудження» (condamnation) в сенсі 
підп. «а» п. 1 ст. 5 Конвенції слід розуміти і як висновок про вину-
ватість особи після встановлення згідно із законодавством факту 
вчинення правопорушення, і як призначення покарання або ін-
шого заходу, пов’язаного з позбавленням свободи (див. рішення 
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у справах «Гуццарді проти Італії» (Guzzardi v. Italy), від 6 листопа-
да 1980 року, п. 100, Серія А, № 39, «Ван Дроогенбрук проти Бельгії» 
(Van Droogenbroeck v. Belgium), від 24 червня 1982 року, п. 35, Серія А, 
№ 50, та, як приклад новішої практики, рішення у справі «Дель Ріо 
Прада проти Іспанії» (Del Rio Prada v. Spain) [ВП], заява № 42750/09, 
п. 123, ЄСПЛ 2013).

50. Окрім того, слово «після» у підп. «а» п. 1 ст. 5 Конвенції не 
просто означає, що ув’язнення має хронологічно відбуватися після 
«засудження»: крім цього, «ув’язнення» має бути наслідком, «випли-
вати із засудження та залежати від нього» або відбуватися «на під-
ставі» «засудження». Інакше кажучи, має бути достатній причиново-
наслідковий зв’язок між засудженням і зазначеним позбавленням 
волі (див. рішення у справі «Мюррей проти Нідерландів» (Murray v. the 
Netherlands), заява № 10511/10, п. 77, від 10 грудня 2013 року, з подаль-
шими посиланнями).

51. Таким чином, раніше Суд встановлював, що різні форми по-
переднього ув’язнення, яке не було частиною призначеного покаран-
ня у вигляді позбавлення волі, становили ув’язнення заявника «піс-
ля засудження компетентним судом» (див., напр., згадане рішення 
у справі «Ван Дроогенбрук проти Бельгії» (Van Droogenbroeck v. Belgium), 
пп. 33–42, рішення у справах «М. проти Німеччини» (М. v. Germany), 
заява № 19359/04, п. 96, ЄСПЛ 2009, та «Джеймс, Уеллс та Лі проти 
Сполученого Королівства» (James, Wells and Lee v. the United Kingdom), 
заяви №№ 25119/09, 57715/09 та 57877/09, пп. 197–199, від 18 вере-
сня 2012 року). За таких обставин відповідне тримання під вартою 
не було частиною покарання, а радше випливало з «іншого заходу, 
пов’язаного з позбавленням свободи», як це зазначалося у п. 49.

(β) Застосування наведених принципів у цій справі

52. Суд зазначає, що тримання заявника під вартою протягом 
цього періоду відбувалося після оголошення вироку в його кримі-
нальній справі, але згідно з національним законодавством все ще 
вважалося «попереднім ув’язненням».

53. Незалежно від кваліфікації на національному рівні, Суд за-
значає, що цей період тримання заявника під вартою не підпадає під 
дію підп. «a» п. 1 ст. 5 Конвенції (див., зокрема, п. 46). Залишається 
з’ясувати, чи було воно виправданим відповідно до підп. «а» п. 1 ст. 5 
Конвенції, оскільки жоден інший підпункт вказаного положення не 
є, в принципі, застосовним до цієї ситуації.



рУслан Яковенко проти України

201

54. Суд зазначає, що вирок від 12 липня 2010 року передбачав два 
окремих заходи, пов’язані з позбавленням заявника свободи: по-пер-
ше, покарання у вигляді позбавлення волі, по-друге, тримання заяв-
ника під вартою у вигляді запобіжного заходу до набрання вироком 
законної сили. Хоча призначене покарання мало закінчитися через 
три дні, другий зазначений захід повинен був тривати принаймні на 
дванадцять днів довше, зважаючи на п’ятнадцятиденний строк, від-
ведений для подання апеляційної скарги. У разі подання апеляційної 
скарги тривалість тримання заявника під вартою була б іще довшою 
й залежала б від тривалості розгляду справи апеляційним судом.

55. Відповідно Суд вважає, що тримання заявника під вартою, 
щодо якого було подано скаргу, хоча воно тривало після відбуття 
заявником призначеного йому покарання у повному обсязі, можна 
вважати «іншим заходом, пов’язаним із позбавленням свободи», що 
відбувався «після засудження» в сенсі підп. «а» п. 1 ст. 5 Конвенції.

56. У підсумку Суд доходить висновку, що цей період триман-
ня заявника під вартою підпадає під дію винятку, передбаченого 
підп. «а» п. 1 ст. 5 Конвенції. Проте ще слід з’ясувати, чи було дотри-
мано цього положення.

(іі) Законність тримання заявника під вартою 
впродовж періоду від 15 до 27 липня 2010 року

(α) Загальні принципи судової практики

57. Суд повторює, що будь-яке позбавлення свободи, окрім від-
повідності одному з винятків, наведених у підп. «а»–«f» п. 1 ст. 5 
Конвенції, має також бути «законним». Якщо «законність» взяття під 
варту і, зокрема, дотримання «порядку, встановленого законом», пе-
ребувають під питанням, Конвенція, по суті, відсилає до національ-
ного законодавства і встановлює обов’язок забезпечувати дотриман-
ня його матеріальних та процесуальних норм (див., серед багатьох 
інших джерел, рішення у справах «Еркало проти Нідерландів» (Erkalo 
v. the Netherlands), від 2 вересня 1998 року, п. 52, Reports of Judgments 
and Decisions 1998-VI, та «Барановський проти Польщі» (Baranowski v. 
Poland), заява № 28358/95, п. 50, ЄСПЛ 2000-III).

58. Оцінюючи законність тримання під вартою, Суд також має 
з’ясувати, чи сам національний закон відповідає Конвенції і, зок-
рема, загальним принципам, сформульованим у Конвенції, чи тим, 
що випливаютьі з неї. «Якість закону» означає, що коли національне 
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законодавство дозволяє позбавлення свободи, воно має бути достат-
ньо доступним, чітким і передбачуваним при його застосуванні для 
уникнення будь-якої небезпеки свавілля. Встановлений Конвенцією 
стандарт «законності» вимагає, щоб усе законодавство було сформу-
льовано з достатньою чіткістю, аби дати особі змогу — за необхідності 
через надання відповідної поради — розумною за відповідних обста-
вин мірою передбачити наслідки, до яких може призвести певна дія. 
Коли йдеться про позбавлення свободи, важливо, щоб національне 
законодавство чітко визначало умови взяття під варту та тримання 
під вартою (див. згадане рішення у справі «Дель Ріо Прада проти 
Іспанії» (Del Rio Prada v. Spain), п. 125, з подальшими посиланнями).

59. Окрім того, жодне тримання під вартою, яке є свавільним, 
не може відповідати п. 1 ст. 5 Конвенції — у цьому контексті понят-
тя «свавілля» виходить за рамки невідповідності національному за-
конодавству. Як наслідок, позбавлення свободи, що є законним за 
національним законодавством, усе ж може бути свавільним, а отже 
таким, що суперечить положенням Конвенції (див. рішення у справі 
«Моорен проти Німеччини» (Mooren v. Germany) [ВП], заява № 11364/03, 
п. 77, від 9 липня 2009 року).

60. Суд раніше не наводив загального визначення того, які саме 
види дій органів влади можуть становити «свавілля» в сенсі п. 1 ст. 5 
Конвенції. Проте ключові принципи, встановлені на основі конкрет-
них випадків, доводять, що поняття свавілля у контексті ст. 5 пев-
ною мірою змінюється залежно від відповідного виду тримання під 
вартою (див. рішення у справі «Сааді проти Сполученого Королівства» 
(Saadi v. the United Kingdom) [ВП], заява № 13229/03, п. 68, ЄСПЛ 2008, та 
«Плешо проти Угорщини» (Pleso v. Hungary), заява № 41242/08, п. 57, від 
2 жовтня 2012 року). Один зі встановлених практикою Суду загальних 
принципів полягає в тому, що тримання під вартою вважатиметься 
«свавільним», коли попри дотримання букви національного закону 
трапляється несумлінність або введення в оману органами влади, 
або коли органи влади нехтують спробами правильного застосу-
вання відповідного законодавства (див. згадане рішення у справі 
«Моорен проти Німеччини» (Mooren v. Germany), п. 78).

61. Окрім того, вимога, щоб тримання під вартою не було 
свавільним, означає необхідність дотримання пропорційності між 
наведеною підставою тримання під вартою та власне триманням під 
вартою (див. згадане рішення у справі «Джеймс, Уеллс та Лі проти 
Сполученого Королівства» (James, Wells and Lee v. the United Kingdom), 
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п. 195). Межі перевірки на пропорційність, що має застосовуватися 
у кожній справі, залежать від виду тримання під вартою, про який 
ідеться. У контексті тримання під вартою на підставі підп. «а» п. 1 
ст. 5 Конвенції Суд загалом доходив висновку, що рішення про при-
значення покарання у вигляді позбавлення волі та тривалість цьо-
го покарання є радше питаннями національних органів влади, ніж 
Суду (див. рішення у справі «Т. проти Сполученого Королівства» (Т. v. 
the United Kingdom) [ВП], заява № 24724/94, п. 103, ЄСПЛ 2000-І, та зга-
дане рішення у справі «Сааді проти Сполученого Королівства» (Saadi 
v. the United Kingdom), п. 71), При цьому, визначаючи, чи попереднє 
ув’язнення, яке не було частиною призначеного заявникам пока-
рання, але яке все ще підпадає під дію підп. «а» п. 1 ст. 5 Конвенції, 
містило ознаки свавілля, Суд вважав за необхідне встановити мету 
тримання заявників під вартою відповідно до підп. «а» п. 1 ст. 5 та 
здійснити перевірку пропорційності застосування такого заходу 
(див. загдане рішення у справі «Джеймс, Уеллс та Лі проти Сполучено-
го Королівства» (James, Wells and Lee v. the United Kingdom), п. 205).

(β) Застосування наведених принципів у цій справі

62. Суд не вбачає жодних ознак того, що рішення Білоцерків-
ського суду про тримання заявника під вартою до набрання вироком 
законної сили суперечило національному законодавству. Окрім того, 
застосовні положення законодавства видаються чіткими та передба-
чуваними. Отже, чітко зазначена у Кримінальному кодексі України 
норма передбачає, що суд, який ухвалює вирок, повинен вирішити, 
який запобіжний захід застосовуватиметься до засудженого до на-
брання вироком законної сили (див. п. 18). Із національного зако-
нодавства також випливає, що строк застосування відповідного за-
побіжного заходу не залежить від строку призначеного покарання 
у вигляді позбавлення волі, а отже, може бути довшим за нього.

63. Суд усе ще має переконатися в тому, що зазначене тримання 
під вартою попри його відповідність національному законодавству, 
не було свавільним, а отже, не суперечило положенням Конвенції.

64. Суд не вважає, що в рішенні Білоцерківського суду про зали-
шення в силі обраного щодо заявника запобіжного заходу у вигляді 
тримання під вартою була яка-небудь несумлінність. Водночас Суд 
зауважує, що у вироку не було жодного обґрунтування з цього при-
воду, окрім загальної згадки про застосування зазначеного заходу 
в резолютивній частині. Лишається нез’ясованим, що спонукало 
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суд, який ухвалив вирок, залишити без змін обраний щодо заяв-
ника запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який явно 
перевищував тривалість призначеного покарання у вигляді позбав-
лення волі.

65. Суд погоджується з тим, що могли бути певні міркування, 
які зумовлювали обрання підсудному запобіжного заходу у вигляді 
позбавлення свободи незалежно від тривалості покарання у вигляді 
позбавлення волі, для забезпечення його доступності під час провад-
ження в суді апеляційної інстанції, якщо вирок суду першої інстанції 
буде оскаржено. Проте у вироку Білоцерківського суду від 12 липня 
2010 року такі міркування не наводилися ні прямо, ні опосередко-
вано. Навпаки, суд відзначив співпрацю заявника зі слідством і на 
цій підставі вирішив призначити йому більш м’яке покарання, ніж 
передбачено законодавством (див. ч. 6). Відповідно продовжуване 
тримання заявника під вартою, яке не було частиною строку його по-
карання у вигляді позбавлення волі, було невиправданим. У зв’язку 
з цим Суд зазначає, що Уряд також визнав це у своїх зауваженнях 
(див. п. 26).

66. З огляду на наведені міркування Суд доходить висновку, що 
тримання заявника під вартою від 15 до 27 липня 2010 року відбува-
лося на порушення п. 1 ст. 5 Конвенції.

(b) Тримання заявника під вартою від 27 до 29 липня 2010 року

67. Суд зазначає, що 27 липня 2010 року вирок Білоцерківського 
суду від 12 липня 2010 року набрав законної сили. Відповідно припи-
нили існувати підстави тримання заявника під вартою як запобіжно-
го заходу до набрання згаданим вироком законної сили. Цей період 
тримання заявника під вартою також не був пов’язаний із відбуттям 
призначеного йому покарання у вигляді позбавлення волі, оскільки 
його строк закінчився ще раніше.

68. Суд повторно зазначає, що певна затримка під час виконання 
ухвали про звільнення взятої під варту особи є зрозумілою й часто 
неминучою з огляду на практичні міркування, пов’язані з роботою 
судів та дотриманням певних формальностей. Проте національ-
ні органи влади мають намагатися звести це до мінімуму (див. рі-
шення у справах «Куінн проти Франції» (Quinn v. France), від 22 берез-
ня 1995 року, п. 42, Серія А, № 311, «Джулія Манцоні проти Італії» 
(Giulia Manzoni v. Italy), від 1 липня 1997 року, у кінці п. 25, Reports 
of Judgments and Decisions 1997-IV, «К.-Ф проти Німеччини» (K.-F. v. 
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Germany), від 27 листопада 1997 року, п. 71, Reports 1997-VII, «Манчіні 
проти Італії» (Mancini v. Italy), заява № 44955/98, п. 24, ЄСПЛ 2001-IX). 
Адміністративні формальності, пов’язані зі звільненням з-під варти, 
не можуть виправдати затримку, що перевищує кілька годин (див. 
рішення у справі «Ніколов проти Болгарії» (Nikolov v. Bulgaria), заява 
№ 38884/97, п. 82, від 30 січня 2003 року). Держави-учасниці Конвен-
ції мають організовувати свою правову систему так, щоб їхні право-
охоронні органи могли дотримуватися зобов’язань щодо уникнення 
невиправданого позбавлення свободи (див., напр., рішення у справах 
«Сухардін проти Росії» (Shukhardin v. Russia), заява № 65734/01, п. 93, від 
28 червня 2007 року, та «Мокаллал проти України» (Mokallal v. Ukraine), 
заява № 19246/10, п. 44, від 10 листопада 2011 року).

69. У цій справі національним органам влади знадобилося дві 
доби для організації звільнення заявника з-під варти після того, як із 
набранням вироком від 12 липня 2010 року законної сили припинили 
існувати підстави тримання його під вартою. Зважаючи на помітне 
місце, яке займає в демократичному суспільстві право на свободу, 
держава-відповідач має вдатися до всіх сучасних засобів зв’язку для 
мінімізації затримки виконання ухвали про звільнення заявника з-
під варти, як цього вимагає відповідна практика (див. згадане рішен-
ня у справі «Мокаллал проти України» (Mokallal v. Ukraine), п. 44). Суд не 
вважає, що у цій справі органи влади України виконали цю вимогу.

70. Із цього випливає, що тримання заявника під вартою впро-
довж вказаного періоду не було виправданим відповідно до п. 1 ст. 5 
Конвенції.

(с) Висновок

71. З огляду на все зазначене Суд доходить висновку, що від-
булося порушення п. 1 ст. 5 Конвенції у зв’язку із загальним стро-
ком тримання заявника під вартою, щодо якого було подано скаргу 
(від 15 до 29 липня 2010 року).

II. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя ПУНКтУ 1 СтАттІ 2 
ПРОтОКОЛУ № 7 ДО КОНВЕНЦІЇ

72. Заявник також скаржився відповідно до ст. 2 Протоколу № 7 
до Конвенції, що його фактично було позбавлено права на оскаржен-
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ня вироку в кримінальній справі щодо нього. У відповідній частині 
положень, на які посилався заявник, зазначено таке:

«Кожен, кого суд визнав винним у вчиненні кримінального право-
порушення, має право на перегляд судом вищої інстанції факту ви-
знання його винним або винесеного йому вироку. Здійснення цьо-
го права, включаючи підстави, на яких воно може бути здійснене, 
регулюється 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

73. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою в сенсі 
підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції. Вона також не є неприйнятною з будь-
яких інших підстав. Тому вона має бути визнана прийнятною.

B. щодо СУті

74. Заявник твердив, що йому довелося обирати між здійснен-
ням свого права на оскарження вироку в кримінальній справі щодо 
нього, з одного боку, та свободою, з іншого боку. Інакше кажучи, він 
твердив, що якби він вирішив оскаржувати вирок, це істотно затри-
мало б його звільнення з-під варти.

75. Уряд не надав зауважень щодо зазначеного аргумента за-
явника. Уряд зазначив, що згідно з національним законодавством 
заявник мав право оскаржити вирок від 12 липня 2010 року, але ви-
рішив не робити цього. Відповідно Уряд вважав, що права заявника 
відповідно до ст. 2 Протоколу № 7 порушено не було.

76. Суд зазначає, що загалом Договірні Сторони мають широкі 
межі свободи розсуду щодо визначення порядку реалізації права, пе-
редбаченого ст. 2 Протоколу № 7 до Конвенції (див. рішення у справі 
«Кромбах проти Франції» (Krombach v. France), заява № 29731/96, п. 96, 
ЄСПЛ 2001-II).

77. Як випливає з практики Суду, цим положенням переважно 
регулюються інституційні питання, такі як доступ до апеляційно-
го суду або обсяг перегляду в апеляційному порядку (див., напр., 
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ухвалу щодо прийнятності у справі «Пешті та Фродль проти Австрії» 
(Pesti and Frodl v. Austria), заяви № 27618/95 та № 27619/95, від 18 січня 
2000 року).

78. У контексті питання доступу Суд вважає прийнятним, зокре-
ма, те, що в деяких країнах підсудний, який бажає оскаржити рішен-
ня суду, інколи повинен отримати на це дозвіл. Однак принципом ус-
таленої практики є те, що будь-які обмеження права на перегляд, що 
містяться в національному законодавстві, мають за аналогією з пра-
вом на доступ до суду, який закріплено п. 1 ст. 6 Конвенції, переслі-
дувати законну мету та не порушувати саму суть цього права (див. 
згадане рішення у справі «Кромбах проти Франції» (Krombach v. France), 
п. 96, рішення у справах «Гурепка проти України» (Gurepka v. Ukraine), 
заява № 61406/00, п. 59, від 6 вересня 2005 року, та «Галстян проти 
Вірменії» (Galstyan v. Armenia), заява № 26986/03, п. 125, від 15 листо-
пада 2007 року).

79. Суд повторює, що Конвенція покликана гарантувати не те-
оретичні або примарні права, а права, які є практичними й ефек-
тивними. Це особливо стосується права на доступ до суду, зважа-
ючи на помітне місце, відведене в демократичному суспільстві 
праву на справедливий суд (див. рішення у справах «Ейрі проти 
Ірландії» (Airey v. Ireland), від 9 жовтня 1979 року, п. 24, Серія А, 
№ 32, та «Гарсія Манібардо проти Іспанії» (Garcia Manibardo v. Spain), 
заява № 38695/97, п. 43, ЄСПЛ 2000-II). Пам’ятаючи про зазначений 
принцип, Суд у своїх рішеннях також встановлював, що фактич-
на перешкода може суперечити Конвенції так само, як і юридична 
перешкода (див. рішення у справі «Ґолдер проти Сполученого Королів-
ства» (Golder v. the United Kingdom), від 21 лютого 1975 року, п. 26, 
Серія А, № 18, та, як нещодавніше посилання, ««Центр правових ре-
сурсів Валентина Кемпяну» проти Румунії» (Centre for Legal Resources 
on behalf of Valentin Cвmpeanu v. Romania) [ВП], заява № 47848/08, 
п. 113, ЄСПЛ 2014).

80. Звертаючись до цієї справи, Суд зазначає, що законодавством 
України передбачено чіткий порядок оскарження вироку в кримі-
нальному провадженні. Проте слід з’ясувати, чи перешкоджали за-
явнику в його праві на оскарження, а якщо так, то чи могла ця пере-
шкода вважатися такою, що порушила саму суть права, закріпленого 
ст. 2 Протоколу № 7 до Конвенції.

81. Суд зазначає, що національні суди вважали за необхідне за-
лишити в силі обраний заявникові запобіжний захід у вигляді три-
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мання під вартою до набрання вироком суду першої інстанції закон-
ної сили навіть після того, як призначений йому цим вироком строк 
ув’язнення вже закінчився. У зв’язку з відсутністю будь-яких апеля-
ційних скарг зазначений період тривав дванадцять днів. Якби заяв-
ник вирішив оскаржити вирок, це б затримало набрання ним закон-
ної сили на невизначений період часу.

82. Відповідно Суд погоджується з аргументом заявника про те, 
що ціною за здійснення його права на оскарження була б його свобо-
да, тим більше, що тривалість тримання його під вартою була б не-
визначеною. Тому Суд вважає, що ці обставини порушили саму суть 
його права, закріпленого ст. 2 Протоколу 7 до Конвенції.

83. Отже, відбулося порушення цього положення.

III. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

84. Стаття 41 Конвенції передбачає:

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

А. шКодА

85. Заявник вимагав 3000 євро відшкодування моральної шкоди.
86. Уряд заперечив проти цієї вимоги як необґрунтованої та над-

мірної.
87. Зважаючи на всі обставини цієї справи, Суд погоджується 

з тим, що заявник зазнав моральної шкоди, яку не можна відшкоду-
вати самим лише встановленням порушення. Ухвалюючи рішення на 
засадах справедливості, Суд задовольняє вимогу заявника в повному 
обсязі.

B. СУдові тА інші витрАти

88. Заявник також вимагав 1330 євро компенсації судових та 
інших витрат, понесених під час провадження у Суді. Заявник про-
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сив Суд перерахувати цю суму на банківський рахунок його пред-
ставника.

89. Уряд заперечував проти зазначеної вимоги як надмірної.
90. Згідно з практикою Суду заявник має право на компенсацію 

судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі витра-
ти були фактичними і неминучими, а їхній розмір — обґрунтова-
ним. У цій справі, зважаючи на наявні у нього документи та ви-
щезазначені критерії. Суд задовольняє вимогу заявника в повному 
обсязі та присуджує йому 1330 євро компенсації судових та інших 
витрат.

C. пеня

91. 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 п. 1 ст. 5 Конвенції.
3. Ухвалює, що відбулося порушення ст. 2 Протоколу № 7 до Кон-

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

тусу остаточного відповідно до п. 2 ст. 44 Конвенції, держава-
відповідач повинна сплатити заявникові наведені далі суми, 
які мають бути конвертовані у валюту держави-відповідача 
за курсом на день здійснення платежу:
i) 3000 (три тисячі) євро відшкодування моральної шкоди та 

додатково суму будь-яких податків, що можуть нарахову-
ватися;

ii) 1330 (одна тисяча триста тридцять) євро компенсації судо-
вих та інших витрат і додатково суму будь-яких податків, 
що можуть нараховуватися, які мають бути перераховані 
на банківський рахунок його представника;

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

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 4 червня 
2015 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.

М. Блашко М. Вілліґер
заступник секретаря голова

Відповідно до п. 2 ст. 45 Конвенції та п. 2 правила 74 Регламенту 
Суду до цього рішення додається окрема думка судді Б. М. Зупанчіча.

М. М.  
М. Б.

ДУМКА СУДДІ ЗУПАНЧІЧА, 
ЩО ЗБІГАЄтЬСя З ДУМКОЮ БІЛЬШОСтІ

Ця справа становить справжню «дилему ув’язненої особи». Через 
особливу природу кримінального процесу в Україні заявник увесь нас 
покарання у вигляді позбавлення волі провів, будучи «попередньо 
ув’язненим», хоча це ув’язнення фактично було таким, що відбувалося 
після закінчення судового провадження та до ухвалення вироку. У під-
сумку суд першої інстанції включив до строку відбування покарання 
увесь час, проведений заявником у «попередньому» ув’язненні. Отже, 
заявника слід було звільнити одразу після оголошення вироку.

Отже, для заявника виникла дилема. У разі, якби він погодився 
з вироком і покаранням як остаточними, він міг вільно піти з устано-
ви попереднього ув’язнення. Проте, якби він вирішив скористатися 
своїм правом на оскарження, гарантованим Конвенцією, Конститу-
цією та кримінальним процесом, він мав би залишатися у становищі, 
що називалося «попереднім» ув’язненням.

Інакше кажучи, через примху системи він був позбавлений мож-
ливості або, як мінімум, бажання скористатися своїм правом на ос-
карження відповідно до п. 1 ст. 2 Протоколу № 7 до Конвенції:

«Право на оскарження у кримінальних справах»

«1. Кожен, кого суд визнав винним у вчиненні кримінального право-
порушення, має право на перегляд судом вищої інстанції факту виз-
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нання його винним або винесеного йому вироку. Здійснення цього 
права, включаючи підстави, на яких воно може бути здійснене, ре-
гулюється законом.

...».

Я, безсумнівно, погоджуюсь із результатами розгляду цієї спра-
ви, але пропоную тут провести аналогію із широко відомим принци-
пом кримінального процесу щодо так званої «заборони погіршення 
вироку» (reformatio in peius). Дехто з правознавців твердить, що це 
є право конституційного рівня, тобто що підсудний, коли він є єди-
ним, хто подає апеляційну скаргу, повинен мати гарантію, що вирок 
за результатами апеляційного розгляду не буде суворішим, ніж ви-
рок, ухваллний нижчим судом1.

Проте Конвенція та протоколи до неї не містять жодної такої га-
рантії, і ми також не вважаємо, що заборона погіршення вироку за 
своєю суттю є питанням конституційного значення.

З іншого боку, конституційне значення має право підсудного на 
оскарження. Останнє, згідно з Г. Л. А. Гартом (Н. L. A. Hart), є нормою 
звичаєвого права, тоді як заборона погіршення вирок є інструмен-
тальним правилом щодо норми звичаєвого права.

З іншого боку, суть закону (ratio legis) щодо заборони погіршення 
вирок також є дуже прагматичною. Якщо суди апеляційної інстан-
ції повинні мати доступ до певних видів справ, щоб мати можливість 
впливати на напрям розвитку кримінальної судової практики, тоді 
не можна перешкоджати засудженим нижчими судами особам пода-
вати свої скарги.

Проте навіть із цього прагматичного погляду заборона погіршен-
ня вироку сприймається як традиційне право підсудних, засуджених 
вироками, що не набрали законної сили, в кримінальних проваджен-
нях у межах континентальної системи права; це є законним допов-
ненням до їхнього процесуального статусу після закінчення судово-
го провадження, незалежно від зазначеного вужчого змісту поняття 
«суть закону». Тому, нехай навіть опосередковано, ці підсудні мають 
користуватися перевагами вказаної гарантії. Отже, з їхнього погля-
ду, а також із погляду верховенства права, підсудні в кримінальних 

1 Див., напр., «Теоретичні та практичні питання заборони погіршення виро-
ку (reformation in peius) в Угорщині» під редакцією Герке та Тота (Herke and Toth, 
Theoretical and Practical Issues of the Prohibitio in Peius in Hungary), Issue of Business 
and Law. Том 3 (2011), at http:/www.herke.hurke.hu/11litv.pdf.
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справах не повинні зазнавати перешкод у подачі апеляційних скарг 
на вироки у своїх справах.

Проте саме це трапилося у справі, яку ми розглядаємо. Якби 
підсудний оскаржив вирок щодо нього, строк його «попереднього» 
ув’язнення був би продовжений на період, необхідний для ухвален-
ня апеляційним судом рішення у справі. Отже, його було позбавлено 
можливості оскаржити вирок суду першої інстанції. Відповідно його 
право на апеляцію, гарантоване наведеним п. 1 ст. 2 Протоколу № 7 
до Конвенції, було справді порушено.

Якби ми мали розглядати заборону погіршення вироку умогляд-
но як процесуальне право, що є додатком права на оскарження, то 
перешкоджання праву засудженого на оскарження, як у цій справі, 
вважалося би порушенням тієї самої суті закону. Через це його спра-
ва так і не потрапила до апеляційного суду. Однак, безсумнівно, на-
явність в апеляційного суду можливості вирішити справу було б у йо-
го власних інтересах та в інтересах принципу верховенства права.

Проте наразі Конвенція безпосередньо не визнає заборону по-
гіршення вироку як право підсудного. До того ж, із цього питання 
немає практики Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Але 
ідея щодо неперешкоджання апелянтам використовується навіть 
у Страсбурзькій системі. Як було вказано суддею Войтичеком у п. 11 
його окремої думки в рішенні у справі «Яновєц та інші проти Росії» 
(Janowiec and Others v. Russia) [ВП], заяви № 55508/07 та № 29520/09, 
ЄСПЛ 2013, «слід зазначити, що цю справу було передано на розгляд 
Великої Палати ЄСПЛ за клопотанням заявників. Хоча Конвенція не 
встановлює заборону погіршення вироку, ситуація є парадоксаль-
ною, оскільки засіб юридичного захисту, передбачений ст. 43 Кон-
венції, який використовувався заявниками з метою захисту їх прав 
людини, зрештою призвів до ухвалення Великою Палатою ЄСПЛ рі-
шення, яке для заявників є набагато менш сприятливим, ніж рішен-
ня палати у цій же справі».
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ҐУдЗь проти України

 

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 «ҐУдЗь проти України»

(Заява № 25032/11)

Рішення

Страсбург 
22 жовтня 2015 року

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

У справі «Ґудзь 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 пані М. Блашко, заступник секретаря секції,
після обговорення за зачиненими дверима 29 вересня 2015 року, 

виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:
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ПРОЦЕДУРА

1. Справа ґрунтується на заяві (№ 25032/11) проти України, по-
даній 4 квітня 2011 року до Суду на підставі ст. 34 Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадя-
нином України паном Іваном Григоровичем Ґудзьом (далі — заявник).

2. Уряд України (далі — Уряд) представляла його Уповноваже-
ний — пані Н. Севостьянова з Міністерства юстиції України.

3. 15 листопада 2013 року про заяву було повідомлено Уряд.

ФАКтИ

І. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

4. Заявник народився у 1949 році і живе у м. Червонограді.
5. 29 червня 2010 року К., матір заявника, було знайдено у своєму 

будинку з тяжкими тілесними ушкодженнями. 1 липня 2010 року во-
на померла в лікарні від зазначених ушкоджень.

6. 7 листопада 2010 року міліцією за фактом її смерті було пору-
шено кримінальну справу.

7. 16 листопада 2010 року працівники міліції опитали сусідів 
і родичів К., які показали, що заявник часто її бив. А. і Б. повідомили, 
що невдовзі перед смертю К. сказала їм, що 29 червня 2010 року за-
явник її побив.

8. 16 листопада 2010 року міліцією було порушено кримінальну 
справу щодо заявника за підозрою у завданні його матері тяжких 
тілесних ушкоджень, які спричинили смерть потерпілої. Того ж дня 
заявника затримали на сімдесят дві години. За словами заявника, 
в протоколі було зазначено, що його затримано з метою «запобігти 
ухилянню ним від слідства та суду або перешкоджанню встановлен-
ню істини у кримінальній справі». У протоколі також зазначалося, що 
свідки вказали на те, що він бив свою матір. У розпорядженні суду 
немає копії протоколу затримання.

9. 19 листопада 2010 року Сокальський районний суд Львівської 
області, керуючись ст. 165-2 Кримінально-процесуального кодексу 
України, продовжив затримання заявника до 26 листопада 2010 ро-
ку на тій підставі, що міліції необхідно було отримати інформацію 
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щодо особистості заявника та відомості про стан його здоров’я. Суд 
не пояснив, чому зазначені відомості не було зібрано в період від 
16 до 19 листопада 2010 року.

10. 26 листопада 2010 року той самий суд обрав заявникові за-
побіжний захід у вигляді взяття під варту до 26 січня 2011 року на 
тій підставі, що він обвинувачувався у вчиненні тяжкого злочину та 
що, перебуваючи на свободі, він може продовжувати вчиняти злочи-
ни, ухилятися від слідства та суду та перешкоджати встановленню 
істини у справі. Суд не надав жодних докладних відомостей із цього 
питання.

11. 26 листопада 2010 року досудове слідство було закінчено 
й матеріали справи передано до Сокальського районного суду для 
розгляду по суті.

12. 24 грудня 2010 року Сокальський районний суд попередньо 
розглянув справу, під час розгляду заявник подав клопотання про 
звільнення його з-під варти. Заявник доводив відсутність свідчень 
того, що він може перешкоджати розслідуванню або ухилятися від 
суду, що він має постійне місце проживання та що стан його здоров’я 
є незадовільним. Того ж дня суд відмовив у задоволенні цього клопо-
тання та постановив про подальше тримання заявника під вартою, 
зазначивши, що не вбачає підстав для зміни запобіжного заходу. Суд 
не встановив строку тримання заявника під вартою.

13. 17 березня та 10 липня 2011 року відповідно заявник подав 
ще два клопотання про звільнення з-під варти, наводячи ті ж аргу-
менти, що й у своєму попередньому клопотанні. У клопотанні від 
17 березня 2011 року він доводив, що його дружина  має достатньо 
коштів для сплати застави за нього. Сокальський районний суд від-
мовив у задоволенні клопотання від 17 березня 2011 року в день його 
подання, а клопотання від 10 липня 2011 року — 12 липня 2011 року. 
Не надавши жодних докладних відомостей та без посилання на кон-
кретні факти, суд зазначив, що, перебуваючи на свободі, заявник мо-
же продовжувати вчиняти злочини та ухилятися від суду.

14. За твердженнями заявника 22 березня 2011 року апеляційний 
суд Львівської області залишив його апеляційну скаргу на рішення 
суду від 17 березня 2011 року без розгляду. У розпорядженні Суду не-
має копії рішення апеляційного суду.

15. 30 січня 2012 року Сокальський районний суд задовольнив 
чергове клопотання заявника про звільнення з-під варти. Його було 
звільнено того ж дня.
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16. Станом на 26 березня 2014 року кримінальна справа щодо за-
явника все ще перебувала на розгляді Сокальського районного суду. 
Сторони не повідомили Суд про подальший перебіг подій.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСтВО

КримінАльно-процеСУАльний КодеКС 1960 роКУ (зі змінАми)

17. Відповідні положення Кодексу передбачають таке:

«Стаття 106  
Затримання органом дізнання підозрюваного у вчиненні злочину

«Орган дізнання вправі затримати особу, підозрювану у вчиненні 
злочину, за який може бути призначено покарання у вигляді позбав-
лення волі, лише при наявності однієї з таких підстав:

1) коли цю особу застали при вчиненні злочину або безпосередньо 
після його вчинення;

2) коли очевидці, в тому числі й потерпілі, прямо вкажуть надану 
особу, що саме вона вчинила злочин;

3) коли на підозрюваному або на його одягу, при ньому або в його 
житлі буде виявлено явні сліди злочину.

Про кожний випадок затримання особи, підозрюваної у вчиненні 
злочину, орган дізнання зобов’язаний скласти протокол із зазначен-
ням підстав, мотивів, дня, години, року, місяця, місця затримання, 
пояснень затриманого, часу складання протоколу про роз’яснення 
підозрюваному в порядку, передбаченому частиною другою стат-
ті 21 цього Кодексу, права мати побачення із захисником до першого 
допиту. Протокол затримання підписується особою, яка його склала, 
і затриманим.

Копія протоколу з переліком прав та обов’язків негайно вручаєть-
ся затриманому і направляється прокурору. На вимогу прокурора 
йому також надсилаються матеріали, що стали підставою для за-
тримання...

Протягом сімдесяти двох годин після затримання орган дізнання:

1) звільняє затриманого — якщо не підтвердилась підозра у вчинен-
ні злочину, вичерпався встановлений законом строк затримання 
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або затримання було здійснено з порушенням вимог, передбаче-
них частинами першою і другою цієї статті;

2) звільняє затриманого і обирає щодо нього запобіжний захід, не 
зв’язаний з триманням під вартою;

3) доставляє затриманого до судді з поданням про обрання йому за-
побіжного заходу у вигляді взяття під варту.

У разі оскарження затримання до суду скарга затриманого негайно 
надсилається начальником місця попереднього ув’язнення до суду. 
Скарга розглядається суддею одночасно з поданням органу дізнання 
про обрання запобіжного заходу. Якщо скарга надійшла після обран-
ня запобіжного заходу, вона розглядається суддею протягом трьох 
діб з часу надходження. Якщо подання не надійшло або коли скар-
га надійшла після закінчення сімдесятидвогодинного строку після 
затримання, скарга на затримання розглядається суддею протягом 
п’яти діб з часу надходження.

Скарга розглядається з додержанням вимог, передбачених статтею 
165-2 цього Кодексу. За результатами розгляду суддя виносить пос-
танову про законність затримання чи про задоволення скарги і виз-
нання затримання незаконним.

На постанову судді протягом семи діб з дня її винесення може бути 
подана апеляція прокурором, особою, щодо якої прийнято рішення, 
або її захисником чи законним представником. Подача апеляції не 
зупиняє виконання постанови суду.

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

Якщо у встановлений законом строк затримання постанова судді 
про застосування до затриманої особи запобіжного заходу у виг-
ляді взяття під варту або постанова про звільнення затриманого не 
надійшла до установи для попереднього ув’язнення, начальник міс-
ця попереднього ув’язнення звільняє цю особу, про що складає про-
токол і направляє повідомлення про це посадовій особі чи органу, 
який здійснював затримання».

Стаття 165-2  
Порядок обрання запобіжного заходу

«...Якщо орган дізнання, слідчий вважає, що є підстави для обрання 
запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, він вносить за згодою 
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прокурора подання до суду. Таке ж подання вправі внести прокурор. 
При вирішенні цього питання прокурор зобов’язаний ознайоми-
тися з усіма матеріалами, що дають підстави для взяття під варту, 
перевірити законність одержання доказів, їх достатність для обви-
нувачення...

Подання має бути розглянуто протягом сімдесяти двох годин з мо-
менту затримання підозрюваного чи обвинуваченого...

Після одержання подання суддя вивчає матеріали кримінальної 
справи, представлені органами дізнання, слідчим, прокурором, до-
питує підозрюваного чи обвинуваченого, а при необхідності бере 
пояснення в особи, у провадженні якої перебуває справа, вислу-
ховує думку прокурора, захисника, якщо він з’явився, і виносить 
постанову:

1) про відмову в обранні запобіжного заходу, якщо для його обрання 
немає підстав;

2) про обрання підозрюваному, обвинуваченому запобіжного захо-
ду у вигляді взяття під варту.

Відмовивши в обранні запобіжного заходу у вигляді взяття під вар-
ту, суд вправі обрати підозрюваному, обвинуваченому запобіжний 
захід, не пов’язаний із триманням під вартою.

На постанову судді до апеляційного суду прокурором, підозрюва-
ним, обвинуваченим, його захисником чи законним представником 
протягом трьох діб з дня її винесення може бути подана апеляція. 
Подача апеляції не зупиняє виконання постанови судді.

Якщо для обрання затриманому запобіжного заходу необхідно до-
датково вивчити дані про особу затриманого чи з’ясувати інші обста-
вини, які мають значення для прийняття рішення з цього питання, 
то суддя вправі продовжити затримання до десяти, а за клопотан-
ням підозрюваного, обвинуваченого — до п’ятнадцяти діб, про що 
виноситься постанова.

У разі, коли така необхідність виникне при вирішенні цього питання 
щодо особи, яка не затримувалася, суддя вправі відкласти його роз-
гляд на строк до десяти діб і вжити заходів, спроможних забезпечити 
на цей період її належну поведінку або своєю постановою затримати 
підозрюваного, обвинуваченого на цей строк».
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ПРАВО

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

18. Заявник скаржився відповідно до підп. «c» п. 1, п. 3 ст. 5, а та-
кож п. 1 ст. 6 Конвенції на те, що постанови Сокальського районного 
суду про взяття його під варту та продовження строку тримання під 
вартою були безпідставними. У протоколі його затримання зазна-
чалося, що свідки показали, що він бив свою матір, хоча насправді 
міліції таких показань ніхто не давав.

19. Суд, якому належить провідна роль щодо здійснення юри-
дичної кваліфікації фактів справи, вважає що ця скарга має розгля-
датися відповідно до підп. «с» п. 1 і п. 3 ст. 5 Конвенції, які передба-
чають таке:

«1. Кожен має право на свободу та особисту недоторканність. Нікого 
не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно 
до процедури, встановленої законом:

с) законний арешт або затримання особи, здійснене з метою до-
провадження її до компетентного судового органу за наявності 
обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо 
обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею 
правопорушення чи її втечі після його вчинення;

3. Кожен, кого заарештовано або затримано згідно з положеннями 
підпункту «с» пункту 1 цієї статті, має негайно постати перед суддею 
чи іншою посадовою особою, якій закон надає право здійснювати 
судову владу, і йому має бути забезпечено розгляд справи судом уп-
родовж розумного строку або звільнення під час провадження. Таке 
звільнення може бути обумовлене гарантіями з’явитися на судове 
засідання».

A. щодо прийнятноСті

20. Суд зауважує, що заявник не надіслав копії протоколу затри-
мання та не довів, що він був не в змозі її отримати. Окрім того, з ма-
теріалів справи випливає, що А. і Б. дали показання, що заявник бив 
свою матір (див. п. 7). Таким чином, Суд вважає, що скарга стосовно 
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змісту протоколу затримання заявника є недоведеною і має бути від-
хилена як явно необґрунтована відповідно до підп. «а» п. 3 і п. 4 ст. 35 
Конвенції.

21. Решта цієї частини заяви не є явно необґрунтованою в сенсі 
підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції. Вона не є неприйнятною з будь-яких 
інших підстав. Тому вона має бути визнана прийнятною.

B. щодо СУті

22. Заявник твердив, що тримання його під вартою було безпід-
ставним, що воно призвело до погіршення стану його здоров’я та за-
вдало йому душевних страждань.

23. Уряд твердив, що у цій справі порушення прав заявника від-
повідно до ст. 5 Конвенції не було. Спочатку заявника було поміщено 
під варту на підставі «розумної підозри» про вчинення ним злочину. 
Запобіжний захід було обрано відповідно до національного законо-
давства. Рішення Сокальського районного суду були законними та 
обґрунтованими. Строк тримання заявника під вартою, який стано-
вив близько одного року і двох місяців, та тривалість кримінального 
провадження щодо нього не були надмірними. Окрім того, закон-
ність тримання заявника під вартою в розумні терміни перегляда-
лася судом.

24. Суд нагадує, що наявність обґрунтованої підозри у вчиненні 
затриманою особою злочину є обов’язковою й неодмінною умовою 
законності її продовжуваного тримання під вартою, але зі спливом 
часу такої підозри буде недостатньо для обґрунтування тривалого 
тримання під вартою. Суд ніколи не намагався перевести цю кон-
цепцію в чітко визначену кількість днів, тижнів, місяців або років, 
або в різні терміни залежно від тяжкості злочину. Тільки-но «ро-
зумної підозри» вже недостатньо, Суд має встановити, чи інші наве-
дені судами підстави й далі виправдовують позбавлення особи волі 
(див. рішення у справі «Мегі та інші проти Сполученого Королівства» 
(Magee and Others v. the United Kingdom), заяви №№ 26289/12, 29062/12 
і 29891/12, пп. 88-89, від 12 травня 2015 року).

25. Суд зазначає, що 19 листопада 2010 року заявника не було 
взято під варту, але його затримання було продовжено на підставі 
ст. 165-2 Кримінально-процесуального кодексу України, яка пе-
редбачала, що суд може продовжити затримання особи до десяти 
днів (та до п’ятнадцяти днів за клопотанням підозрюваного або 
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обвинуваченого) для ознайомлення з усією необхідною інформа-
цією з метою ухвалення зваженого рішення щодо запобіжного за-
ходу. Суд раніше вже встановлював, що продовження затримання 
на підставі ст. 165-2 КПК може бути виправданим за конкретних 
обставин, коли судові необхідний час для встановлення особи пі-
дозрюваного або обвинуваченого та збору інших відомостей, вкрай 
необхідних для прийняття рішення про досудове тримання такої 
особи під вартою. Водночас Суд зазначав, що причини для продов-
ження затримання особи мають бути дуже переконливими (див. 
рішення у справі «Барило проти України» (Barilo v. Ukraine), заява 
№ 9607/06, п. 93, від 16 травня 2013 року). У цій справі жодних та-
ких причин національним судом у його постанові від 19 листопа-
да 2010 року наведено не було; зокрема Сокальський районний суд 
не пояснив, чому дані, що характеризують особу заявника, та дані 
про стан його здоров’я не було зібрано під час затримання заявни-
ка в період з 16 по 19 листопада 2010 року. Відповідно постанову 
від 19 листопада 2010 року слід вважати свавільною та безпідстав-
ною (див. згадане рішення у справі «Барило проти України» (Barilo 
v. Ukraine), пп. 91–98). Таким чином, відбулося порушення підп. «с» 
п. 1 ст. 5 Конвенції у зв’язку з затриманням заявника у період від 
19 до 26 листопада 2010 року.

26. Суд зауважує, що 26 листопада 2010 року Сокальський 
районний суд ухвалив взяти заявника під варту на підставі обґрун-
тованої підозри у вчиненні заявником злочину, у перешкоджанні 
ним встановленню істини у справі, ухилянні від слідства і суду та 
продовженні злочинної діяльності. Суд погоджується з тим, що на-
явність розумної підозри щодо побиття заявником своєї матері бу-
ло достатньою підставою для взяття його під варту (див. рішення у 
справі «Ямрожи проти Польщі» (Jamrozy v. Poland), заява № 6093/04, 
п. 37, від 15 вересня 2009 року). Отже, тримання його під вартою від 
26 листопада до 24 грудня 2010 року не порушувало підп. «с» п. 1 
ст. 5 Конвенції.

27. Суд зазначає, що позбавлення заявника волі у період від 
24 грудня 2010 року до 30 січня 2012 року ґрунтувалося на рішенні 
суду, в якому не наводилося жодних підстав для тримання під вар-
тою та не встановлювалося його строку. Суд уже розглядав подібні 
ситуації в минулому та встановлював, що така практика є несуміс-
ною з вимогою законності, закріпленою у підп. «с» п. 1 ст. 5 Кон-
венції (див. рішення у справі «Харченко проти України» (Kharchenko 
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v. Ukraine), заява № 40107/02, п. 98, від 10 лютого 2011 року). Суд не 
вбачає жодних підстав для відходу від зазначеного висновку у цій 
справі та встановлює, що тримання заявника під вартою у період від 
24 грудня 2010 року до 30 січня 2012 року відбувалося на порушення 
підп. «с» п. 1 ст. 5 Конвенції.

28. Суд вважає, що за обставин цієї справи немає потреби розгля-
дати скаргу заявника відповідно до п. 3 ст. 5 Конвенції (див. рішення 
у справі «Чупріков проти Росії» (Chuprikov v. Russia), заява № 17504/07, 
п. 67, від 12 червня 2014 року).

II. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя ПУНКтУ 4 СтАттІ 5 КОНВЕНЦІЇ

29. Заявник також скаржився, що відмови Сокальського район-
ного суду в задоволенні його клопотань про звільнення з-під варти 
були безпідставними.

30. Суд вважає, що цю скаргу слід розглядати відповідно до п. 4 
ст. 5 Конвенції, яка передбачає таке:

«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

31. Суд зазначає, що ця частина заяви не є явно необґрунтованою 
в сенсі підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції. Вона не є неприйнятною з будь-
яких інших підстав. Тому вона має бути визнана прийнятною.

B. щодо СУті

32. Заявник своїх зауважень не надав.
33. Уряд твердив, що клопотання заявника про звільнення з-під 

варти було в належний спосіб розглянуто.
34. Суд зазначає, що у згаданій справі «Харченко проти України» 

(Kharchenko v. Ukraine) (пп. 84–85 і 100), а також у низці інших справ 
проти України він уже вказував, що відповідно до п. 4 ст. 5 Конвенції 
особи, яких тримають під вартою, повинні мати право на доступ до 
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процедури оперативного перегляду законності продовжуваного три-
мання їх під вартою із врахуванням їхнього конкретного становища 
та особистих обставин (див., напр., рішення у справах «Буряга проти 
України» (Buryaga v. Ukraine), заява № 27672/03, пп. 73–74, від 15 липня 
2010 року, «Вітрук проти України» (Vitruk v. Ukraine), заява № 26127/03, 
пп. 92–93, від 16 вересня 2010 року).

35. Суд зауважує, що в задоволенні клопотання від 24 грудня 
2010 року було відмовлено без будь-якого обґрунтування. У задо-
воленні клопотань від 17 березня та 10 липня 2011 року було відмо-
влено на тій єдиній підставі, що, перебуваючи на свободі, заявник 
може продовжити вчиняти злочини або перешкоджати встановлен-
ню істини у справі. Проте в матеріалах справи не міститься жод-
них доказів на підтвердження фактичної наявності таких ризиків. 
Отже, Суд доходить висновку, що відмови Сокальського районного 
суду в задоволенні клопотань заявника не було в належний спосіб 
обґрунтовано.

36. Відповідно відбулося порушення п. 4 ст. 5 Конвенції.

III. ІНШІ СКАРГИ

37. Заявник скаржився відповідно до п. 4 ст. 5, ст.ст. 6 і 13 Кон-
венції, що апеляційний суд Львівської області залишив апеляційну 
скаргу на постанову від 17 березня 2011 року без розгляду. Суд за-
значає, що заявник не надав копії рішення апеляційного суду та не 
довів, що він був не в змозі її отримати.

38. За таких обставин Суд вважає, що ця частина заяви є явно 
необґрунтованою та має бути відхилена відповідно до підп. «а» п. 3 
і п. 4 ст. 35 Конвенції.

IV. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

39. 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».
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A. шКодА

40. Заявник вимагав 25 000 євро відшкодування матеріальної 
шкоди та 50 000 євро відшкодування моральної шкоди.

41. Уряд заперечив цю вимогу.
42. Суд доходить висновку, що заявник вочевидь зазнав мораль-

ної шкоди внаслідок встановлених у справі порушень. Враховуючи 
конкретні обставини справи та ухвалюючи рішення на засадах спра-
ведливості, Суд присуджує заявникові 5800 євро відшкодування мо-
ральної шкоди.

B. СУдові тА інші витрАти

43. Заявник не подав вимог щодо компенсації судових та інших 
витрат, а тому Суд не вбачає причин присуджувати будь-що за цим 
пунктом.

C. пеня

44. 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 за підп. «с» п. 1, пп. 3 і 4 ст. 5 
Конвенції про відсутність достатніх підстав для судових рішень 
про тримання заявника під вартою, а решту скарг у заяві — неприй-
нятними.

2. Ухвалює, що відбулося порушення підп. «с» п. 1 ст. 5 Кон-
венції у зв’язку з триманням заявника під вартою у періоди від 
19 до 26 листопада 2010 року та від 24 грудня 2010 року до 30 січня 
2012 року.

3. Ухвалює, що не відбулося порушення підп. «с» п. 1 ст. 5 Кон-
венції у зв’язку з триманням заявника під вартою у період від 26 лис-
топада 2010 року до 24 грудня 2010 року.

4. Ухвалює, що відбулося порушення п. 4 ст. 5 Конвенції.
5. Ухвалює, що немає потреби розглядати скаргу відповідно до 

п. 3 ст. 5 Конвенції.
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6. Ухвалює, що:
a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплати-

ти заявникові 5800 (п’ять тисяч вісімсот) євро відшкодуван-
ня моральної шкоди та додатково суму будь-яких податків, 
що можуть нараховуватися; ця сума має бути конвертована в 
національну валюту держави-відповідача за курсом на день 
здійснення платежу;

b) зі спливом зазначеного тримісячного строку до остаточного 
розрахунку на зазначені суми нараховуватиметься простий 
відсоток у розмірі граничної позичкової ставки Європей-
ського центрального банку, що 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 22 жовтня 
2015 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.

М. Блашко А. Нуссбергер
заступник секретаря 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 «БєлоЗоров проти росії та України»

(Заява № 43611/02)

Рішення

Страсбург 
15 жовтня 2015 року

ОСТАТОЧНЕ 
15 січня 2016 року

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

У справі «Бєлозоров проти Росії та України»,

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

пані Е. Штайнер, голова,  п. Х. Гаджієв,
пані М. Лазарова-Трайковська, пані Ю. Лаффранк,
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п. Е. Мьосе, п. Д. Дєдов,
п. С. Шевчук, суддя ad hoc,
та п. С. Нільсен, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 22 вересня 2015 року, 

виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справа ґрунтується на заяві (№ 43611/02) проти Російської Фе-
дерації і України, поданій 10 грудня 2002 року до Суду на підставі 
ст. 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 
(далі — Конвенція) громадянином України паном Олександром Бєло-
зоровим (далі — заявник).

2. Заявника, якому було надано правову допомогу, представляла 
пані Є. А. Бугаєнко — юрист, яка практикує у м. Москві. Уряд Росії 
на початкових етапах провадження представляв п. П. Лаптєв — ко-
лишній Уповноважений Російської Федерації в Європейському суді 
з прав людини, а згодом Уповноважений Російської Федерації — 
п. Г. Матюшкін. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Упов-
новажений — п. Н. Кульчицький із Міністерства юстиції України.

3. Заявник скаржився, серед іншого, що українські й російські 
органи влади здійснили обшук його квартири в Україні, затрима-
ли його, а згодом доправили до Росії для судового розгляду справи. 
У зв’язку з діями російських органів влади заявник скаржився, що 
тривалість його тримання під вартою була надмірною та що він був 
не в змозі оскаржити до суду тримання його під вартою.

4. Ухвалою від 16 жовтня 2012 року Суд оголосив заяву частково 
прийнятною.

5. Заявник та Уряд подали додаткові письмові зауваження (п. 1 
правила 59 Регламенту Суду) щодо суті.

ФАКтИ

I. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

6. Заявник народився у 1967 році й живе у м. Феодосії, Автономна 
Республіка Крим.
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A. КримінАльнА СпрАвА щодо зАявниКА, 

його зАтримАння тА нАСтУпне допрАвлення 

до моСКви

7. 19 вересня 2000 року прокуратурою Північно-Західного адмі-
ністративного округу м. Москви (далі — прокуратура) було порушено 
кримінальну справу за фактом вбивства бізнесмена.

8. Повісткою 30 жовтня 2000 року прокуратура викликала заяв-
ника на допит як свідка у цій справі. Оскільки на час подій заявник 
жив у м. Феодосії в Автономній Республіці Крим, прокурором було 
також видано доручення працівникам міліції вжити заходів з метою 
забезпечення явки заявника. Як видається, відповідні повістки було 
надіслано на єдину відому адресу проживання заявника в Росії, тоб-
то на адресу його сестри, яка жила у м. Москві. Заявник заперечив 
отримання повістки в той час.

9. 1 і 2 листопада 2000 року прокуратурою було винесено пос-
танову про обшук квартири заявника у м. Феодосії, прокуратура 
звернулася до органів української влади з проханням надати спри-
яння в цьому, та надіслала до України групу працівників Управлін-
ня внутрішнього розшуку ГУ МВС Російської Федерації у м. Москві. 
У своєму листі від 1 листопада 2000 року прокурор чітко зазначив, що 
він вирішив надіслати до Феодосії двох працівників управління для 
здійснення «оперативно-розшукових заходів».

10. Здійснення операції було доручено двом працівникам росій-
ської міліції, Ті. і Го., і їх негайно було відправлено до України. Ви-
дається, що вони отримали підтримку начальника слідчого відділу 
Феодосійського МВ ГУМВС України в АР Крим, підполковника Мір., 
який, очевидно, дав вказівки своєму підлеглому, працівнику міліції 
Ков., сприяти працівникам російської міліції у виконанні їхнього за-
вдання. Точні вказівки, надані працівнику міліції Ков., залишилися 
невідомими.

11. 3 листопада 2000 року працівник міліції Ков. та двоє праців-
ників російської міліції Ті. і Го. встановили місце перебування заяв-
ника й затримали його. До заявника було застосовано наручники, 
а у його квартирі було здійснено обшук. Обшук відбувся за присут-
ності матері заявника Б. Н. та її сусідів К. М. і П. Н. як понятих, що 
було зафіксовано у протоколі обшуку, складеному Ков. 3 листопада 
2000 року. У протоколі зазначалося, що заявникові було надано копію 
протоколу в день обшуку.
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12. За словами заявника, після обшуку його далі тримали під 
вартою працівники української та російської міліції, які наступного 
дня доправили його до місцевого аеропорту. Працівники російської 
міліції та заявник першим рейсом вилетіли до Москви. Після прибут-
тя заявника було офіційно затримано тими ж двома працівниками 
міліції та взято під варту за підозрою у вчиненні вбивства.

13. Заявник надав копію пасажирського маніфесту рейсу «Аеро-
флоту» Су-200 від 4 листопада 2000 року. У документі було зазначено, 
що заявник і працівники міліції Го. і Ті. летіли тим самим рейсом та 
займали місця № 5 (Го.), № 6 (заявник) і № 7 (Ті.).

14. За твердженнями російського Уряду, після обшуку заявника 
було доставлено до відділку української міліції й невдовзі після цьо-
го звільнено. Наступного дня він придбав квиток на літак і вилетів до 
Москви. Двох працівників міліції, Ті. і Го., було попереджено про рі-
шення заявника купити квиток на літак, і їм вдалося придбати квит-
ки на той самий рейс. Коли заявник прибув в Московський аеропорт, 
його було затримано Ті. і Го. та доправлено до слідчого прокуратури.

15. Уряд України не надав свого викладу цих подій.

B. Спроби зАявниКА оСКАржити дії 

роСійСьКих і УКрАїнСьКих оргАнів влАди

1. Скарги заявника до органів влади України

16. Після подій 3 і 4 листопада 2000 року батьки заявника подали 
низку скарг до різних посадових осіб та органів влади України сто-
совно дій працівників української міліції та просили у Міністерства 
зовнішніх справ України допомоги у поверненні заявника з Росії до 
України.

17. Зокрема, 25 листопада 2000 року заявник подав до Генераль-
ної прокуратури України скаргу, твердячи про зловживання владою, 
незаконність обшуку, затримання та тримання під вартою.

18. У відповідь на одну зі скарг батьків заявника 8 грудня 
2000 року прокурор прокуратури м. Феодосії порушив адміністра-
тивне провадження щодо причетних українських посадових осіб 
у зв’язку з подіями 3 листопада 2000 року. У постанові зазначало-
ся, що:

«...3 листопада 2000 року працівники управління Московського кар-
ного розшуку прибули до Феодосії з постановою про здійснення об-
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шуку за [адресою місця проживання заявника], яку було видано про-
курором Північно-Західного адміністративного округу м. Москви.

Начальник слідчого відділу Феодосійського МВ ГУМВС України в АР 
Крим... підполковник міліції Мір. серйозно порушив вимоги ст. 177 
Кримінально-процесуального кодексу України та ст. 80 Мінської 
Конвенції ..., згідно з якою зносини з питань екстрадиції, кримі-
нального переслідування та виконання слідчих доручень ... здійс-
нюються генеральними прокуратурами Договірних сторін. Він давав 
вказівки своїм [підлеглим] надавати допомогу [працівникам росій-
ської міліції] при здійсненні обшуку.

Перед початком обшуку працівники московської міліції за присут-
ності працівників української міліції Ков., Га. і Бол. заарештували 
[заявника] та застосували до нього наручники, що було підтвердже-
но [батьками заявника та понятими] К.М. і П.Н.

Після обшуку громадянина України [заявника] було затримано 
працівниками російської міліції та вивезено у невідомому на-
прямку...».

19. 9 грудня 2000 року начальник Феодосійського МВ ГУМВС Ук-
раїни в АР Крим підполковник міліції Мір. видав наказ № 478, яким 
на працівника міліції Ков., який брав участь у подіях 3 листопада 
2000 року, було накладено дисциплінарне стягнення за «неправо-
мірні та несанкціоновані дії під час надання допомоги працівникам 
міліції іншої держави».

20. 22 грудня 2000 року той самий посадовець Феодосійського МВ 
ГУМВС України в АР Крим видав наказ № 501, в якому він зазначив, 
що первинні вказівки, надані працівнику міліції Ков., стосувалися 
лише: «встановлення місця перебування [заявника] та повідомлення 
про це місце перебування працівників московської міліції».

21. Листом від 30 грудня 2000 року органи влади України повідо-
мили матір заявника, що на працівника міліції Ков. було накладено 
дисциплінарне стягнення та що питання дисциплінарної відпові-
дальності підполковника Мір. буде вирішено після його повернення 
з відпустки.

22. 22 січня 2001 року прокурор Генеральної прокуратури Ук-
раїни листом повідомив батька заявника, що вона «звернулася до 
[органів влади Росії] із запитом про надання правової допомоги 
у вирішенні [скарги заявника] на його незаконне затримання ... та ... 
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подальше перевезення до [Росії]». Тим самим листом батька заяв-
ника було повідомлено про те, що скаргу заявника на незаконні дії 
працівників української міліції було направлено до прокуратури для 
подальшого розслідування.

23. Листом від 23 квітня 2001 року, у відповідь на одну зі скарг 
сім’ї заявника, прокурор прокуратури м. Феодосії повідомив заяв-
ника, що правоохоронні органи Росії не зверталися до органів влади 
України з офіційним запитом про здійснення обшуку за місцем про-
живання заявника в Україні.

24. Листом від 7 лютого 2002 року прокурор Генеральної про-
куратури України повідомив матір заявника, що перевіркою подій, 
здійсненою прокуратурою Автономної Республіки Крим, було вста-
новлено, що під час обшуку були присутні працівники й російської, 
й української міліції. За результатами перевірки було винесено пос-
танову про порушення адміністративного провадження щодо пра-
цівників української міліції, які порушили норми кримінально-про-
цесуального законодавства та Мінської Конвенції.

25. У липні 2004 року матір заявника подала до Феодосійського 
міського суду скаргу стосовно подій 3 листопада 2000 року. Скаргу 
розглянуто не було, натомість 19 серпня 2004 року її було направлено 
до прокуратури м. Феодосії. У супровідному листі голови Феодосій-
ського міського суду матері заявника було пояснено, що скаргу пере-
дано до прокуратури для розгляду.

26. 29 листопада 2004 року батьки заявника оскаржили до апе-
ляційного суду Автономної Республіки Крим відмову міського суду 
розглянути по суті доводи матері заявника.

27. 8 грудня 2004 року голова апеляційного суду пояснив, що 
6 квітня 2001 року слідчий уже виніс постанову про відмову в пору-
шенні кримінальної справи стосовно подій 3 листопада 2000 року.

28. Залишається нез’ясованим, чи отримали заявник або його 
родина копію постанови від 6 квітня 2001 року. Згідно з довідкою, на-
даною Урядом України, матеріали перевірки було знищено 4 травня 
2006 року у зв’язку з закінченням строку зберігання.

2. Скарги заявника до органів влади росії

29. 6 грудня 2000 року заявник подав схожу скаргу до Генеральної 
прокуратури Російської Федерації, зазначаючи, що його затримання 
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в Україні, перевезення до м. Москви та взяття під варту російськими 
органами влади були незаконними.

30. 22 грудня 2000 року слідчий прокуратури допитав працівни-
ка міліції Ті. про обставини затримання заявника в Україні. Ті. по-
яснив:

«...1 листопада 2000 року прокуратурою Північно-Західного адмі-
ністративного округу м. Москви було складено міжнародне дору-
чення щодо обшуку [квартири заявника] і затримання заявника. 
Я не знаю, чи дійшло воно до міліції м. Феодосії, але, наскільки я ро-
зумію, воно [дійшло]...

Для виконання цього доручення ми з [працівником міліції] Го. виї-
хали до Феодосії з копією міжнародного доручення.

Прибувши до Феодосії, ми зв’язалися з Феодосійським МВ ГУМВС 
України в АР Крим та попросили їх дозволити нам бути присутніми 
під час обшуку та інших слідчих дій у межах виконання доручення. 
3 листопада 2000 року ми були присутні під час обшуку за місцем 
проживання [заявника]. Обшук квартири [заявника] здійснювався 
працівниками [Феодосійської] міліції, і вони склали протокол об-
шуку. Ми з Го. були присутні під час обшуку, але не брали в ньому 
активної участі. Після обшуку працівники [Феодосійської] міліції 
запропонували [заявнику] проїхати до приміщення Феодосійського 
міського відділу МВС України для допиту.

Один із працівників [Феодосійської] міліції повідомив мене, що [за-
явник] відмовився відповідати на будь-які запитання стосовно цієї 
справи. Жодних документів мені або Го. надано не було. Нам було 
надано лише копію протоколу обшуку.

Я знав, що ми не мали права здійснювати будь-які оперативно-роз-
шукові заходи на території України, тому ми особисто не ставили 
[заявнику] запитань. Після того, як [заявник] відмовився надати 
будь-які покази, його відпустили.

Наступного дня, 4 листопада 2000 року, працівник [Феодосійської] 
міліції — не пам’ятаю, хто саме — повідомив нас із Го., що [заявник] 
придбав квиток на літак до Москви та повідомив нам номер рейсу 
та номер місця. Ми негайно поїхали до кас, й оскільки дуже мало 
квитків було продано, нам вдалося придбати квитки на місця поруч 
із [заявником], щоб мати можливість стежити за ним. Літак не був 
заповнений, оскільки до Москви летіло мало людей. Ми не виявляли 
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будь-якої зацікавленості або уваги до [заявника]. Не знаю, чи [заяв-
ник] впізнав нас. У будь-якому разі, якщо в нього були якісь заува-
ження, він міг висловити їх працівникам [правоохоронних органів 
в аеропорту]. [Заявник] цього не зробив, з чого я роблю висновок, 
що він не знав про нас з Го. та не впізнав [нас], і сподівався, що схо-
вається у Москві.

Ми знали про постанову слідчого про затримання [заявника], ос-
кільки в нього не було місця проживання у Москві. По його прибутті 
до Москви ми вирішили затримати [заявника] та доправити його до 
[відділку міліції Північно-Західного адміністративного округу] для 
здійснення слідчих дій...».

31. 22 грудня 2000 року слідчий прокуратури допитав працівни-
ка міліції Го. щодо обставин затримання заявника в Україні. Го. до-
слівно повторив покази, надані Ті.

32. Постановою від 26 грудня 2000 року слідчий прокуратури 
відхилив скаргу заявника на тій підставі, що заявник приїхав до 
Москви з власної ініціативи та був затриманий по прибутті згідно 
з національним законодавством. Прокурор посилався переважно на 
покази, надані двома працівниками російської міліції, які тверди-
ли, що вони випадково опинилися на одному із заявником літаку 
до Москви. Вони заперечили будь-яку активну участь у подіях в Ук-
раїні та твердили, що заявника було звільнено після обшуку, і він 
сам тоді придбав квиток на літак до Москви. Працівників міліції бу-
ло попереджено про це з невідомих джерел в українській міліції, і їм 
вдалося придбати квитки на той самий рейс на місця «неподалік від 
місця заявника». По прибутті до Москви працівники міліції затри-
мали заявника в терміналі аеропорту та доправили його до слідчих 
органів.

33. 28 грудня 2000 року слідчий прокуратури допитав заявника 
стосовно обставин його затримання в Україні. Заявник надав такі 
покази:

«...Мене було затримано 3 листопада 2000 року в м. Феодосії, 
у Криму. Затримання було здійснено п’ятьма працівниками міліції 
з Феодосійського міського відділку ГУМВС України та двома інши-
ми працівниками міліції, які, як я згодом дізнався, були з Моск-
ви. Тільки-но працівники міліції встановили мою особу, до мене 
застосували наручники. Після цього вони здійснили обшук моєї 
квартири. Мені було показано доручення про здійснення обшуку, 
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підписане прокурором Північно-Західного адміністративного ок-
ругу м. Москви, але жодних інших документів пред’явлено не було. 
Після обшуку мене було доправлено до відділку міліції у Феодосії. 
Мені не було показано жодних документів, якими санкціонувалося 
моє затримання. Мені не дозволили зробити телефонний дзвінок. 
Після цього мене перевезли до готелю «Моряк» у Феодосії, де зупи-
нилися працівники московської міліції і де мене прикували наруч-
никами до батареї. У готелі ми пробули близько години, але після 
цього мене перевезли до відділку міліції, тому що адміністратор 
готелю заперечував проти перебування трьох осіб у кімнаті, при-
значеної для двох. Решту ночі я провів у кабінеті, що належить від-
ділку міліції, прикутий наручниками до батареї. Наступного ранку 
працівники московської міліції відвели мене до чергової частини 
Феодосійського міського відділку ГУМВС України для того, щоб 
забрати моє посвідчення, а потім ми поїхали на автомобілі до 
аеропорту. В аеропорту я перебував в автомобілі разом із праців-
никами міліції з Феодосії. Працівники міліції придбали квиток на 
моє ім’я. Потім ми вилетіли із Сімферополя до Москви рейсом 200. 
Перед посадкою до літака ми пройшли прикордонний та митний 
контроль. Коли ми проходили контроль, з мене зняли наручники, 
а міліціонери показали свої дозволи на використання спеціальних 
засобів. Після посадки у Москві міліціонери зі мною прикордон-
ний та митний контроль не проходили, а пройшли через [спеціаль-
ний] вихід. Після цього мене посадили в автомобіль та доправили 
до [відділку міліції] Північно-Західного адміністративного округу 
м. Москви...».

34. У постановах від 16 лютого і 16 квітня 2001 року прокурор 
у відповідь на подальші скарги заявника повторив зроблені раніше 
висновки.

35. Рішенням від 2 вересня 2002 року Хорошевський районний 
суд м. Москви підтвердив постанову прокурора про відмову в пору-
шенні кримінальної справи за фактом стверджуваного незаконного 
затримання, обшуку та взяття під варту. Суд, серед іншого, послався 
на Мінську Конвенцію.

36. 31 жовтня 2002 року Московський міський суд скасував це рі-
шення на тій підставі, що питання законності затримання заявни-
ка та обшуку його квартири щільно пов’язані із суттю кримінальної 
справи щодо нього і не можуть вирішуватися до винесення вироку 
судом першої інстанції.
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37. Справу було повернуто на новий розгляд до суду першої інс-
танції, і 27 листопада 2002 року Хорошевський районний суд м. Мос-
кви залишив скаргу заявника без задоволення. 9 січня 2003 року 
Московський міський суд, діючи як суд апеляційної інстанції, зали-
шив це рішення без змін.

38. Видається, що заявник згодом намагався ініціювати провад-
ження в національних судах щодо тих самих питань. Рішенням від 
18 липня 2003 року, ухваленим за відсутності заявника, Хорошев-
ський районний суд м. Москви відхилив ці доводи. Суд, зокрема, 
зазначив, що:

«...як випливає з матеріалів справи, [заявника] було затримано [пра-
цівниками міліції] Го. і Ті. 4 листопада 2000 року в аеропорту Шере-
метьєво згідно з постановою слідчого від 30 жовтня 2000 року...

На допиті у зв’язку з цим Го. і Ті. пояснили, що вони не затримува-
ли [заявника] в Україні та не брали участі в обшуку його квартири, 
а просто були присутніми.

Згідно з протоколом обшуку від 5 листопада 2000 року обшук було 
здійснено у квартирі [заявника] у м. Феодосії працівниками місце-
вої міліції, а доручення про його проведення було надіслано проку-
рору м. Феодосії прокурором Північно-Західного адміністративного 
округу м. Москви.

Порядок виконання доручення визначається стороною, якій це 
клопотання було надіслано. Відповідно до Кримінально-процесу-
ального кодексу РРФСР та Федерального закону «Про оператив-
но-розшукову діяльність» зазначені норми застосовуються лише 
на території РРФСР, але вони не містять будь-яких положень, які б 
забороняли [слідчу та оперативну] діяльність на території іншої 
держави. [Мінська] Конвенція передбачає можливість правової 
допомоги та не містить заборони процесуальних дій на території 
Договірних Сторін, визнаючи законність таких дій, якщо їх санк-
ціоновано законодавством Договірної Сторони, якій адресовано 
запит (ст. 6 Конвенції). Відповідно до ч. 3 ст. 8 Конвенції під час 
таких дій можлива присутність працівників запитуючої Договір-
ної Сторони.

З огляду на зазначене суд вважає, що обшук було здійснено в пов-
ному обсязі та в належний спосіб. У цій справі лише прокуратура 
була компетентною в оцінці подій, які відбулися на території Росії, 
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оскільки норми Кримінально-процесуального кодексу РРФСР за-
стосовувалися лише тут, а будь-яке рішення стосовно подій, які 
відбулися в Україні, може бути ухвалене лише компетентним ор-
ганом України й відповідне розслідування може бути розпочато 
лише за клопотанням запитуваної Договірної Сторони, тобто Ук-
раїни. Проте жодного такого клопотання надіслано не було, та, як 
випливає з листа прокурора м. Феодосії, клопотання про порушен-
ня кримінальної справи у зв’язку з цим було залишено без задо-
волення...».

39. За твердженнями заявника, він отримав копію рішення лише 
28 липня 2003 року та намагався оскаржити його 30 липня 2003 року. 
У задоволенні клопотання, поданого заявником 31 жовтня 2003 року, 
про продовження строку подання апеляційної скарги Хорошевським 
районним судом м. Москви 19 листопада 2003 року було відмовлено 
у зв’язку з тим, що заявник не обґрунтував порушення встановлено-
го законодавством десятиденного терміну подання скарги. 13 січня 
2004 року Московський міський суд залишив рішення від 19 листопа-
да 2003 року без змін.

40. Після того, як 30 листопада 2005 року Суд повідомив про 
справу Уряд Росії, працівники міліції Ті. і Го. 13 березня 2006 року 
написали своїм керівникам пояснювальні записки стосовно подій 3 
і 4 листопада 2000 року такого змісту:

«...Після здійснення обшуку [заявник] проїхав до відділку міліції 
у супроводі [працівників української міліції] для надання додат-
кових пояснень щодо обставин справи. Згодом [працівники ук-
раїнської міліції] повідомили нам, що заявник відмовився надати 
будь-які додаткові пояснення та був звільнений з-під варти у від-
ділку міліції.

Наступного дня ми з міліціонером Го. вилетіли до Москви. Один 
із працівників української міліції повідомив нам, що [заявник] 
придбав квиток до Москви; нам вдалося придбати квитки на той 
самий рейс.

По прибутті до Москви, пройшовши митний та прикордонний конт-
роль у терміналі аеропорту, ми... наблизилися до [заявника і затри-
мали його].

Жодного фізичного та психологічного тиску на [заявника] не чи-
нилося...».



2��

БєлоЗоров проти росії та України

C. тримАння зАявниКА під вАртою в роСії 

тА його Спроби оСКАржити поСтАнови 

про тримАння під вАртою

41. Близько 21 год. 4 листопада 2000 року слідчий прокурату-
ри у м. Москві склав протокол про затримання заявника, пересвід-
чившись, що заявника оголошено в розшук за підозрою у вбивстві. 
У протоколі зазначалося, що заявник є обвинуваченим у справі, та 
підтверджувалося, що його було ознайомлено з його правами.

1. тримання заявника під вартою 
під час досудового розслідування

42. Видається, що взяття заявника під варту було вперше санк-
ціоновано постановою від 7 листопада 2000 року, винесеною окруж-
ним прокурором м. Москви. У постанові зазначалося, що заявника 
було затримано 4 листопада 2000 року. У постанові також були поси-
лання на тяжкість обвинувачень проти нього, ризик його перехову-
вання від слідства та перешкоджання йому, а також на той факт, що 
в нього не було місця постійного проживання у Московській області. 
У постанові не встановлювався строк тримання заявника під вартою 
та не робилося зауважень щодо законності його затримання в Ук-
раїні, його доправлення до м. Москви та подальшого взяття під варту 
російськими органами влади.

43. Строк тримання під вартою було згодом продовжено поста-
новою прокурора від 7 грудня 2000 року. У постанові було викладено 
перебіг розслідування справи та зазначено про досягнутий на той 
момент прогрес. Зокрема, слідством було встановлено особи, а та-
кож місце перебування См. і Ко., двох інших осіб, що, як твердилося, 
були безпосередньо причетні до вбивства згаданого бізнесмена. Під 
час слідства було також здійснено низку експертиз, судово-медичну 
експертизу трупа бізнесмена, дві балістичні експертизи та дакти-
лоскопічну експертизу. Слідчий зазначив про необхідність вивчення 
мережі зв’язків заявника і Ко. та пред’явлення нових обвинувачень 
заявникові, См. і Ко. Постановою строк тримання заявника під вар-
тою було продовжено до 2 лютого 2001 року.

44. Постановою від 23 січня 2001 року строк тримання заявника 
під вартою було продовжено до 19 березня 2001 року. Вона посилала-
ся на ті ж підстави, що й постанова про продовження строку триман-
ня під вартою від 7 грудня 2000 року.
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45. 22 березня 2001 року прокуратура закінчила розслідування 
й передала справу до суду для розгляду по суті. Як видається, триман-
ня заявника під вартою в період від 19 березня до 4 квітня 2001 року 
не санкціонувалося жодним процесуальним рішенням.

2. тримання заявника під вартою 
впродовж судового розгляду справи

46. 4 квітня 2001 року Московський міський суд провів попереднє 
засідання у справі заявника та, не розглянувши питання законності 
тримання його під вартою у період від 19 березня до 4 квітня 2001 ро-
ку, продовжив подальше тримання заявника під вартою. Строку три-
мання під вартою вказано не було.

47. Після цього суд знову продовжував строк тримання заявни-
ка під вартою 24 липня, 2 серпня, 4 вересня та 17 грудня 2001 року, 
а також 1 липня 2002 року, не вказуючи при цьому строків тримання 
його під вартою. Усі ці судові рішення було ухвалено з посиланням на 
тяжкість обвинувачень проти заявника та на той факт, що провад-
ження у справі не було завершено.

48. Заявника та його захисника не було запрошено на засідання, 
яке відбулося 1 липня 2002 року.

49. Як видається, до рішення від 1 липня 2002 року заявник не по-
давав будь-яких скарг стосовно неодноразового продовження проку-
рором або судом строків тримання його під вартою. Скарги заявника 
від 1 і 22 липня 2002 року щодо зазначеного рішення було залишено 
без задоволення Верховним Судом Російської Федерації 24 жовтня 
2002 року.

50. За твердженнями заявника, його та його захисника не було 
запрошено на засідання, яке відбулося 24 жовтня 2002 року. Проте 
Уряд доводив, що заявника та його захисника 15 жовтня 2002 року бу-
ло повідомлено про судове засідання 24 жовтня 2002 року. Захисник 
заявника не повідомила апеляційному суду жодних причин своєї 
неявки та не клопотала про перенесення засідання. Водночас клопо-
тання заявника про особисту участь розглянуто не було.

51. Видається, що 16 вересня і 16 грудня 2002 року суд першої ін-
станції знову продовжив строк тримання заявника під вартою. За-
явник твердив, що він оскаржив ці рішення 17 вересня і 17 грудня 
2002 року відповідно, але відповіді на свої скарги не отримав.
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52. Згідно з твердженнями Уряду скарги заявника на рішення від 
16 вересня 2002 року були датовані 30 грудня 2002 року та 22 січня 
2003 року, при цьому скаргу на рішення від 16 грудня 2002 року було 
подано 13 січня 2003 року. Уряд був не в змозі вказати причини не-
розгляду цих скарг національними судами.

D. СУдове провАдження У КримінАльній СпрАві 

щодо зАявниКА в роСії

53. 22 березня 2001 року досудове розслідування було завершено 
і прокурор передав матеріали кримінальної справи щодо заявника 
до Московського міського суду для розгляду по суті.

54. 4 квітня 2001 року суддя Н. призначив справу до розгляду на 
16 квітня 2001 року.

55. 16 квітня 2001 року суд переніс засідання на 21 червня 2001 ро-
ку. В останню дату засідання було перенесено на 25 липня 2001 року 
у зв’язку з неявкою захисника одного з інших обвинувачених.

56. 24 липня 2001 року справу було передано до розгляду судді 
М., який призначив наступне засідання на 1 серпня 2001 року.

57. 1 серпня 2001 року суд переніс слухання справи на 2 серпня 
2001 року, а тоді розгляд справи було знов перенесено на 3 вересня 
2001 року у зв’язку з неявкою кількох свідків.

58. 4 вересня 2001 року слухання у справі було відкладено до 
8 жовтня 2001 року з тих самих підстав.

59. Рішенням від 8 жовтня 2001 року суд призначив наступне су-
дове засідання на 30 листопада 2001 року.

60. У період від 30 листопада до 17 грудня 2001 року судові засі-
дання проводилися регулярно.

61. 17 грудня 2001 року суд відклав розгляд справи у зв’язку з не-
явкою свідків та необхідністю психіатричної експертизи заявника. 
Експертизу було проведено 4 квітня 2002 року.

62. У липні 2002 року справу було передано судді З. Наступне за-
сідання відбулось у серпні 2002 року, коли розгляд справи знову було 
відкладено до 17 жовтня 2002 року у зв’язку з неявкою свідків.

63. 30 січня 2003 року Московський міський суд визнав заявника 
винним у змові з метою вбивства та призначив йому покарання у виг-
ляді восьми років і шести місяців позбавлення волі. Суд не розглядав 
питання законності затримання заявника та тримання його під вар-
тою до його прибуття до Москви 4 листопада 2000 року.
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64. 27 листопада 2003 року Верховний Суд Російської Федерації 
залишив рішення без змін.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСтВО

A. відповідні положення нАціонАльного 

КримінАльно-процеСУАльного зАКонодАвСтвА

1. застосовне законодавство України

65. Стаття 30 Конституції України передбачає:

«Кожному гарантується недоторканність житла.

Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння осо-
би, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим 
рішенням суду.

У невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя людей та 
майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються 
у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, поря-
док проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведен-
ня в них огляду і обшуку...».

66. Стаття 177 Кримінально-процесуального кодексу України 
передбачала, що обшук житла може здійснюватися за вмотивованою 
постановою відповідного органу слідства, погодженою прокурором. 
У невідкладних випадках від цієї вимоги можна було відступити, 
але відповідна посадова особа була зобов’язана повідомити проку-
рора про обшук, його обсяг та результати.

67. Стаття 236-1 Кодексу передбачає:
«Скарга на постанову ... органу дізнання, слідчого, прокурора 

про відмову в порушенні кримінальної справи ..., подається особою, 
інтересів якої вона стосується, або її представником до районного 
(міського) суду ... протягом семи днів з дня отримання повідомлення 
прокурора про відмову в скасуванні постанови».

68. Стаття 236-2 Кодексу передбачає:

«Скарга на постанову прокурора, слідчого, органу дізнання про 
відмову в порушенні кримінальної справи розглядається суд-
дею одноособово не пізніше десяти днів з дня її надходження 
до суду.
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Суддя витребовує матеріали, на підставі яких було відмовлено в по-
рушенні справи, знайомиться з ними і повідомляє прокурора та осо-
бу, яка подала скаргу, про час її розгляду. В разі необхідності суддя 
заслуховує пояснення особи, яка подала скаргу. При розгляді скарги 
ведеться протокол судового засідання.

... суддя ... приймає одне з таких рішень:

1) скасовує постанову про відмову в порушенні справи і повертає 
матеріали для проведення додаткової перевірки;

2) залишає скаргу без задоволення.

На постанову судді прокурором, особою, яка подала скаргу, протя-
гом семи діб з дня її винесення може бути подана апеляція до апе-
ляційного суду...».

69. Відповідні положення Закону України «Про порядок відш-
кодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями ор-
ганів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів до-
судового розслідування, прокуратури і суду» від 1 грудня 1994 року 
передбачали:

«Стаття 1

«Відповідно до положень цього Закону підлягає відшкодуванню 
шкода, завдана громадянинові внаслідок:

...3) незаконного проведення оперативно-розшукових заходів...

Стаття 2

Право на відшкодування шкоди в розмірах і в порядку, передбаче-
них цим Законом, виникає у випадках:

— постановлення виправдувального вироку суду;

— закриття кримінальної справи за відсутністю події злочину, від-
сутністю у діянні складу злочину або недоведеністю участі обви-
нуваченого у вчиненні злочину;

— відмови в порушенні кримінальної справи або закриття кримі-
нальної справи з підстав, зазначених у пункті 2 частини першої 
цієї статті;

— закриття справи про адміністративне правопорушення.
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Стаття 3

У наведених в статті 1 цього Закону випадках громадянинові відш-
кодовуються...

5) моральна шкода.

Стаття 4

...Відшкодування моральної шкоди провадиться у разі, коли неза-
конні дії органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду 
завдали моральної втрати громадянинові, призвели до порушення 
його нормальних життєвих зв’язків, вимагають від нього додаткових 
зусиль для організації свого життя.

Моральною шкодою визнаються страждання, заподіяні громадяни-
нові внаслідок фізичного чи психічного впливу, що призвело до по-
гіршення або позбавлення можливостей реалізації ним своїх звичок 
і бажань, погіршення відносин з оточуючими людьми, інших нега-
тивних наслідків морального характеру».

70. Стаття 106 Кримінально-процесуального кодексу України 
(1960 року) регулює затримання осіб, підозрюваних у вчиненні зло-
чину. Вона передбачає:

«Стаття 106: 
Затримання органом дізнання підозрюваного у вчиненні злочину

Орган дізнання вправі затримати особу, підозрювану у вчиненні 
злочину, за який може бути призначено покарання у вигляді позбав-
лення волі, лише при наявності однієї з таких підстав:

1) коли цю особу застали при вчиненні злочину або безпосередньо 
після його вчинення;

2) коли очевидці, в тому числі й потерпілі, прямо вкажуть на дану 
особу, що саме вона вчинила злочин;

3) коли на підозрюваному або на його одягу, при ньому або в його 
житлі буде виявлено явні сліди злочину.

Про кожний випадок затримання особи, підозрюваної у вчиненні 
злочину, орган дізнання зобов’язаний скласти протокол із зазначен-
ням підстав, мотивів, дня, години, року, місяця, місця затримання, 
пояснень затриманого, часу складання протоколу про роз’яснення 
підозрюваному в порядку, передбаченому частиною другою статті 
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21 цього Кодексу, права мати побачення із захисником до першого 
допиту ... Протокол затримання підписується особою, яка його скла-
ла, і затриманим.

Копія протоколу з переліком прав та обов’язків негайно вручається 
затриманому і направляється прокурору... На вимогу прокурора йому 
також надсилаються матеріали, що стали підставою для затримання.

Про затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, орган 
дізнання сповіщає її сім’ю ...

Протягом сімдесяти двох годин після затримання орган дізнання:

1) звільняє затриманого — якщо не підтвердилась підозра у вчинен-
ні злочину, вичерпався встановлений законом строк затримання 
або затримання було здійснено з порушенням вимог, передбаче-
них частинами першою і другою цієї статті;

2) звільняє затриманого і обирає щодо нього запобіжний захід, не 
зв’язаний з триманням під вартою;

3) доставляє затриманого до судді з поданням про обрання йому за-
побіжного заходу у вигляді взяття під варту.

У разі оскарження затримання до суду скарга затриманого негайно 
надсилається начальником місця попереднього ув’язнення до суду. 
Скарга розглядається суддею одночасно з поданням органу дізнання 
про обрання запобіжного заходу. Якщо скарга надійшла після обран-
ня запобіжного заходу, вона розглядається суддею протягом трьох 
діб з часу надходження. Якщо подання не надійшло або коли скар-
га надійшла після закінчення сімдесятидвогодинного строку після 
затримання, скарга на затримання розглядається суддею протягом 
п’яти діб з часу надходження.

Скарга розглядається з додержанням вимог, передбачених статтею 
165-2 цього Кодексу. За результатами розгляду суддя виносить пос-
танову про законність затримання чи про задоволення скарги і виз-
нання затримання незаконним.

На постанову судді протягом семи діб з дня її винесення може бути 
подана апеляція прокурором, особою, щодо якої прийнято рішення, 
або її захисником чи законним представником. Подача апеляції не 
зупиняє виконання постанови суду.

Затримання підозрюваного у вчиненні злочину не може тривати 
більше сімдесяти двох годин.
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Якщо у встановлений законом строк затримання постанова суд-
ді про застосування до затриманої особи запобіжного заходу у ви-
гляді взяття під варту або постанова про звільнення затриманого 
не надійшла до установи для попереднього ув’язнення, начальник 
місця попереднього ув’язнення звільняє цю особу, про що складає 
протокол і направляє повідомлення про це посадовій особі чи орга-
ну, який здійснював затримання».

71. Стаття 148 Кодексу передбачає, що запобіжні заходи можуть 
бути застосовані до підозрюваного, обвинуваченого, підсудного або 
засудженого.

72. Стаття 165-2 Кодексу стосується порядку застосування за-
побіжного заходу в кримінальному провадженні. У ній зазначено:

«Стаття 165-2 
Порядок обрання запобіжного заходу

На стадії попереднього розслідування справи запобіжний захід, не 
пов’язаний з триманням під вартою, обирає орган дізнання, слідчий, 
прокурор.

Якщо орган дізнання, слідчий вважає, що є підстави для обрання 
запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, він вносить за згодою 
прокурора подання до суду. Таке ж подання вправі внести прокурор. 
При вирішенні цього питання прокурор зобов’язаний ознайоми-
тися з усіма матеріалами, що дають підстави для взяття під варту, 
перевірити законність одержання доказів, їх достатність для обви-
нувачення.

Подання має бути розглянуто протягом сімдесяти двох годин з мо-
менту затримання підозрюваного чи обвинуваченого.

Якщо в поданні ставиться питання про взяття під варту особи, яка 
перебуває на волі, суддя вправі своєю постановою дати дозвіл на 
затримання підозрюваного, обвинуваченого і доставку його в суд 
під вартою. Затримання в цьому випадку не може продовжува-
тися більше сімдесяти двох годин; а в разі коли особа перебуває 
за межами населеного пункту, в якому діє суд, не більше сорока 
восьми годин з моменту доставки затриманого в цей населений 
пункт.

Після одержання подання суддя вивчає матеріали кримінальної 
справи, представлені органами дізнання, слідчим, прокурором, до-
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питує підозрюваного чи обвинуваченого, а при необхідності бере 
пояснення в особи, у провадженні якої перебуває справа, вислу-
ховує думку прокурора, захисника, якщо він з’явився, і виносить 
постанову:

1) про відмову в обранні запобіжного заходу, якщо для його обрання 
немає підстав;

2) про обрання підозрюваному, обвинуваченому запобіжного захо-
ду у вигляді взяття під варту.

Відмовивши в обранні запобіжного заходу у вигляді взяття під вар-
ту, суд вправі обрати підозрюваному, обвинуваченому запобіжний 
захід, не пов’язаний із триманням під вартою.

На постанову судді до апеляційного суду прокурором, підозрюва-
ним, обвинуваченим, його захисником чи законним представником 
протягом трьох діб з дня її винесення може бути подана апеляція. 
Подача апеляції не зупиняє виконання постанови судді».

2. застосовне законодавство росії

73. Конституція Російської Федерації від 12 грудня 1993 року пе-
редбачає, що взяття особи під варту і тримання її під вартою допус-
каються лише за рішенням суду (стаття 22).

74. До 1 липня 2002 року кримінально-процесуальні правовід-
носини регулювалис Кримінально-процесуальним кодексом Росій-
ської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки (Закон 
РРФСР від 27 жовтня 1960 року). Від 1 липня 2002 року той Кодекс 
було замінено Кримінально-процесуальним кодексом Російської 
Федерації (Федеральний закон № 174-ФЗ від 18 грудня 2001 року, 
далі — КПК).

75. «Запобіжні заходи» включають підписку про невиїзд, особис-
ту поруку, заставу та взяття під варту (стаття 98 КПК).

76. КПК визнає обов’язковими рішення районного або міського 
суду, винесеного на підставі обґрунтованого клопотання прокурора, 
підтвердженого відповідними доказами (пп. 1, 3–6 ст. 108).

77. Вирішуючи питання про взяття обвинуваченого під варту, 
компетентний орган зобов’язаний встановити, чи є «достатні підста-
ви вважати», що зазначена особа може переховуватися від слідства 
або суду, перешкоджати провадженню у кримінальній справі або 
продовжувати злочинну діяльність (ст. 97). Орган влади також має 



2��

справи, які стосуються права на свободу та особисту недоторканність

врахувати тяжкість обвинувачення, відомості про особу обвинуваче-
ного, рід його занять, вік, стан здоров’я, сімейне становище та інші 
обставини (ст. 99).

78. КПК передбачає загальну норму про те, що обвинуваченого 
може бути взято під варту, якщо санкція відповідної статті перед-
бачає щонайменше два роки позбавлення волі. У виняткових випад-
ках Кодекс дозволяє взяття особи під варту, якщо санкція статті, за 
якою її обвинувачено, передбачає строк, менший за два роки поз-
бавлення волі, в тому разі, коли особа попередньо переховувалася 
від слідства, або не має місця постійного проживання в Росії, або 
її особу встановити неможливо. Особа не має поміщатися під вар-
ту, якщо можливо застосувати менш суворий запобіжний захід (ч. 1 
ст. 97 і ч. 1 ст. 108).

79. Судове рішення про застосування запобіжного заходу у виг-
ляді тримання під вартою або продовження тримання під вартою мо-
же бути оскаржене до суду вищої інстанції впродовж трьох днів. Суд 
апеляційної інстанції зобов’язаний ухвалити рішення щодо апеля-
ційної скарги впродовж трьох днів з дати її отримання (ч. 10 ст. 108). 
Право на оскарження судового рішення мають обвинувачений або пі-
дозрюваний, його/її захисник або опікун, прокурор, потерпілий або 
його представник (ч. 1 ст. 127, ч. 4 ст. 354).

80. У будь-який часувпродовж судового провадження суд може 
обрати, змінити або скасувати запобіжний захід, включаючи три-
мання під вартою (ч. 1 ст. 255). Будь-яке таке рішення ухвалюєть-
ся в нарадчій кімнаті і підписується всім складом колегії суддів 
(ст. 256).

81. Скарга на таке рішення має подаватися до вищого суду. Вона 
має бути розглянута впродовж такого ж строку, що й скарга на рішен-
ня щодо суті (п. 4 ст. 255).

B. мінСьКА Конвенція 1993 роКУ

82. Конвенція про правову допомогу і правові відносини у цивіль-
них, сімейних та кримінальних справах (підписана у м. Мінську 
22 січня 1993 року зі змінами, внесеними 28 березня 1997 року, далі — 
Мінська Конвенція), сторонами якої є й Росія (ратифікована 11 лис-
топада 1994 року, набрала чинності 10 грудня 1994 року), й Україна 
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(ратифікована 10 листопада 1994 року, набрала чинності 14 квітня 
1995 року). Конвенція діє в обох державах. Вона передбачає:

«Стаття 56 
Обов’язок видачі

1. Договірні Сторони зобов’язуються відповідно до умов, перед-
бачених цією Конвенцією, за вимогою видавати одна одній осіб, що 
знаходяться на їх території, для притягнення до кримінальної від-
повідальності...

Стаття 57 
Відмова у видачі

1. Видача не проводиться, якщо:

а) особа, видача якої вимагається, є громадянином запитуваної До-
говірної Сторони; ...

Стаття 61 
Взяття під варту або затримання до одержання вимоги про видачу

1. Особа, видача якої вимагається, за клопотанням може бути взята 
під варту й до одержання вимоги про видачу. Клопотання повинне 
містити посилання на постанову про взяття під варту або на вирок, 
що вступив у законну силу, і вказівку на те, що вимогу про видачу 
буде надано додатково...

Стаття 62 
Звільнення затриманої або взятої під варту особи

1. Особа, взята під варту відповідно до пункту 1 статті 61, повинна 
бути звільнена, якщо вимога про її видачу не надійшла протягом 40 
днів з дня взяття під варту...

Стаття 80 
Порядок зносин

Зносини з питань видачі, кримінального переслідування, а також 
виконання слідчих доручень, що торкаються прав громадян і потре-
бують санкцій прокурора, здійснюються генеральними прокурора-
ми (прокурорами) Договірних Сторін».
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ПРАВО

I. ПИтАННя ЮРИСДИКЦІЇ ЩОДО ПОДІЙ 
3 тА 4 ЛИСтОПАДА 2000 РОКУ У ФЕОДОСІЇ

83. Суд зауважує, що скарги заявника про обшук у його квартирі 
у м. Феодосії, його затримання та подальше примусове перевезен-
ня до Росії були спрямовані й проти Уряду України, й проти Уряду 
Росії.

84. У зв’язку з цим Суд зазначає, що держави-учасниці повинні 
нести відповідальність за будь-яке порушення гарантованих Кон-
венцією прав та свобод громадян, які перебувають під їхньою юрис-
дикцією. Наявність юрисдикції є необхідною умовою для відпові-
дальності Договірної держави за дії або бездіяльність, щодо яких 
надійшли скарги та які порушують питання про недотримання прав 
та свобод, викладених в Конвенції.

85. Суд посилається на свою практику для того, щоб нагадати, 
що концепція «юрисдикції» в сенсі ст. 1 Конвенції вважається та-
кою, що відображає значення цього терміна в міжнародному публіч-
ному праві (див. рішення у справі «Жентійом та інші проти Фран-
ції» (Gentilhomme and Others v. France), заяви №№ 48205/99, 48207/99 
і 48209/99, п. 20, від 14 травня 2002 року, ухвалу щодо прийнятності 
у справі «Банковіч та інші проти Бельгії та інших держав» (Banković 
and Others v. Belgium and Others) [ВП], заява № 52207/99, пп. 59–61, 
ЄСПЛ 2001-XII, і рішення у справі «Ассанідзе проти Грузії» (Assanidze v. 
Georgia) [ВП], заява № 71503/01, п. 137, ЄСПЛ 2004-II).

86. Суд раніше встановлював, що з погляду міжнародного пуб-
лічного права слова «під їхньою юрисдикцією» у ст. 1 Конвенції 
мають розумітися як такі, що означають, що юрисдикційна компе-
тенція держав є насамперед територіальною (див. згадане рішення 
у справі «Банковіч та інші проти Бельгії та інших держав» (Banković 
and Others v. Belgium and Others), п. 59). Водночас Суд у своїй прак-
тиці визнав наявність низки виняткових обставин, здатних при-
звести до наявності юрисдикції Договірної держави поза межами 
її кордонів. У кожному випадку питання про наявність виняткових 
обставин, які вимагають і виправдовують висновок Суду про те, що 
держава здійснювала юрисдикцію за межами своєї території, має 
ров’язуватися з огляду на конкретні факти (див. рішення у справі 
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«Аль-Скеїні та інші проти Сполученого Королівства» (Al-Skeini and 
Others v. the United Kingdom) [ВП], заява № 55721/07, пп. 132–137, 
ЄСПЛ 2011).

87. Вони включають дії працівників дипломатичних і консуль-
ських представництв, які розташовані на території іноземної дер-
жави відповідно до положень міжнародного права; дії держави, ко-
ли на підставі згоди, запрошення або мовчазної згоди Уряду певної 
країни вона здійснює всі або деякі з владних повноважень, які за-
звичай мають виконуватися згаданим Урядом (див. згадане рішення 
у справі «Банковіч та інші проти Бельгії та інших держав» (Banković and 
Others v. Belgium and Others), п. 71); а також за певних обставин, коли, 
наприклад, застосування сили представниками держави, які діють 
поза межами її території, може перевести взяту внаслідок цього під 
контроль особу під юрисдикцію держави згідно зі ст. 1 Конвенції (див. 
рішення у справі «Оджалан проти Туреччини» (Öcalan v. Turkey) [ВП], 
заява № 46221/99, п. 91, ЄСПЛ 2005-IV).

88. Звертаючись до цієї справи, Суд зазначає, що сторони не за-
перечують, що оскаржувані події відбувалися на території України 
та що впродовж відповідного проміжку часу до посадки на літак до 
Москви 4 листопада 2000 року заявник перебував під юрисдикцією 
зазначеної держави. Уряд України не заперечував (див. пп. 18–21 та 
24), що від самого початку українським посадовим особам було відо-
мо про неофіційний характер російського клопотання про допомогу, 
що запитувана допомога була незаконною відповідно до законодав-
ства України (див. п. 18) та що вона виходила за межі його зобов’язань 
за Мінською Конвенцією (див. пп. 12, 18–20 та 33 та як протилежний 
приклад рішення у справі «Стівенс проти Мальти (№ 1)» (Stephens v. 
Malta), заява № 11956/07, пп. 50–54, від 21 квітня 2009 року). Крім то-
го, очевидним є те, що органи влади України могли відмовити у ви-
конанні клопотання, але вони вирішили провести операцію. До то-
го ж, попри присутність російських посадових осіб у м. Феодосії та їх 
стверджувану участь у подіях 3–4 листопада 2000 року, в матеріалах 
справи немає доказів того, що органи влади України не здійснюва-
ли контролю всіх епізодів, включно із затриманням заявника (див. 
пп. 18 і 33), обшуком у його квартирі (див. пп. 11, 18 і 33), його по-
дальшим триманням під вартою вночі у відділку міліції (див. п. 33) 
та перевезення до аеропорту й проведення через контроль безпеки 
в аеропорту (див. п. 33).
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89. З огляду на такі фактичні обставини Суд вважає, що події 3 
і 4 листопада 2000 року у м. Феодосії охоплювалися виключно юрис-
дикцією України.

II. ПОПЕРЕДНІ ЗАПЕРЕЧЕННя УРяДУ УКРАЇНИ

90. Суд також зазначає, що у своїх зауваженнях щодо прийнят-
ності справи Уряд України доводив стосовно скарг заявника за ст.ст. 5 
і 8 Конвенції, що заявник не вичерпав національних засобів правово-
го захисту у зв’язку з цим та що в будь-якому разі цю частину заяви 
було подано з порушенням термінів.

91. Заявник не погодився і звернув увагу Суду на неодноразові 
спроби його родини довести його скарги до відома різних органів 
влади та посадових осіб України та на їх неприховане небажання 
розглядати його аргументи по суті. Він доводив, що органи влади 
України були достатньою мірою сповіщені про його проблеми, але 
в належний спосіб його скарги не розглянули.

92. Суд зазначає, що у своїй ухвалі щодо прийнятності від 
16 жовтня 2012 року він вирішив долучити заперечення Уряду щодо 
вичерпання національних засобів правового захисту та дотримання 
шестимісячного терміну до розгляду по суті. Отже, розглядаючи ці 
заперечення, Суд нагадує, що відповідно до п. 1 ст. 35 Конвенції він 
«може брати справу до розгляду лише... впродовж шести місяців від 
дати ухвалення остаточного рішення на національному рівні».

93. Суд послідовно тлумачить цю норму так, що відлік шестимі-
сячного терміну починається з моменту, коли заявник дізнався або 
повинен був дізнатися про остаточне рішення, ухвалене на націо-
нальному рівні, або за відсутності засобу правового захисту — про 
дію, на яку він або вона скаржиться (див. у зв’язку з цим ухвали що-
до прийнятності у справах «Хілтон проти Сполученого Королівства» 
(Hilton v. the United Kingdom), заява № 12015/86, від 6 липня 1988 ро-
ку, та «Сутяжнік проти Росії» (Sutyazhnik v. Russia), заява № 8269/02, 
від 2 березня 2006 року). Саме державі, яка висуває твердження про 
недотримання шестимісячного терміну, належить встановити да-
ту, в яку заявник дізнався про рішення, ухвалене на національному 
рівні (див. ухвалу щодо прийнятності у справі «Кьоксаль проти Ні-
дерландів» (Köksal v. the Netherlands), заява № 31725/96, від 19 вересня 
2000 року).
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94. Суд зазначає, що в цій справі сторони не заперечують, що за-
явник та його родина робили неодноразові спроби порушити кримі-
нальну справу щодо питань, про які йдеться (див. пп. 16–18, 23, 25 
і 26). Невдовзі після подій, 8 грудня 2000 року українські посадові 
особи визнали, що їхні працівники міліції здійснии обшук у квартирі 
заявника та затримали його, та що згадані дії суперечили національ-
ному законодавству та Мінській Конвенції (див. п. 18).

95. Із документів, наданих сторонами, випливає, що українська 
прокуратура здійснила за фактом подій перевірку, що, як видаєть-
ся, закінчилася відмовою в порушенні кримінальної справи 6 квітня 
2001 року (див. п. 27). Заявник заперечив факт отримання копії цієї 
постанови, а Уряд держави-відповідача не надав її Суду, і тим більше 
не надав жодного належного повідомлення заявника про згадане рі-
шення. Як на причину ненадання Суду копії постанови Уряд України 
посилався на знищення матеріалів відповідної справи (див. п. 28).

96. Суд насамперед зауважує, що не може прийняти пояснен-
ня Уряду України щодо неможливості надати згадані документи. 
Суд зазначає, що матеріали справи заявника було знищено 4 травня 
2006 року, тобто більш ніж через п’ять місяців після того, як 30 листо-
пада 2005 року про справу було повідомлено Уряд України. Уряд Ук-
раїни мав доступ до цих документів, коли ним було надіслано перші 
зауваження щодо прийнятності справи 1 березня 2006 року, і він міг 
надати Суду всі необхідні копії, але цього не зробив.

97. З огляду на наявні в Суду матеріали справи, Суд доходить ви-
сновку про недостатність доказів того, що заявник справді отримав 
копію постанови від 6 квітня 2001 року. Таким чином, Суд доходить 
висновку, що заявник вперше дізнався про наявність згаданої поста-
нови з листа голови апеляційного суду від 8 грудня 2004 року.

98. Зважаючи на обставини справи та, зокрема, на об’єктивні 
труднощі, що виникли перед заявником, який на той час перебував 
під вартою в Росії, у спілкуванні з органами влади України, а також 
неповідомлення його Урядом України про постанову від 6 квітня 
2001 року, неодноразові скарги заявника до органів влади України, 
включно із судами, з проханням про розслідування цієї справи, і ви-
сновки української прокуратури щодо подій 3 та 4 листопада 2000 ро-
ку, Суд доходить висновку, що заявник у належний спосіб довів свої 
скарги до відома органів влади України та що за обставин цієї справи 
засоби правового захисту, запропоновані Урядом України, вияви-
лися неефективними. Отже, Суд відхиляє твердження Уряду про те, 
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що заявник мав подавати до судів подальші скарги у зв’язку зі злов-
живаннями з боку держави (див., із необхідними змінами, рішення 
у справі «Новак проти України» (Nowak v. Ukraine), заява № 60846/10, 
пп. 45–47, від 31 березня 2011 року).

99. З огляду на висновок про те, що заявник дізнався про по-
станову від 6 квітня 2001 року з листа від 8 грудня 2004 року, Суд 
також зазначає, що заявник не може вважатися таким, що пропус-
тив шестимісячний термін подання заяви до Суду.

100. Зважаючи на зазначене, Суд відхиляє попередні заперечен-
ня Уряду.

III. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 5 КОНВЕНЦІЇ 
У ЗВ’яЗКУ ІЗ ЗАтРИМАННяМ ЗАяВНИКА тА тРИМАННяМ 

ПІД ВАРтОЮ У ФЕОДОСІЇ тА НАСтУПНИМ ПЕРЕВЕЗЕННяМ 
ДО МОСКВИ

101. Посилаючись на ст. 5 Конвенції, заявник скаржився на 
дії органів влади України 3 і 4 листопада 2000 року. Він твердив, 
що його затримання у м. Феодосії, подальше тримання під вар-
тою та примусове перевезення до м. Москви були незаконними та 
свавільними. Відповідні частини цього положення Конвенції перед-
бачають:

П. 1 ст. 5 Конвенції

«1. Кожен має право на свободу та особисту недоторканність. Нікого 
не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно 
до процедури, встановленої законом:

...

c) законний арешт або затримання особи, здійснене з метою до-
провадження її до компетентного судового органу за наявності 
обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо 
обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею 
правопорушення чи її втечі після його вчинення.

...

f) законний арешт або затримання особи з метою запобігання її 
недозволеному в’їзду в країну чи особи, щодо якої провадиться 
процедура депортації або екстрадиції».
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A. доводи Сторін

102. Уряд України не надав своїх зауважень щодо суті скарг за-
явника.

103. Заявник підтримував свою позицію та зазначив, що його бу-
ло незаконно затримано, взято під варту, а потім фактично екстра-
довано до Росії.

в. оцінКА СУдУ

1. встановлення фактів

104. Суд нагадує, що у справах, коли є можливість встановити, 
що особу було офіційно викликано органами державної влади, вона 
увійшла до приміщення, яке перебувало під їх контролем, і зникла, 
саме Урядові належить надати вірогідне та переконливе пояснення 
того, що трапилось у цьому приміщенні, та довести, що зазначену 
особу органами влади не було взято під варту, вона залишила при-
міщення і згодом не була позбавлена свободи (див. рішення у спра-
вах «Таніш та інші проти Туреччини» (Tanış and Others v. Turkey), заява 
№ 65899/01, п. 160, ЄСПЛ 2005-VIII; «Юсупова та Заурбеков проти Росії» 
(Yusupova and Zaurbekov v. Russia), заява № 22057/02, п. 52, від 9 жовтня 
2008 року, та «Матаєва та Дадаєва проти Росії» (Matayeva and Dadayeva 
v. Russia), заява № 49076/06, п. 85, від 19 квітня 2011 року). Крім того, 
Суд нагадує, що в контексті скарги відповідно до п. 1 ст. 5 Конвен-
ції перед тим, як перекласти тягар доведення на Уряд, він вимагає 
доведення у формі узгоджених між собою висновків (див. згадане 
рішення у справі «Оджалан проти Туреччини» (Öcalan v. Turkey), п. 90, 
і «Крянге проти Румунії» (Creangă v. Romania) [ВП], заява № 29226/03, 
п. 89, від 23 лютого 2012 року).

105. Звертаючись до обставин цієї справи, Суд зазначає, що сто-
рони не заперечують, що 3 листопада 2000 року заявника було затри-
мано працівником української міліції Ков., якому допомагали двоє 
працівників російської міліції Ті. і Го., та що 4 листопада 2000 року 
заявник вилетів літаком до м. Москви. Що залишається нез’ясованим, 
то це те, що відбулося між цими двома подіями та чи заявник вилетів 
до м. Москви з власної волі чи був примушений це зробити.

106. Суд зауважує, що наявні у нього дані складаються з таких 
доказів:
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— копія пасажирського маніфесту рейсу «Аерофлоту» Су-200 
від 4 листопада 2000 року, в якому показано, що заявник 
і працівники міліції Го. і Ті. летіли одним рейсом і займали 
місця №№ 5 (Го.), 6 (заявник) і 7 (Ті.) (див. п. 13);

— постанова прокуратури м. Феодосії від 8 грудня 2000 року, 
в якій зазначається, що «після обшуку [заявника] було затри-
мано працівниками російської міліції і відвезено у невідомо-
му напрямку ...» (див. п. 18);

— пояснення працівників російської міліції Ті і Го. від 22 грудня 
2000 року, в яких вони твердили, що після обшуку 3 листопа-
да 2000 року заявника було допитано у приміщенні міського 
відділку ГУМВС України в АР Крим, а потім звільнено. За сло-
вами працівників міліції, наступного дня заявник з власного 
бажання вилетів до м. Москви. Працівники міліції дізналися 
про виліт від невідомого джерела в українській міліції, при-
дбали квитки на той самий рейс і летіли разом із заявником, 
який не здогадувався про це (див. п. 30 і 31);

— покази заявника, надані ним під час допиту 28 грудня 
2000 року, в яких він докладно описав операцію та твер-
див, що українські посадові особи після допиту 3 листопа-
да 2000 року його не відпускали, а дозволили працівникам 
російської міліції тримати його під вартою, а наступного дня 
взяли участь у його примусовому перевезенні до м. Москви 
(див. п. 33).

107. Суд насамперед зауважує, що опис заявником обставин 
подій упродовж усього провадження був дуже докладним, конкрет-
ним і послідовним. Крім цього, є інші аспекти справи, які підтверд-
жують правдивість тверджень заявника. Його пояснення підтверд-
жуються пасажирським маніфестом від 4 листопада 2000 року, який 
беззаперечно підтверджує його версію подій у частині недобровіль-
ного характеру його перевезення до м. Москви, а також твердження-
ми української прокуратури 8 грудня 2000 року стосовно неофіцій-
ного характеру допомоги, наданої працівникам російської міліції 
органами влади України. Судові було б важко погодитися з тим, що 
заявник і працівники міліції Ті. і Го. могли пройти через прикордон-
ний контроль і контроль безпеки в аеропорту 4 листопада 2000 ро-
ку без відома та допомоги української міліції, особливо після того, 
як працівники російської міліції звинуватили заявника у вчиненні 
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вбивства та висловили свою зацікавленість у здійсненні слідчих дій 
щодо нього 3 листопада 2000 року.

108. З огляду на наведене, Суд доходить висновку про наявність 
достатніх доказів на користь версії заявника щодо перебігу подій, 
а тому тягар доведення має бути покладено на Уряд.

109. Уряд України не надав жодного вірогідного та переконли-
вого пояснення того, як відбувалися зазначені події. Уряд також не 
надав вірогідного пояснення щодо того, що трапилося із заявником 
після його допиту 3 листопада 2000 року. Суд доходить висновку, що 
Урядом не було надано вірогідного та обґрунтованого пояснення для 
спростування презумпції відповідальності органів влади за долю за-
явника з моменту його затримання 3 листопада 2000 року.

110. За таких обставин Суд вважає, що може з наявних матеріалів 
і поведінки органів влади робити висновки (див. рішення у справі 
«Кадирова та інші проти Росії» (Kadirova and Others v. Russia), заява 
№ 5432/07, пп. 87 і 88, від 27 березня 2012 року) та вважає твердження 
заявника достатньо переконливими та встановленими поза розум-
ним сумнівом.

2. загальні принципи, встановлені практикою Суду

111. Суд насамперед нагадує про фундаментальну важливість 
гарантій, закріплених у ст. 5 Конвенції, для забезпечення права осіб 
у демократичному суспільстві на захист від свавільного позбавлення 
волі органами влади. Саме тому Суд у своїй практиці неодноразово 
наголошував на тому, що позбавлення заявника волі має не лише здій-
снюватися виключно відповідно до матеріальних і процесуальних 
норм національного законодавства, а й відповідати самій цілі ст. 5 
Конвенції, а саме захисту особи від свавілля (див. рішення у справі 
«Чахал проти Сполученого Королівства» (Chahal v. the United Kingdom), 
від 15 листопада 1996 року, п. 118, Reports of Judgments and Decisions 
1996-V). Цю наполегливу вимогу щодо захисту особи від зловживан-
ня владою наочно продемонстровано тим фактом, що п. 1 ст. 5 Кон-
венції чітко окреслює обставини, за яких особу може бути законно 
позбавлено свободи, при цьому слід наголосити, що ці обставини 
мають тлумачитися вузько з огляду на той факт, що вони становлять 
винятки з найфундаментальнішої гарантії особистої свободи (див. 
рішення у справі «Квінн проти Франції» (Quinn v. France), від 22 березня 
1995 року, п. 42, Серія A, № 311).
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112. Варто також наголосити на тому, що автори Конвенції поси-
лили захист особи від свавільного позбавлення волі за допомогою га-
рантування зводу матеріальних прав, спрямованого на мінімізацію 
ризику свавілля через  позбавлення волі лише за умови незалежного 
судового контролю, а також через забезпечення відповідальності ор-
ганів влади за вжиття таких заходів. Особливого значення у цьому 
контексті набувають вимоги пп. 3 і 4 ст. 5 Конвенції, які наголошу-
ють на негайності та на судовому розгляді. Негайне втручання су-
дових органів може спричинити виявлення та запобігання небез-
печних для життя заходів або фактів серйозного жорстокого повод-
ження, які порушують основоположні гарантії ст.ст. 2 і 3 Конвенції 
(див. рішення у справі «Аксой проти Туреччини» (Aksoy v. Turkey), від 
18 грудня 1996 року, п. 76, Reports of Judgments and Decisions 1996-VI). 
Захист фізичної свободи осіб та їхня особиста безпека опиняться 
під загрозою в ситуаціях, коли наслідком відсутності гарантій може 
стати порушення принципу верховенства права, а особи, які перебу-
вають під вартою, опиняться поза межами дії базових форм право-
вого захисту.

113. У зв’язку з цим Суд наголошує на тому, що таємне затриман-
ня особи є абсолютним запереченням цих гарантій та найтяжчим 
порушенням ст. 5 Конвенції. Взявши особу під свій контроль, орга-
ни влади зобов’язані відповідати за її місце перебування. Тому ст. 5 
Конвенції має вважатися такою, що вимагає від органів влади вжит-
тя ефективних заходів захисту від ризику зникнення та ефективного 
розслідування небезпідставного твердження про те, що особу було 
взято під варту та вона зникла (див. рішення у справі «Курт проти Ту-
реччини» (Kurt v. Turkey), від 25 травня 1998 року, пп. 123–124, Reports 
1998-III).

3. застосування наведених принципів у цій справі

114. Враховуючи опис подій заявника, Суд доходить висновку, 
що після допиту заявника 3 листопада 2000 року він залишався під 
вартою в міліції до наступного дня і був примусово перевезений до 
м. Москви. Суд зазначає, що й російські, й українські органи влади 
відверто знехтували (див. пп. 9 і 18) положеннями ст. 80 Мінської 
Конвенції, в якій передбачено конкретний порядок видачі (див. 
п. 82). Очевидно, що клопотання про видачу було неофіційним та що 
посадові особи України не могли про це не знати (див. пп. 12, 18–20 
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і 33 та як протилежний приклад — згадане рішення у справі «Стівенс 
проти Мальти (№ 1)» (Stephens v. Malta), пп. 50–54).

115. Враховуючи зазначені та той факт, що Уряд не надав ані по-
яснення стосовно перебування заявника під вартою від 3 до 4 лис-
топада 2000 року та наступного за цим перевезення його до Москви, 
ані будь-яких документів на підтвердження, Суд доходить висновку, 
що впродовж зазначеного проміжку часу заявника таємно трима-
ли під вартою та перевезли до Росії, відверто знехтувавши при ць-
ому правовими гарантіями, втіленими у ст. 5 Конвенції, та що такі 
дії становлять особливо тяжке порушення його права на свободу та 
особисту недоторканість, закріплене у ст. 5 Конвенції (див. рішення 
у справах «Чітаєв проти Росії» (Chitayev v. Russia), заява № 59334/00, 
п. 173, від 18 січня 2007 року, «Гісаєв проти Росії» (Gisayev v. Russia), 
заява № 14811/04, пп. 152–153, від 20 січня 2011 року, та згадане рі-
шення «Кадирова та інші проти Росії» (Kadirova and Others v. Russia), 
пп. 127–130).

IV. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 8 КОНВЕНЦІЇ 
У ЗВ’яЗКУ З ОБШУКОМ КВАРтИРИ ЗАяВНИКА 

В УКРАЇНІ

116. Посилаючись на ст. 8 Конвенції, заявник скаржився на дії 
органів влади Росії та України 3 листопада 2000 року. Він доводив, 
що обшук його квартири був незаконним та свавільним.

Стаття 8

«1. Кожен має право на повагу до свого ... житла і кореспонденції.

2. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цьо-
го права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно 
із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах 
національної та громадської безпеки чи економічного добробуту 
країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту 
здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб».

117. Уряди України і Росії не надали своїх зауважень щодо суті 
скарг заявника.

118. Заявник твердив, що він доводив свої скарги щодо стверд-
жуваного незаконного обшуку до відома різних органів і посадових 
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осіб України та що органи влади України були достатньою мірою 
поінформовані про його проблеми, але відмовилися розглядати це 
питання.

119. Враховуючи попередні висновки Суду стосовно незакон-
ності допомоги, яку 3 і 4 листопада 2000 року надали працівникам 
російської міліції посадові особи України (див. пп. 114 і 115), разом із 
твердженнями української прокуратури у листі від 8 грудня 2000 ро-
ку щодо порушення ст. 177 Кримінально-процесуального кодексу Ук-
раїни та ст. 80 Мінської Конвенції (див. пп. 18, 66 і 82), Суд доходить 
висновку, що обшук 3 листопада 2000 року не мав підстав ані згідно 
із законодавством України (див. п. 66), ані згідно з Мінською Конвен-
цією (див. п. 82), та що, таким чином, втручання органів влади Ук-
раїни у права заявника відповідно до ст. 8 Конвенції не відбувалося 
«згідно із законом».

120. Відповідно у цій справі відбулося порушення ст. 8 Кон-
венції.

V. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя ПУНКтУ 3 СтАттІ 5 КОНВЕНЦІЇ 
У ЗВ’яЗКУ З тРИМАННяМ ЗАяВНИКА ПІД ВАРтОЮ 

В РОСІЇ

121. Заявник скаржився на дії органів влади Росії відповідно до 
п. 3 ст. 5 Конвенції стосовно тривалості його досудового тримання 
під вартою. Відповідні частини цього положення Конвенції передба-
чають:

«...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. АргУменти Сторін

122. Уряд Росії погодився з тим, що тримання заявника під вар-
тою було доволі тривалим, але доводив, що воно було необхідним 
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з огляду на те, що заявник не мав в Росії постійного місця проживан-
ня, а також з огляду на певні аспекти його характеру та кримінальної 
справи щодо нього.

123. Заявник наполягав на своїх попередніх скаргах і заува-
женнях.

B. оцінКА СУдУ

1. загальні принципи

124. Суд нагадує, що питання про розумність періоду часу пе-
ребування під вартою не може вирішуватись абстрактно. Наявність 
підстав для залишення обвинуваченого під вартою слід оцінювати 
в кожній справі на підставі відповідних фактів та з урахуванням її 
особливостей. Продовжуване тримання під вартою може бути вип-
равданим заходом у тій чи іншій справі лише за наявності чітких 
ознак того, що цього вимагає справжній інтерес суспільства, який, 
попри наявність презумпції невинуватості, переважує інтереси за-
безпечення права на свободу, закріпленого у ст. 5 Конвенції (див., 
серед інших джерел, рішення у справі «Кудла проти Польщі» (Kudła v. 
Poland) [ВП], заява № 30210/96, пп. 110 і наст., ЄСПЛ 2000-XI).

125. Наявність і тривалість обґрунтованої підозри у вчиненні 
затриманою особою злочину є обов’язковою та неодмінною умовою 
законності її продовжуваного тримання під вартою. Але зі спливом 
певного часу така підозра перестає бути достатньою. У таких випад-
ках Суд має встановити, чи інші наведені судами підстави продов-
жують виправдовувати позбавлення волі. Якщо такі підстави є «від-
повідними» та «достатніми», Суд має також з’ясувати, чи виявили від-
повідні органи державної влади «особливу ретельність» під час цього 
провадження (див. рішення у справі «Лабіта проти Італії» (Labita v. 
Italy) [ВП], заява № 26772/95, пп. 152–153, ЄСПЛ 2000-IV). Обґрунту-
вання будь-якого періоду тримання під вартою, незалежно від того, 
наскільки воно коротке, має бути переконливо продемонстрова-
но органами влади (див. рішення у справі «Шишков проти Болгарії» 
(Shishkov v. Bulgaria), заява № 38822/97, п. 66, ЄСПЛ 2003-1 (витяги)). 
Розв’язуючи питання про звільнення або подальше тримання особи 
під вартою, органи влади зобов’язані розглянути альтернативні за-
ходи забезпечення її явки до суду (див. рішення у справі «Яблонський 
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проти Польщі» (Jabloński v. Poland), заява № 33492/96, п. 83, від 21 груд-
ня 2000 року).

126. Відповідальність за забезпечення неперевищення розумної 
тривалості тримання обвинуваченого під вартою у кожному випадку 
покладається насамперед на національні суди. Із цією метою вони 
повинні, належно враховуючи принцип презумпції невинуватості, 
розглянути всі факти, які свідчать «за» і «проти» наявності суспіль-
ного інтересу, який виправдовує відступ від норми ст. 5 Конвенції, та 
повинні навести їх у своїх рішеннях щодо клопотань про звільнення 
з-під варти. По суті, саме на підставі причин, наведених у цих рішен-
нях, та встановлених фактів, про які твердив заявник у своїх скар-
гах, Суд має дійти висновку про наявність або відсутність порушення 
п. 3 ст. 5 Конвенції (див., наприклад, рішення у справі «Маккей про-
ти Сполученого Королівства» (McKay v. the United Kingdom) [ВП], заява 
№ 543/03, п. 43, ЄСПЛ 2006-X).

2. застосування наведених принципів у цій справі

(a) Період, що має враховуватися

127. Суд зауважує, що тримання заявника під вартою в сенсі 
підп. «с» п. 1 ст. 5 Конвенції тривало від дати його затримання 4 лис-
топада 2000 року до дати його засудження 30 січня 2003 року (див. 
пп. 12 і 63). Отже, впродовж судового провадження він перебував під 
вартою два роки, один місяць і двадцять шість днів. Тривалість три-
мання його під вартою є для Суду приводом для занепокоєння. Якщо 
були презумпції на користь звільнення з-під варти саме органам вла-
ди Росії належало запропонувати переконливі підстави для подаль-
шого тримання заявника під вартою впродовж настільки тривалого 
часу (див. рішення у справі «Артьомов проти Росії» (Artemov v. Russia), 
заява № 14945/03, п. 74, від 3 квітня 2014 року).

128. Суд погоджується з тим, що підставою для первинного за-
тримання заявника могла бути розумна підозра у вчиненні ним 
вбивства. Проте з плином часу таке обґрунтування ставало дедалі 
менш доречним. Відповідно Суд повинен встановити, чи продовжу-
вали інші підстави, наведені судами, виправдовувати позбавлен-
ня заявника свободи (див. згадане рішення у справі «Лабіта проти 
Італії» (Labita v. Italy), пп. 152 і 153). Отже, Суд розгляне аргумент Уря-
ду про те, що тривале тримання заявника під вартою було виправда-
не тим фактом, що в заявника не було місця постійного проживання 
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у Росії, а також відповідними аспектами його характеру та кримі-
нальної справи щодо нього (див. п. 122).

(b) Обґрунтування тримання заявника під вартою

(i) Тяжкість та характер обвинувачень

129. При продовженні досудового тримання заявника під вартою 
національні суди неодноразово посилалися на тяжкість обвинува-
чень проти нього та зауважували, що його було обвинувачено у вчи-
ненні тяжкого злочину (див. пп. 42– 44 і 47).

130. Суд вважає, що хоча це важливо для оцінки ризику того, що 
заявник переховуватиметься від слідства та суду або продовжувати-
ме злочинну діяльність, необхідність продовження строку позбав-
лення волі не може оцінюватися із суто абстрактного погляду, який 
враховує лише тяжкість злочину. Хоча Суд може погодитися з тим, 
що тяжкість обвинувачення може бути підставою для тримання під 
вартою на початкових етапах провадження (див. рішення у справах 
«Целеєвський проти Польщі» (Celejewski v. Poland), заява № 17584/04, 
пп. 37–38, від 4 травня 2006 року, та «Кучера проти Словаччини» (Kučera 
v. Slovakia), заява № 48666/99, п. 95, ЄСПЛ 2007 (витяги)), він не може 
погодитися з тим, що така підстава є прийнятною на пізніших етапах 
провадження як головна причина для тримання особи під вартою.

131. Відповідно самі по собі зазначені обставини не є достатніми 
підставами для тримання заявника під вартою впродовж настільки 
тривалого часу.

(ii) Небезпека переховування від слідства та суду

132. Що стосується ризику переховування заявником від слідства 
та суду, його слід оцінювати з урахуванням різних чинників, особли-
во таких, що стосуються характеру зазначеної особи, її моральності, 
її житла, роду її занять, її засобів, родинних зв’язків і всіх видів 
зв’язків із країною, в якій здійснюється її кримінальне переслідуван-
ня (див. рішення у справі «Ноймайстер проти Австрії» (Neumeister v. 
Austria), від 27 червня 1968 року, п. 10, Серія A, № 8).

133. У цій справі Суд погоджується з тим, що відсутність міс-
ця постійного проживання в Росії могла обґрунтовано виправдати 
побоювання національних судів щодо можливого переховування 
заявника від слідства та суду, як було вказано Урядом Росії у його 
зауваженнях. Проте Суд зауважує, що національні органи влади не 
посилалися на цей аргумент у жодному, за винятком одного, своєму 
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відповідному рішенні (див. п. 42). Не видається, що національні суди 
справді розглядали особисте становище заявника або будь-які об-
ставини, пов’язані з можливою небезпекою його переховування від 
слідства і суду.

134. Отже, Суд вважає, що посилання Уряду держави-відповідача 
на вказані  причини не було виправданим.

(iii) Необхідність здійснення подальшого розслідування 
та ознайомлення заявника з матеріалами справи

135. Суд зауважує, що слідчі органи та суди твердили, що про-
довження тримання заявника під вартою було необхідне, оскільки 
потрібно було здійснювати подальші слідчі дії (див. пп. 43, 44 і 47).

136. Суд не може погодитися з тим, що причини, наведені націо-
нальними органами, були дійсними для продовження тримання за-
явника під вартою, оскільки після січня 2001 року ані слідчі органи, 
ані суди не конкретизували, які саме слідчі дії мають бути здійснені. 
Окрім того, ані міський суд, ані Верховний Суд не здійснили належ-
ної оцінки ретельності слідчих органів під час розслідування.

(c) Висновок Суду

137. Підсумовуючи зазначене, Суд вважає, що хоча на початкових 
етапах розслідування тримання заявника під вартою ґрунтувалося 
на відповідних і достатніх підставах, причин, наведених національ-
ними судами, було недостатньо для виправдання тримання його під 
вартою впродовж більш ніж двох років.

138. Відповідно Суд встановлює, що відбулося порушення п. 3 
ст. 5 Конвенції.

VI. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя ПУНКтУ 4 СтАттІ 5 КОНВЕНЦІЇ 
У ЗВ’яЗКУ З ПОДІяМИ В РОСІЇ

139. Заявник скаржився відповідно до п. 4 ст. 5 Конвенції на те, 
що був не в змозі з’явитися на судові засідання 1 липня і 24 жовтня 
2002 року, на яких вирішувалося питання продовження тримання його 
під вартою, на надмірні затримки розгляду його скарг від 1 і 22 липня 
2002 року та що національні суди не розглянули його скарги від 17 ве-
ресня і 12 грудня 2002 року. Це положення Конвенції передбачає:

«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».

140. Уряд визнав, що національні суди не повідомили заявника 
про засідання 1 липня 2002 року, на якому вирішувалося питання 
про подальше тримання його під вартою, та не забезпечили його яв-
ку на вказане засідання, та що його клопотання про особисту участь 
у засіданні 24 жовтня 2002 року було залишено без розгляду. Уряд за-
перечив порушення конвенційних прав заявника у зв’язку з іншими 
стверджуваними заявником обставинами.

141. Заявник наполягав на своїх попередніх скаргах і зауваженнях.
142. Суд зауважує, що Уряд підтвердив, що ані заявник, ані його 

захисник не змогли з’явитися на засідання 1 липня 2002 року, на яко-
му вирішувалося питання продовження тримання під вартою, та що 
його клопотання про особисту участь у засіданні 24 жовтня 2002 року 
було залишено без розгляду (див. пп. 49 і 50). Суд також зазначає, що 
в матеріалах справи наявні документи, які підтверджують, що апе-
ляційні скарги заявника від 1 і 22 липня 2002 року на рішення суду 
від 1 липня 2001 року про продовження тримання його під вартою 
не розглядалися до 24 жовтня, тобто протягом трьох місяців (див. 
п. 49). Що стосується стверджуваного нерозгляду апеляційних скарг 
заявника від 17 вересня та 17 грудня 2002 року, Суд зазначає, що Уряд 
заперечив дати, в які було подано скарги, але не сам факт їхнього 
нерозгляду (див. пп. 51 і 52).

143. Суд неодноразово встановлював порушення п. 4 ст. 5 Кон-
венції у справах, які порушували питання, подібні до тих, що розгля-
даються у цій справі (див. рішення у справах «Соловйови проти Росії» 
(Solovyevy v. Russia), заява № 918/02, пп. 134–138, від 24 квітня 2012 ро-
ку; «Ідалов проти Росії» (Idalov v. Russia) [ВП], заява № 5826/03, пп. 161–
164, від 22 травня 2012 року; «Пятков проти Росії» (Pyatkov v. Russia), 
заява № 61767/08, пп. 128–133, від 13 листопада 2012 року, та «Коро-
льова проти Росії» (Koroleva v. Russia), заява № 1600/09, пп. 107–110, від 
13 листопада 2012 року).

144. Враховуючи свою практику з цього питання та визнані Уря-
дом факти, Суд не вбачає жодних підстав для іншого висновку в цій 
справі. Відповідно Суд встановлює, що відбулося порушення п. 4 ст. 5 
Конвенції у зв’язку з відсутністю в заявника можливості взяти участь 
у судових засіданнях 1 липня і 24 жовтня 2002 року, затримками роз-
гляду апеляційних скарг заявника від 1 та 22 липня 2002 року та не-
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розглядом апеляційних скарг заявника від 17 вересня та 17 грудня 
2002 року.

VII. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

145. 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

146. Заявник вимагав 20 000 євро відшкодування моральної шко-
ди, завданої незаконними діями органів влади України, та 5000 євро 
відшкодування моральної шкоди, завданої органами влади Росії.

147. Уряди Росії і України доводили, що вимоги відшкодування 
моральної шкоди є необґрунтованими та що встановлення порушен-
ня становитиме достатню сатисфакцію.

148. Враховуючи наявні у нього документи, Суд вважає, що заяв-
ник вочевидь зазнав стресу та відчаю внаслідок встановлених пору-
шень, які не можуть бути відшкодовані самим лише встановленням 
порушення. Здійснюючи оцінку на засадах справедливості, Суд при-
суджує заявникові:

a) 12500 євро відшкодування моральної шкоди, що мають бу-
ти сплачені Україною, та додатково суму будь-якого податку, 
що може нараховуватися;

b) 5000 євро відшкодування моральної шкоди, що мають бути 
сплачені Росією, та додатково суму будь-якого податку, що 
може нараховуватися.

B. СУдові тА інші витрАти

149. Заявник також вимагав 380 євро компенсації судових та інших 
витрат, понесених під час проваджень у національних судах та у Суді.

150. Уряд вважав вимоги заявника необґрунтованими.
151. Відповідно до практики Суду заявник має право на компен-

сацію судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі 
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витрати були фактичними і неминучими, а їхній розмір — обґрунто-
ваним. У цій справі з огляду на наявну інформацію та зазначені вище 
критерії, а також зважаючи на те, що заявнику було надано 850 євро 
на правову допомогу, Суд відхиляє його вимоги.

C. пеня

152. 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. Ухвалює, що заявник перебував під юрисдикцією України під 
час подій у м. Феодосії 3 і 4 листопада 2000 року.

2. Відхиляє попередні заперечення Уряду України.
3. Ухвалює, що відбулося порушення Україною п. 1 ст. 5 Конвен-

ції у зв’язку із затриманням заявника у м. Феодосії, триманням його 
під вартою та наступним примусовим перевезенням до м. Москви.

4. Ухвалює, що відбулося порушення Україною ст. 8 Конвенції 
у зв’язку з обшуком у квартирі заявника у м. Феодосії.

5. Ухвалює, що відбулося порушення Російською Федерацією п. 3 
ст. 5 Конвенції у зв’язку з тривалістю досудового тримання заявника 
під вартою.

6. Ухвалює, що відбулося порушення Російською Федерацією п. 4 
ст. 5 Конвенції у зв’язку з відсутністю у заявника можливості взяти 
участь у судових засіданнях 1 липня і 24 жовтня 2002 року, трива-
лими затримками розгляду його апеляційних скарг від 1 та 22 лип-
ня 2002 року та нерозглядом судами апеляційних скарг заявника від 
17 вересня і 17 грудня 2002 року.

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

тусу остаточного відповідно до п. 2 ст. 44 Конвенції, Украї-
на повинна сплатити заявникові 12 500 (дванадцять тисяч 
п’ятсот) євро відшкодування моральної шкоди та додатково 
суму будь-яких податків, що можуть нараховуватися; цю су-
му має бути конвертовано в національну валюту держави-
відповідача за курсом на день здійснення платежу;
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b) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде ста-
тусу остаточного відповідно до п. 2 ст. 44 Конвенції, Росій-
ська Федерація повинна сплатити заявникові 5000 (п’ять ти-
сяч) євро відшкодування моральної шкоди та додатково суму 
будь-яких податків, що можуть нараховуватися; цю суму має 
бути конвертовано в національну валюту держави-відпові-
дача за курсом на день здійснення платежу;

c) зі спливом зазначеного тримісячного строку до остаточного 
розрахунку на зазначені суми 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.

8. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 15 жовтня 
2015 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.

С. Нільсен Е. Штайнер
секретар голова
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ту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакцій-
ним виправленням.
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У справі «Бочан проти України (№ 2)»,

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

п. Д. Шпільманн, голова,
п. Х. Касадеваль,
п. Г. Раймонді,
пані І. Зіємелє,
п. М. Вілліґер,
пані І. Берро-Лефевр,
п. Б. М. Зупанчіч,
пані А. Гюлумян,
пані Г. Юдківська,
пані А. Нуссбергер,
п. Е. Мьосе,
п. А. Потоцький,
п. П. Лемменс,
п. П. Махоуні,
п. А. Пейхал,
п. К. Войтичек,
п. Д. Дєдов,
п. Л. Ерлі, юрисконсульт,
після обговорення за зачиненими дверима 7 травня та 19 лис-

топада 2014 року, виносить таке рішення, яке було прийняте цього 
дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справа ґрунтується на заяві (№ 22251/08) проти України, 
поданій 7 квітня 2008 року до Суду на підставі ст. 34 Конвенції 
про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвен-
ція) громадянкою України пані Марією Іванівною Бочан (далі — 
заявниця).

2. Інтереси заявниці представляв її син, п. І. Бочан — юрист, 
що практикує у м. Тернополі. Уряд України (далі — Уряд) представ-
ляв його Уповноважений, на останніх етапах провадження — пані 
Н. Севостьянова з Міністерства юстиції України.
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3. Заявниця, посилаючись на п. 1 ст. 6 Конвенції та ст. 1 Першо-
го протоколу, скаржилася на передбачене чинним законодавством 
України провадження за її «скаргою про перегляд судових рішень 
у зв’язку з винятковими обставинами» на підставі рішення Суду 
у попередній справі заявниці (див. рішення від 3 травня 2007 року 
у справі «Бочан проти України» (Bochan v. Ukraine), заява № 7577/02).

4. 6 вересня 2011 року про заяву було повідомлено Уряд.
5. 19 листопада 2013 року Палата П’ятої секції у складі: Марк Віл-

лігер (<...>), голова, та судді — Ангеліка Нуссбергер (<...>), Боштьян 
М. Зупанчіч (<...>), Ганна Юдківська (<...>), Андре Потоцький (<...>), 
Поль Лемменс (<...>), Алеш Пейхал (<...>), а також Секретар секції Кла-
удія Вестердік (<...>), відмовилася від юрисдикції на користь Великої 
палати, і жодна зі сторін не заперечила проти цього (ст. 30 Конвенції 
і правило 72 Регламенту Суду).

6. Склад Великої Палати було визначено відповідно до поло-
жень пп. 4 і 5 статті 26 Конвенції та згідно з правилом 24 Регламен-
ту Суду.

7. І заявниця, й Уряд надали письмові зауваження. 17 березня 
2014 року після консультацій зі сторонами Голова Великої палати ви-
рішив не проводити слухання.

ФАКтИ

І. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

8. Заявниця народилася у 1917 році та живе у м. Тернополі.
9. Факти справи, надані сторонами, можна стисло викласти так.

А. фАКтологічне підґрУнтя СпрАви

10. Від 1997 року й до теперішнього часу заявниця безуспішно 
претендує на частину будинку, яким на час подій володів п. М., та на 
землю, на якій цей будинок побудовано. Її позовна вимога ґрунтуєть-
ся на таких аргументах: частину зазначеного будинку було побудо-
вано на її кошти та кошти її покійного чоловіка; її чоловік законно 
отримав право на користування земельною ділянкою, яке вона зго-
дом успадкувала; будинок не було продано п. М., попри наявність 
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попередньої згоди сина заявниці щодо цього, а договір купівлі-про-
дажу, на якому ґрунтувався позов п. М. щодо права власності, було 
підроблено.

11. Позов заявниці неодноразово розглядався національними су-
дами. Зрештою після направлення Верховним Судом України справи 
на розгляд нижчих судів із іншою територіальною підсудністю заяв-
ниці було відмовлено в задоволенні позову. Посилаючись на свідчен-
ня 17 свідків, одного з яких було заслухано особисто, та документи, 
надані п. М., суди двох інстанцій дійшли висновку, що у 1993 році 
п. М. придбав фундамент частини зазначеного будинку та згодом 
побудував його вже за власний кошт. Відповідно п. М. був законним 
власником зазначеної частини будинку та мав право на користуван-
ня землею, на якій його було побудовано. Остаточне рішення, яким 
ухвали судів нижчих інстанцій було залишено без змін, Верховний 
Суд України ухвалив 22 серпня 2002 року.

в. рішення СУдУ У першій СпрАві

12. 17 липня 2001 року заявниця подала до Суду заяву, скаржа-
чись, зокрема, на несправедливість провадження за її позовом у на-
ціональному суді. Вона також скаржилася на тривалість проваджен-
ня та стверджуване порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції 
й узяте окремо, й у поєднанні зі ст.14 Конвенції з огляду на результат 
провадження.

13. 3 травня 2007 року Суд ухвалив у справі рішення, яке набуло 
статусу остаточного 3 серпня 2007 року. Беручи до уваги обставини 
справи, за яких ВСУ змінив територіальну підсудність, і відсутність 
достатнього обґрунтування в рішеннях національних судів та роз-
глядаючи ці питання разом і сукупно, Суд ухвалив, що відбулося по-
рушення п. 1 ст. 6 Конвенції (див. зазначене рішення у справі «Бочан 
проти України» (Bochan v. Ukraine), п. 85).

14. Суд вмотивував свої висновки так:

«74. ...Така зміна територіальної підсудності [справи заявниці] бу-
ла здійснена ВСУ після висловлення категоричної незгоди з вис-
новками судів нижчих інстанцій щодо фактів у справі та після вис-
ловлення своєї позиції щодо одного з головних аспектів справи ... 
навіть до здійснення судами нижчих інстанцій нової оцінки фак-
тів і дослідження доказів... Також, враховуючи той факт, що ВСУ не 
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обґрунтував свого рішення щодо зміни територіальної підсудності 
справи, Суд вважає, що побоювання заявниці про те, що судді 
ВСУ, включаючи заступника Голови, мали попередньо сформова-
ну позицію щодо результату розгляду справи, та що судді, яким 
було передано справу 9 жовтня 2000 року, розглядатимуть справу 
відповідно до висновків ВСУ, можна вважати об’єктивно обґрун-
тованими.

75. Суд вважає, що така процесуальна ситуація загалом порушує 
також принцип юридичної визначеності (див. «Рябих проти Росії» 
(Ryabykh v. Russia), № 52854/99, пп. 51–52, ЄСПЛ 2003-ХІ). Той факт, 
що позиція ВСУ щодо суті справи заявниці відрізняється від позиції 
судів нижчих інстанцій, не може бути єдиною підставою для повтор-
них переглядів справи. Повноваження судів вищої інстанції щодо пе-
регляду справи мають здійснюватись для виправлення юридичних 
та судових помилок, а не з метою заміни оцінки фактів судами ниж-
чих інстанцій».

15. Суд також зазначив, що національні суди не відреагували 
на аргументи заявниці стосовно достовірності свідчень свідків та 
надійності документальних доказів, які були вирішальними для ре-
зультатів розгляду справи (див. зазначене рішення у справі «Бочан 
проти України» (Bochan v. Ukraine), пп. 81–84).

16. Покладаючись на зазначені висновки відповідно до п. 1 ст. 6 
Конвенції, Суд вирішив, що немає необхідності розглядати скаргу 
заявниці відповідно до ст. 1 Першого протоколу, оскільки вона не по-
рушувала окремого питання (див. зазначене рішення у справі «Бочан 
проти України» (Bochan v. Ukraine), п. 91).

17. Скарги заявниці на тривалість провадження та порушення 
ст. 1 Першого протоколу в поєднанні зі ст. 14 Конвенції було відхиле-
но як необґрунтовані (див. зазначене рішення у справі «Бочан проти 
України» (Bochan v. Ukraine), пп. 87 і 93).

18. Заявниці було присуджено 2000 євро відшкодування мораль-
ної шкоди як справедливу сатисфакцію. Суд також зазначив, «що за-
явниця має право відповідно до українського законодавства на пов-
торний розгляд справи національним судом у світлі встановленого 
Судом порушення щодо недотримання національними судами ст. 6 
Конвенції у справі заявниці» (див. зазначене рішення у справі «Бочан 
проти України» (Bochan v. Ukraine), пп. 97 і 98).
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19. До цього часу Комітет міністрів Ради Європи ще не закінчив 
здійснювати нагляд за виконанням рішення відповідно до п. 2 ст. 46 
Конвенції.

С. зАявА зАявниці «про перегляд СУдових рішень 

У зв’язКУ з винятКовими обСтАвинАми»

20. 14 червня 2007 року заявниця подала до ВСУ «скаргу «про 
перегляд судових рішень у зв’язку з винятковими обставинами» від-
повідно, зокрема, до ст.ст. 353–355 Цивільного процесуального ко-
дексу України 2004 року (див. п. 24). Посилаючись на рішення Суду 
від 3 травня 2007 року, вона просила ВСУ скасувати рішення судів у її 
справі та ухвалити нове рішення про задоволення її позову в повно-
му обсязі. До своєї скарги вона додала копії рішення Суду та рішень 
національних судів.

21. 14 березня 2008 року колегія з 18 суддів Судової палати 
у цивільних справах ВСУ, розглянувши скаргу в закритому судовому 
засіданні та посилаючись на ст. 358 Цивільного процесуального ко-
дексу України 2004 року (наведена у п. 24), відмовила в задоволенні 
скарги заявниці. У відповідній частині ухвали ВСУ зазначено таке:

«Рішенням Європейського суду з прав людини від 3 травня 2007 року 
доводи скарги щодо несправедливості провадження та щодо пору-
шення ст. 1 Першого протоколу визнано прийнятними, решту скар-
ги — неприйнятною. Визнано, що в цій справі відбулося порушення 
п. 1 ст. 6 Конвенції ... Постановлено, що ... протягом трьох місяців 
з дня, коли рішення стане остаточним відповідно до п. 2 ст. 44 Кон-
венції, держава-відповідач повинна сплатити заявниці 2 тис. (дві ти-
сячі) євро відшкодування моральної шкоди...

У п. 64 рішення Європейського суду з прав людини зазначено, що 
аргументи заявниці стосуються чотирьох питань, а саме:

1) чи суди, які розглядали справу, були незалежними та неупередже-
ними;

2) чи завадив заявниці брати участь у справі той факт, що справа 
слухалась у Чемеровецькому районному суді;

3) чи принцип рівності сил закону було дотримано щодо неспромож-
ності внутрішньодержавних судів заслухати свідчення свідків, чиї 
письмові свідчення суд прийняв як доказ;
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4) чи були остаточні рішення, ухвалені судами першої, апеляційної 
та касаційної інстанцій, достатньо обґрунтованими.

Як вбачається з матеріалів справи, заявниця скористалася своїм пра-
вом на представництво своїх інтересів у суді через представника ..., 
свого сина, юриста за фахом. За весь період слухання справи вона 
не з’являлася в судове засідання, хоча була повідомлена в належний 
спосіб.

Ніхто з учасників процесу, в тому числі й Б. І., не заявляв клопо-
тання стосовно заслуховування в судовому засіданні свідків ... 
Своїх же свідків чи їхні письмові пояснення про те, що будинок бу-
дувався за його (батька, матері) кошти та за його дорученням, Б. І. 
суду не надав.

Жодна зі сторін, у тому числі Б. І., під час слухання справи у ... район-
ному суді не заявляла відводів головуючому у справі судді. Заяви 
Б. І. про необ’єктивність суду, в якому зроблено аналіз поданих до-
казів і дано їхню оцінку, з’явилися тільки після ухвалення рішення 
у справі.

Із матеріалів справи вбачається, що угода від 18 березня 1993 року, 
відповідно до якої М. у Б. І. купив половину фундаменту та частину 
будівельних матеріалів, ніким не оспорювалася... Також у матеріа-
лах справи є довідка, яка підтверджує, що ліва частина будинку 
збудована за кошти М., і розписка, відповідно до якої Б. І. одержав 
від М. кошти в розмірі 1 млрд. 550 млн. крб. за цоколь лівої частини 
будинку. Достовірність цих обставин не спростовується проведеною 
у справі експертизою.

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні також зазначив, 
що заявниця, твердячи, що її було піддано дискримінації щодо ре-
алізації її права власності всупереч ст. 14 Конвенції ... у поєднанні зі 
ст. 1 Першого протоколу, за результатами цивільного провадження, 
не надала достатніх доказів щодо цих тверджень, і дійшов висновку 
про те, що скарги заявниці відповідно до ст. 14 Конвенції в поєднан-
ні зі ст. 1 Першого протоколу до Конвенції мають бути відхилені як 
явно необґрунтовані відповідно до пп. 3, 4 ст. 35 Конвенції. Тобто 
і Європейський суд з прав людини дійшов висновку про законність 
та обґрунтованість судових рішень і стягнув грошову компенсацію 
в розмірі 2 тис. євро лише за порушення судами України «розумних 
строків» розгляду справи.
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З огляду на викладене, ухвалені у справі рішення не можуть бути 
скасованими з підстав, зазначених у скарзі пані Бочан.

Керуючись ст. 358 ЦПК України, колегія суддів Судової палати 
у цивільних справах Верховного Суду України

УХВАЛиЛА:

Відмовити пані Бочан у задоволенні скарги про перегляд рішення 
Чемеровецького районного суду Хмельницької області від 19 січня 
2001 року, ухвали апеляційного суду Хмельницької області від 1 бе-
резня 2001 року та ухвали колегії суддів Судової палати у цивільних 
справах Верховного Суду України від 22 серпня 2002 року за винят-
ковими обставинами».

22. 8 квітня 2008 року заявниця подала до ВСУ нову скаргу «про 
перегляд судових рішень у зв’язку з винятковими обставинами». Во-
на доводила, що ухвала від 14 березня 2008 року ґрунтувалася на не-
правильному «тлумаченні» рішення Суду від 3 травня 2007 року та 
просила ВСУ повторно розглянути справу по суті з урахуванням вис-
новків Суду за п. 1 статті 6 Конвенції у зазначеному рішенні, наведе-
них у п. 15.

23. 5 червня 2008 року колегія із семи суддів Судової палати 
у цивільних справах ВСУ визнала скаргу неприйнятною, оскільки 
в ній не містилося доводів, які б могли слугувати підставами пере-
гляду справи у зв’язку з винятковими обставинами відповідно до 
ст. 354 Цивільного процесуального кодексу України 2004 року (текст 
ст. 354 та відповідні витяги зі ст. 356 Кодексу див. у п. 24).

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСтВО

А. цивільний процеСУАльний КодеКС УКрАїни 2004 роКУ

24. У відповідних витягах з Кодексу у редакції на час подій пере-
дбачалося таке:

Стаття 353 
Право оскарження судових рішень у зв’язку з винятковими обставинами

«1. Сторони ... мають право оскаржити до Верховного Суду України 
судові рішення у цивільних справах у зв’язку з винятковими обста-
винами після їх перегляду у касаційному порядку».
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Стаття 354 
Підстави оскарження у зв’язку з винятковими обставинами

«1. Судові рішення у цивільних справах можуть бути переглянуті 
у зв’язку з винятковими обставинами після їх перегляду у касацій-
ному порядку, якщо вони оскаржені з мотивів:

1) неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції 
одного і того самого положення закону;

2) визнання судового рішення міжнародною судовою установою, 
юрисдикція якої визнана Україною, таким, що порушує міжна-
родні зобов’язання України.

Стаття 355 
Порядок подання скарги у зв’язку з винятковими обставинами

«1. Скарга може бути подана протягом одного місяця з дня відкриття 
виняткових обставин.

2. Скарга у зв’язку з винятковими обставинами подається за прави-
лами подання касаційних скарг у касаційному провадженні. ...».

Стаття 356 
Допуск скарги до провадження у зв’язку з винятковими обставинами

«1. Питання про допуск скарги до провадження у зв’язку з ви-
нятковими обставинами ... вирішується колегією у складі семи 
суддів...

2. Скарга вважається допущеною до провадження ..., якщо хоча б три 
судді дійшли висновку про необхідність цього.

3. Про допуск скарги ... суд постановляє ухвалу, яка оскарженню не 
підлягає.

4. Копія ухвали про допуск скарги ... надсилається ... особам, які бе-
руть участь у справі...

5. Якщо скарга допущена до провадження ..., суд своєю ухвалою мо-
же зупинити виконання відповідних рішень.

6. До скарги, поданої з підстави, встановленої пунктом 2 статті 354 
цього Кодексу, положення частин першої-четвертої цієї статті не за-
стосовуються».
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Стаття 357 
Порядок провадження у зв’язку з винятковими обставинами

«1.1. Розгляд справи у зв’язку з винятковими обставинами є різнови-
дом касаційного провадження.

2. Справа в порядку провадження у зв’язку з винятковими обста-
винами розглядається колегією суддів Судової палати у цивільних 
справах Верховного Суду України за наявності не менш як двох тре-
тин її чисельності...

...

4. Провадження у зв’язку з винятковими обставинами здійснюється 
за правилами, встановленими цим Кодексом для касаційного про-
вадження...».

Стаття 358. 
овноваження Верховного Суду України при розгляді справи 

у зв’язку з винятковими обставинами

«1. Розглядаючи справу в порядку провадження у зв’язку з винятко-
вими обставинами, Верховний Суд України має право:

1) постановити ухвалу про відхилення скарги і залишення рішення, 
ухвали без змін...;

2) постановити ухвалу про повне або часткове скасування судово-
го рішення і направити справу відповідно на новий розгляд у суд 
першої, апеляційної або касаційної інстанції;

3) постановити ухвалу про скасування судового рішення і залишити 
в силі судове рішення, що було помилково скасовано судом апеля-
ційної або касаційної інстанції;

4) постановити ухвалу про скасування судових рішень і закрити 
провадження в справі...;

5) скасувати судові рішення і ухвалити нове рішення по суті справи 
або змінити рішення...».

Стаття 360 
Законна сила рішень і ухвал Верховного Суду України

«1. Ухвалені Верховним Судом України рішення або постановлені 
ним ухвали набирають законної сили з моменту їх проголошення 
і оскарженню не підлягають».
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в. зАКон УКрАїни «про виКонАння рішень 

тА зАСтоСУвАння прАКтиКи європейСьКого СУдУ з прАв людини» 

від 23 лютого 2006 роКУ

25. У відповідних положеннях Закону в редакції, чинній станом 
на час подій, передбачалося таке:

«Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв’язку з обов’язком 
держави виконати рішення Європейського суду з прав людини 
у справах проти України; з необхідністю усунення причин порушен-
ня Україною Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод і протоколів до неї; з впровадженням в українське судочин-
ство та адміністративну практику європейських стандартів прав лю-
дини; зі створенням передумов для зменшення числа заяв до Євро-
пейського суду з прав людини проти України».

Стаття 1 
Визначення термінів

«1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

...

Конвенція — Конвенція про захист прав людини і основоположних 
свобод 1950 року і протоколи до неї, згоду на обов’язковість яких на-
дано Верховною Радою України;

Суд — Європейський суд з прав людини;

Стягувач — а) заявник до Європейського суду з прав людини у справі 
проти України, на користь якого постановлено рішення Європейсь-
кого суду з прав людини або з яким досягнуто дружнього врегулю-
вання, чи його представник, чи його правонаступник ... виконання 
Рішення — а) виплата Стягувачеві відшкодування та вжиття 
додаткових заходів індивідуального характеру; б) вжиття за-
ходів загального характеру; ...».

Стаття 2 
Виконання Рішення

«1. Рішення є обов’язковим для виконання Україною відповідно до 
статті 46 Конвенції.
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2. Порядок виконання Рішення визначається цим Законом, Законом 
України «Про виконавче провадження», іншими нормативно-пра-
вовими актами з урахуванням особливостей, що передбачені цим 
Законом».

Стаття 10 
Додаткові заходи індивідуального характеру

«1. 3 метою забезпечення відновлення порушених прав Стягувача, 
крім виплати відшкодування, вживаються додаткові заходи індиві-
дуального характеру.

2. Додатковими заходами індивідуального характеру є:

а) відновлення настільки, наскільки це можливо, початкового юри-
дичного стану, який Стягувач мав до порушення Конвенції (restitutio 
in integrum);

...

3. Відновлення попереднього юридичного стану Стягувача здій-
снюється, зокрема, шляхом:

а) повторного розгляду справи судом, включаючи відновлення про-
вадження у справі;

б) повторного розгляду справи адміністративним органом».

Стаття 11 
Дії Органу представництва щодо вжиття додаткових заходів 

індивідуального характеру

«1. Протягом трьох днів від дня одержання повідомлення про набут-
тя Рішенням статусу остаточного Орган представництва:

а) надсилає Стягувачеві повідомлення з роз’ясненням його пра-
ва порушити провадження про перегляд справи та/або про його 
право на відновлення провадження відповідно до чинного зако-
нодавства...».

III. ЗАКОНОДАВСтВО тА ПРАКтИКА 
ДЕРЖАВ-ЧЛЕНІВ РАДИ ЄВРОПИ

26. Порівняльний аналіз національних законодавств і практи-
ки тридцяти восьми держав-членів Ради Європи показує, що багато 
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держав запровадили національні механізми, які передбачають мож-
ливість звернутися щодо перегляду цивільних справ, провадження 
в яких завершено згідно з судовим рішенням, яке набуло статусу 
остаточного, на підставі встановлення Судом порушення Конвенції. 
Зокрема, у двадцяти двох державах-членах з-поміж держав, законо-
давство яких аналізувалося, національний цивільний процесуаль-
ний кодекс чітко передбачає можливість для заявника, на користь 
якого було постановлено рішення Суду, клопотати про перегляд 
цивільної справи на підставі встановлення порушення Європейсь-
ким судом з прав людини або іншим міжнародним судом. Так відбу-
вається в Албанії, Андоррі, Вірменії, Азербайджані, Хорватії, Чеській 
Республіці, Естонії, Колишній Югославській Республіці Македонія, 
Грузії, Німеччині, Латвії, Литві, Молдові, Чорногорії, Норвегії, Пор-
тугалії, Румунії, Росії, Сербії, Словаччині, Швейцарії та Туреччині. 
В усіх цих державах заяви щодо перегляду справи подаються до су-
ду. Проте судова інстанція залежить від конкретної держави-члена. 
У деяких державах такі заяви подаються до найвищої судової інстан-
ції, тобто Верховного Суду (в Албанії, Азербайджані, Естонії та Литві) 
або Конституційного суду (у Чеській Республіці). В інших державах 
скарга подається до суду, чиє рішення оскаржується (Хорватія, Ко-
лишня Югославська Республіка Македонія та Сербія). Зазвичай пе-
регляд не є автоматичним та обумовлюється критеріями прийнят-
ності, такими як строк подання скарги, процесуальний статус заяв-
ника та обґрунтованість скарги (це стосується, наприклад, Албанії, 
Колишньої Югославської Республіки Македонія, Грузії, Чорногорії 
та Туреччини). Деякі положення внутрішнього законодавства пере-
дбачають дотримання інших вимог — наприклад, що тяжкі наслідки 
порушення тривають (Румунія), або що відшкодування не виправило 
порушення (Словаччина), або що відшкодування заявникові не може 
бути здійснено в жодний інший спосіб (Естонія).

27. Хоча у чинному законодавстві шістнадцяти держав з тридця-
ти восьми держав-членів, законодавство яких аналізувалося, наразі 
чітко не передбачено перегляду цивільних вправ на підставі вста-
новлення Судом порушення Конвенції (це стосується Австрії, Бель-
гії, Франції, Греції, Угорщини, Італії, Ірландії, Ліхтенштейну, Люк-
сембургу, Монако, Нідерландів, Польщі, Словенії, Іспанії, Швеції та 
Сполученого Королівства (Англії і Валлії)), проте в деяких з цих де-
ржав заявники в такій ситуації можуть ініціювати перегляд справи 
відповідно до порядку перегляду у зв’язку з нововиявленими обста-
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винами або допущеними процесуальними помилками (наприклад, 
у Франції, Нідерландах і Польщі).

IV. РЕКОМЕНДАЦІя КОМІтЕтУ МІНІСтРІВ № R (2000)2

28. У своїй Рекомендації № R (2000)2, ухваленій 19 січня 2000 ро-
ку на 694-му засіданні заступників міністрів, Комітет міністрів за-
значив, що практика здійснення нагляду за виконанням рішень Суду 
показала, що повторний розгляд справи або відновлення проваджен-
ня виявилися за певних обставин найефективнішими — якщо не єди-
ними — засобами досягнення поновлення початкового стану. Отже, 
Комітет міністрів закликав держави запровадити механізм перегля-
ду справи після встановлення Судом порушення Конвенції, особливо 
в разі:

«і) коли потерпіла сторона й далі зазнає дуже тяжких негативних на-
слідків від результатів внутрішньодержавного рішення, які адек-
ватно не відшкодовуються справедливою сатисфакцією та які не 
можна виправити інакше, ніж за допомогою повторного розгляду 
або відновлення провадження;

іі) коли рішення Суду спонукає до висновку, що

a) оскаржене рішення національного суду суперечить Конвенції 
по суті, або

b) в основі встановленого порушення лежали суттєві процесуаль-
ні помилки чи такі недоліки, що ставлять під серйозний сумнів 
результат оскарженого провадження на національному рівні».

ПРАВО

І. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя ПУНКтУ 1 СтАттІ 6 КОНВЕНЦІЇ 
тА СтАттІ 1 ПЕРШОГО ПРОтОКОЛУ

29. Заявниця скаржилася на провадження за її «скаргою про пе-
регляд судових рішень у зв’язку з винятковими обставинами» (далі — 
скарга у зв’язку з винятковими обставинами), що завершилося ухва-
лою Верховного Суду України від 14 березня 2008 року. Зокрема, заяв-
ниця твердила, що під час розгляду її скарги у зв’язку з винятковими 
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обставинами Верховний Суд України не врахував висновки Суду за 
п. 1 ст. 6 Конвенції з його рішення від 3 травня 2007 року щодо оцінки 
національними судами доказів (див. п. 15). Верховний Суд України 
не розглянув і деяких важливих аспектів справи, зокрема, цінність 
головних документальних доказів, на яких ґрунтувалися рішення на-
ціональних судів. Окрім того, його обґрунтування щодо результатів 
розгляду попередньої заяви заявниці суперечило висновкам Суду 
в рішенні від 3 травня 2007 року (див. пп. 13 та 18). За твердженнями 
заявниці, несправедливий спосіб, у який Верховний Суд України роз-
глядав її скаргу у зв’язку з винятковими обставинами, становив нове 
порушення п. 1 ст. 6 Конвенції та ст. 1 Першого протоколу. У частині 
цих положень, пов’язаній з аргументами заявниці, зазначено таке:

П. 1 ст. 6:

«Кожен має право на справедливий ... розгляд його справи упродовж 
розумного строку ... судом, встановленим законом, який вирішить 
спір щодо його прав та обов’язків цивільного характеру...».

Стаття 1 
Першого протоколу:

«Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм 
майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як 
в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загаль-
ними 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».

30. Суд від початку зазначає, що ця заява є продовженням попе-
редньої заяви, поданої тією ж заявницею у зв’язку з провадженням за 
цивільним позовом щодо спору про право на нерухоме майно. У своє-
му рішенні щодо тієї заяви від 3 травня 2007 року Суд ухвалив, що рі-
шення національних судів було ухвалено в рамках провадження, що 
не відповідало встановленим п. 1 ст. 6 Конвенції гарантіям справед-
ливого суду щодо незалежності та безсторонності, юридичної виз-
наченості та вимозі надати достатнє обґрунтування (див. пп. 13–15). 
Посилаючись переважно на рішення Суду від 3 травня 2007 року, за-
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явниця подала до Верховного Суду України скаргу у зв’язку з винят-
ковими обставинами, оскаржуючи зазначені рішення. У рамках про-
вадження, що закінчилося ухваленням у березні 2008 року рішення, 
що є предметом цієї заяви, Верховний Суд України відмовив у задо-
воленні скарги заявниці, вирішивши, що ухвалені на національному 
рівні рішення були вірними та достатньо обґрунтованими.

31. Насамперед Суд має визначити, чи не заборонено йому 
ст. 46 Конвенції розглядати подані заявницею різні скарги з огляду 
на встановлений Конвенцією розподіл повноважень між Комітетом 
міністрів та Судом щодо нагляду за виконанням рішень Суду (див., 
напр., ухвалу щодо прийнятності у справі «Лайонз та інші проти Спо-
лученого Королівства» (Lyons and Others v. the United Kingdom), заява 
№ 15227/03, ЄСПЛ 2003-IX). По-друге, тією мірою, якою це не забо-
ронено, Суд має розглянути, чи були у провадженні на національно-
му рівні за скаргою заявниці у зв’язку з винятковими обставинами 
застосовані гарантії Конвенції, зокрема гарантії відповідно до п. 1 
ст. 6 Конвенції (див. ухвалу щодо прийнятності від 11 травня 2010 ро-
ку у справі «Штек-Ріш та інші проти Ліхтенштейну» (Steck-Risch and 
Others v. Liechtenstein), заява № 29061/08), a якщо так, то чи було до-
тримано вимог п. 1 ст. 6 Конвенції.

32. Передусім слід зазначити, що скарги заявниці спрямовані 
переважно проти провадження за її скаргою у зв’язку з виняткови-
ми обставинами, поданою 14 червня 2007 року, в задоволенні якої 
було відмовлено Верховним Судом України 14 березня 2008 року. 
Пам’ятаючи про характер та результат розгляду наступної аналогіч-
ної скарги заявниці, в задоволенні якої Верховний Суд України від-
мовив 5 червня 2008 року, Суд також враховуватиме це останнє про-
вадження (див. пп. 55–56).

А. чи зАбороняє СтАття 46 Конвенції 

СУдУ розглядАти СКАрги, 

нАведені У цій зАяві

1. загальні принципи

33. Питання щодо виконання Високими Договірними Сторона-
ми рішень Суду не підпадає під його юрисдикцію, якщо це питан-
ня не порушено в контексті «провадження щодо вирішення питан-
ня про невиконання рішення», передбаченого пп. 4 та 5 ст. 46 Кон-



Бочан проти України (№ 2)

2��

венції (див. рішення від 18 жовтня 2011 року у справі «Об’єднана 
македонська організації «llinden-PIRIN» та інші проти Болгарії (№ 2)» 
(The United Macedonian Organisation llinden-PIRIN and Others v. Bulgaria 
(no. 2)), заяви № 41561/07 та № 20972/08, п. 56). Відповідно до п. 2 ст. 46 
Конвенції Комітет міністрів наділено повноваженнями здійснювати 
нагляд за виконанням рішень Суду та оцінку вжитих державою-від-
повідачем заходів. Проте роль Комітету міністрів щодо виконання 
рішень Суду не перешкоджає Судові розглядати нову заяву щодо 
вжитих державою-відповідачем заходів з виконання рішення в то-
му разі, якщо ця заява містить нову важливу інформацію з питань, 
не вирішених первинним рішенням (див. рішення у справі «“Verein 
gegen Tierfabriken Schweiz” (VgT) проти Швейцарії (№ 2)» (Verein gegen 
Tierfabriken Schweiz (VgT) v. Switzerland (no. 2)) [ВП], заява № 32772/02, 
пп. 61–63, ЄСПЛ 2009).

34. Відповідні загальні принципи стисло викладено в ухвалі що-
до прийнятності від 18 вересня 2012 року у справі «Егмез проти Кіпру» 
(Egmez v. Cyprus), заява № 12214/07, пп. 48–56, а саме:

«48. Суд повторно зазначає, що у його рішеннях висновки про по-
рушення є переважно декларативними (див. ухвали щодо прийнят-
ності у справах «Крчмар та інші проти Чеської Республіки» (Krčmář 
and Others v. the Czech Republic), заява № 69190/01, від 30 березня 
2004; «Лайонз та інші проти Сполученого Королівства» (Lyons arid 
Others v. the United Kingdom), заява № 15227/03, ЄСПЛ 2003-IX; та 
«Маркс проти Бельгії» (Marckx v. Belgium), від 13 червня 1979 року, 
п. 58, Серія A, № 31) та що за відповідно до ст. 46 Конвенції Високі 
Договірні Сторони зобов’язуються виконувати остаточні рішення 
Суду в усіх справах, у яких вони є сторонами, а нагляд за виконанням 
здійснює Комітет міністрів (див., із необхідними змінами, рішен-
ня від 31 жовтня 1995 року у справі «Папамічалопулос та інші про-
ти Греції» (Papamichalopoulos and Others v. Greece) (стаття 50), № 34, 
Серія A, № 330-B). Серед іншого, з цього випливає, що рішення, 
в якому Суд встановив порушення Конвенції або протоколів до неї, 
юридично зобов’язує державу-відповідача не просто виплатити від-
повідним особам присуджені суми справедливої сатисфакції, а й об-
рати під наглядом Комітету міністрів заходи загального характеру 
та/або, в разі необхідності, індивідуального характеру, що мають бу-
ти запроваджені в національну правову систему з метою припинен-
ня встановленого Судом порушення та, наскільки це можливо, ви-
правлення наслідків (див. рішення у справах «Пізано проти Італії» 
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(Pisano v. Italy) (вилучення з реєстру) [ВП], заява № 36732/97, п. 43, від 
24 жовтня 2002 року, та «Скоццарі та Джунта проти Італії» (Scozzari 
and Giunta v. Italy) [ВП], заяви № 39221/98 та № 41963/98, п. 249, ЄСПЛ 
2000-VIII). Держава-відповідач під наглядом Комітету міністрів має 
свободу вибору заходів, за допомогою яких вона виконуватиме своє 
юридичне зобов’язання відповідно до ст. 46 Конвенції, за умови, 
що такі заходи відповідають наведеним у рішенні Суду висновкам 
(див. згадане рішення у справі «Скоццарі та Джунта проти Італії» 
(Scozzari and Giunta v. Italy), п. 249). Зі свого боку Суд у цьому діалозі 
не може перебирати на себе будь-яку роль (див. згадану ухвалу щодо 
прийнятності у справі «Лайонз та Інші проти Сполученого Королів-
ства» (Lyons and Others v. the United Kingdom)).

49. Хоча у деяких випадках Суд може вказувати конкретний засіб 
юридичного захисту або інший засіб, який має бути вжито держа-
вою-відповідачем (див., наприклад, рішення у справах «Ассанідзе 
проти Грузії» (Assanidze v. Georgia) [ВП], заява № 71503/01, п. 14 ре-
золютивної частини, ЄСПЛ 2004-ІІ; та «Генчель проти Туреччини» 
(Gengel v. Turkey), заява № 53431/99, п. 27, від 23 жовтня 2003 року), 
саме до компетенції Комітету міністрів все ще належить здійснення 
відповідно до п. 2 ст. 46 Конвенції оцінки імплементації таких за-
ходів (див. рішення у справах «Грінз та М.Т. проти Сполученого Ко-
ролівства» (Greens and М.Т. v. the United Kingdom), заяви № 60041/08 
та № 60054/08, п. 107, від 23 листопада 2010 року; «Сульджагіч про-
ти Боснії і Герцеговини» (Suljagić v. Bosnia and Herzegovina), заява 
№ 27912/02, п. 61, від 3 листопада 2009 року; «Хуттен Чапська проти 
Польщі» (Hutten Czapska v. Poland) (дружнє врегулювання) [ВП], заява 
№ 35014/97, п. 42, від 28 квітня 2008 року; «Хуттен Чапська проти 
Польщі» (Hutten Czapska v. Poland) [ВП], заява № 35014/97, пп. 231–
239 та резолютивна частина, ЄСПЛ 2006-VIII); «Броньовський про-
ти Польщі» (Broniowski v. Poland) (дружнє врегулювання) [ВП], заява 
№ 31443/96, п. 42, ЄСПЛ 2005-ІХ; та «Броньовський проти Польщі» 
(Broniowski v. Poland) [ВП], заява № 31443/96, пп. 189–194 та резолю-
тивна частина, ЄСПЛ 2004-V).

50. Тому Суд послідовно наголошував на тому, що його юрисдикція 
не поширюється на питання перевірки виконання Договірними Сто-
ронами зобов’язань, накладених на них одним із рішень Суду. Тому 
Суд відмовляв у розгляді скарг щодо невиконання державами його 
рішень, визнаючи такі скарги неприйнятними з огляду на обста-
вини (ratione materiae) (див. ухвали щодо прийнятності у справах 
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«Молдован та інші проти Молдови» (Moldovan and Others v. Moldova), 
заява № 8229/04, від 15 лютого 2011 року; «Даусетт проти Сполу-
ченого Королівства (№ 2)» (Dowsettv. the United Kingdom (no. 2)), заява 
№ 8559/08, від 4 січня 2011 року; «Оджалан проти Туреччини» (Öcalan 
v. Turkey), заява № 5980/07, від 6 липня 2010 року; рішення у справі 
«Хаазе проти Німеччини» (Haase v. Germany), заява № 11057/02, ЄСПЛ 
2004-III; ухвали щодо прийнятності у справах «Команіцький проти 
Словаччини» (Komanickı v. Slovakia), заява № 13677/03, від 1 березня 
2005 року; згадані ухвали щодо прийнятності у справах «Лайонз та 
інші проти Сполученого Королівства» (Lyons and Others v. the United 
Kingdom); «Крчмар та інші проти Чеської Республіки» (Krčmář and 
Others v. the Czech Republic); та «[Фішер] проти Австрії» ([Fischer] v. 
Austria), заява № 27569/02, ЄСПЛ 2003-VI).

51. Проте роль Комітету міністрів у цій сфері не означає, що вжиті 
державою-відповідачем заходи з виправлення встановленого Су-
дом порушення не можуть порушити нове питання, яке не було 
розв’язано в рішенні Суду (див. згадане рішення у справі «“Verein 
gegen Tierfabriken Schweiz” (VgT) проти Швейцарії (№ 2)» (Verein gegen 
Tierfabriken Schweiz (VgT) v. Switzerland (no. 2)), п. 62; ухвалу щодо при-
йнятності у справі «Аккар проти Франції» (Hakkar v. France), заява 
№ 43580/04, від 7 квітня 2009 року; згадане рішення у справі «Хаазе 
проти Німеччини» (Haase v. Germany); рішення у справах «Меемі проти 
Франції (№ 2)» (Mehemi v. France (no. 2)), заява № 53470/99, п. 43, ЄСПЛ 
2003-IV]; «Ронгоні проти Італії» (Rongoni v. Italy), заява № 44531/98, 
п. 13, від 25 жовтня 2001 року; «Рандо проти Італії» (Rando v. Italy), за-
ява № 38498/97, п. 17, від 15 лютого 2000 року; «Летерм проти Фран-
ції» (Leterme v. France), від 29 квітня 1998 року, Reports 1998-Ш; «Пайо 
проти Франції» (Pailot v. France), від 22 квітня 1998 року, п. 57, Reports 
1998-II; та «Ольссон проти Швеції (№ 2)» (Olsson v. Sweden (no. 2)), від 
27 листопада 1992 року, Серія А, № 250) і як таке становить предмет 
нової заяви, що може розглядатися Судом.

52. Виходячи з цього, Суд встановив, що він має компетенцією роз-
глядати скарги в низці повторних справ, наприклад, якщо націо-
нальні органи влади здійснили новий розгляд справи на національ-
ному рівні з метою виконання одного з рішень Суду чи то четрез 
відновлення провадження (див. рішення від 11 жовтня 2011 року 
у справі «Емре проти Швейцарії (№ 2)» (Emre v. Switzerland (no. 2)), 
заява № 5056/10, та ухвалу щодо прийнятності у справі «Гертель 
проти Швейцарії» (Hertel v. Switzerland), заява № 53440/99, ЄСПЛ 
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2002-ІІ), або через порушення зовсім нового провадження на на-
ціональному рівні (див. рішення у справах «Об’єднана македонська 
організація «llinden-PIRIN» та інші проти Болгарії (№ 2)» (The United 
Macedonian Organisation llinden-PIRIN and Others v. Bulgaria (no. 2)), за-
ява № 41561/07 та № 20972/08, від 18 жовтня 2011 року, та «Лю про-
ти Росії (№ 2)» (Liu v. Russia (no. 2)), заява № 29157/09, від 26 липня 
2011 року).

53. Окрім того, в конкретному контексті порушення конвенційного 
права, що триває після ухвалення рішення, в якому Суд встановив 
порушення цього права, яке тривало впродовж певного періоду часу, 
розгляд другої заяви щодо порушення цього права в подальшому не 
є чимось незвичайним для Суду (див., серед інших джерел, рішен-
ня у справах «Іванцок та інші проти Молдови та Росії» (Ivanţoc and 
Others v. Moldova and Russia), заява № 23687/05, пп. 93–96, від 15 лис-
топада 2011 року, щодо порушення тривалого тримання під вартою; 
«Вассерман проти Росії (№ 2)» (Wasserman v. Russia (no. 2)), заява 
№ 21071/05, пп. 36–37, від 10 квітня 2008 року, щодо невиконання 
рішення національного суду; та згадане рішення у справі «Ронгоні 
проти Італії» (Rongoni v. Italy), п. 13, щодо тривалості провадження). 
У таких випадках «нове питання» випливає з тривання порушення, 
яке було підставою для первинного рішення Суду. Проте розгляд 
Суду обмежується відповідними новими періодами та всіма нови-
ми поданими у зв’язку з цим скаргами (див., напр., згадане рішення 
у справі «Іванцок та інші проти Молдови та Росії» (Ivanţoc and Others 
v. Moldova and Russia)).

54. Із практики Суду випливає, що визначення наявності «нового 
питання» великою мірою залежить від конкретних обставин певної 
справи та що відмінність між справами не завжди є чіткою. Так, на-
приклад, у наведеному рішенні у справі «“Verein gegen Tierfabriken 
Schweiz” (VgT) проти Швейцарії (№ 2)» (Verein gegen Tierfabriken 
Schweiz (VgT) v. Switzerland (no. 2)) Суд встановив, що він має право 
розглядати скаргу на відмову відповідного національного суду від-
новити провадження після ухвалення рішення Суду. Суд здебільшого 
посилався на той факт, що підстави для відмови у задоволенні заяви 
були новими, а отже становили відповідну нову інформацію, здат-
ну привести до порушення питання про нове порушення Конвенції 
(див. згадане рішення у справі «“Verein gegen Tierfabriken Schweiz” 
(VgT) проти Швейцарії (№ 2)» (Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) 
v. Switzerland (no. 2)), п. 65). Суд також узяв до уваги й той факт, що 
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Комітет міністрів закінчив здійснення нагляду за виконанням рі-
шення Суду, не врахувавши відмову у відновленні провадження, ос-
кільки його не повідомили про це рішення. Суд вважав, що також 
і з цього погляду зазначена відмова становить новий факт (там само, 
п. 67). Аналогічно, у своєму нещодавньому вже наведеному рішенні 
у справі «Емре проти Швейцарії (№ 2)» (Emre v. Switzerland (no. 2)) Суд 
встановив, що нове рішення, ухвалене національним судом після 
відновлення провадження, в якому національний суд здійснив но-
ве збалансування інтересів, становило новий факт. У зв’язку з цим 
Суд також зауважив, що в Комітеті міністрів процедура виконання 
ще не розпочалася. Проте аналогічні скарги було відхилено в ух-
валах щодо прийнятності у справах «Шеллінг проти Австрії (№ 2)» 
(Schelling v. Austria (no. 2)), заява № 46128/07, від 16 вересня 2010 року, 
та «Штек-Ріш та інші проти Ліхтенштейну» (Steck-Risch and Othersv. 
Liechtenstein), заява № 629061//08, від 11 травня 2010 року), оскільки 
Суд вважав, що згідно з фактами рішення національних судів про 
відмову в задоволенні заяв про відновлення провадження не ґрунту-
валися на відповідних нових підставах, які могли спричинити вияв-
лення нового порушення положень Конвенції або не були пов’язані 
з ними. Також в ухвалі щодо прийнятності у справі «Штек-Ріш та 
інші проти Ліхтенштейну» (Steck-Risch and Others v. Liechtenstein) Суд 
зауважив, що Комітет міністрів завершив нагляд за виконанням по-
переднього рішення Суду до відмови національним судом у віднов-
ленні провадження та не посилаючись на те, що можна було подати 
клопотання про відновлення провадження. Також не було відповід-
ної нової інформації щодо цього.

55. У цьому контексті також слід зважати на критерії, встановлені 
практикою Суду щодо підп. «b» п. 2 ст. 35 Конвенції, відповідно до 
яких заява має бути визнана неприйнятною в тому разі, якщо во-
на «за своєю суттю є ідентичною до заяви, що вже була розгляну-
та Судом ... і якщо вона не містить нових фактів у справі»: (і) заява 
вважається такою, що «за своєю суттю є ідентичною», якщо сторо-
ни, скарги та факти є ідентичними (див. згадане рішення у справі 
«“Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT)” проти Швейцарії (№ 2)» 
(Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) v. Switzerland (no. 2)), п. 63, та 
ухвалу щодо прийнятності у справі «Паугер проти Австрії» (Pauger v. 
Austria), заяви № 16717/90 та № 24872/94, ухвали Комісії від 9 січня 
1995 року); (іі) концепція скарги характеризується заявленими в ній 
фактами, а не лише самими правовими підставами або аргумента-
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ми, на які робиться посилання (див. рішення у справах «Ґерра та інші 
проти Італії» (Guerra and Others v. Italy), від 19 лютого 1998 року, п. 44, 
Reports 1998-I, та «Пауелл і Рейнер проти Сполученого Королівства» 
(Powell and Rayner v. the United Kingdom), від 21 лютого 1990 року, п. 29, 
Серія А, № 172); та (ііі) якщо заявник надає нову інформацію, заява 
не буде по суті такою самою, як попередня заява (див. ухвали щодо 
прийнятності у справах «Патера проти Чеської Республіки» (Patera 
v. the Czech Republic), заява № 25326/03), ухвала Комісії від 10 січня 
1996 року, та «Шаппекс проти Швейцарії» (Chappex v. Switzerland), за-
ява № 20338/92, ухвала Комісії від 12 жовтня 1994 року).

56. Отже, надані Комітету міністрів відповідно до ст. 46 Конвен-
ції повноваження здійснювати нагляд за виконанням рішень Суду 
та оцінку реалізації заходів, вжитих державами відповідно до цієї 
статті, не порушуватимуться, якщо Суд має розглядати відповід-
ну нову інформацію в контексті нової заяви (див. згадане рішення 
у справі «„Об’єднання проти тваринних ферм Швейцарії“ (VgT) проти 
Швейцарії (№ 2)» (Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) v. Switzerland 
(no. 2)), п. 67).».

2. застосування наведених загальних принципів у цій справі

35. Звертаючись до цієї справи, Суд вважає, що деякі з тверджень 
заявниці можна розуміти як скарги на стверджуване неналежне ви-
конання рішення Суду від 3 травня 2007 року в її попередній справі. 
Зокрема, видається, що заявниця твердить, що недоліки первинного 
провадження на національному рівні, яке було предметом рішення 
Суду 2007 року, не було виправлено у провадженні, яке закінчилося 
ухвалою Верховного Суду України від 14 березня 2008 року, оскільки 
Верховний Суд України не розглянув юридичну силу головного до-
кументального доказу, на якому ґрунтувалися оскаржувані рішення 
національних судів (див. п. 29). Проте скарги й на невиконання рі-
шення Суду, й на невиправлення вже встановленого Судом порушен-
ня не належать до компетенції Суду з огляду на обставини (ratione 
materiae) (див. стислий виклад практики Суду, наведений у поперед-
ньому пункті, зокрема у згаданій ухвалі щодо прийнятності у справі 
«Лайонз та інші проти Сполученого Королівства» (Lyons and Others v. the 
United Kingdom)). Відповідно скарги заявниці у частині, що стосується 
невиправлення первинного порушення п. 1 ст. 6 Конвенції, встанов-
леного в рішенні Суду 2007 року, мають бути визнані несумісними 
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з огляду на обставини (ratione materiae) з положеннями Конвенції від-
повідно до підп. «а» п. 3 та п. 4 ст. 35 Конвенції.

36. Проте нова заява заявниці містить і нову скаргу, що стосуєть-
ся не стільки результатів провадження 2008 року у Верховному Суді 
України, скільки здійснення та справедливості цього провадження, 
яке хронологічно відбувалося пізніше й відрізнялося від проваджен-
ня на національному рівні, оскаржуваного в рамках рішення Суду 
2007 року.

37. Скарга заявниці у цьому зв’язку, як її можна виокремити з її 
заяви, стосується способу, в який Верховний Суд України розгля-
дав один із її головних аргументів, що ґрунтувався на рішенні Суду 
2007 року. Зокрема, вона твердила, що обґрунтування Верховного 
Суду України, наведене в його ухвалі від 14 березня 2008 року, явно 
суперечить відповідним висновкам Суду в рішенні 2007 року (див. 
п. 29). Отже, ця нова скарга стосується способу ухвалення рішення 
у березні 2008 року у провадженні за скаргою заявниці у зв’язку 
з винятковими обставинами, а не його результатів як таких або 
ефективності імплементації рішення Суду національними судами 
(див., для порівняння, як протилежний приклад згадані ухвали що-
до прийнятності у справах «Штек-Ріш та інші проти Ліхтенштейну» 
(Steck-Risch and Others v. Liechtenstein), «Оджалан проти Туреччини» 
(Öcalan v. Turkey), та «Шеллінг проти Австрії (№ 2)» (Schelling v. Austria 
(no. 2)), у яких не говорилося про явну несправедливість нових про-
ваджень, порушених заявниками в їхніх справах на національному 
рівні). Хоча ініціативи заявниці щодо перегляду рішень національ-
них судів у цій справі були беззаперечно пов’язані з виконанням 
рішення Суду від 3 травня 2007 року, її скарги на несправедливість 
подальшого судового провадження стосуються ситуації, що відріз-
няється від тієї, яка розглядалася в першому рішенні, а також міс-
тять відповідну нову інформацію, пов’язану з невирішеними пер-
шим рішенням питаннями.

38. Як наслідок, у цій справі «нове питання», яке Суд може роз-
глядати, не втручаючись у виключні права держави-відповідача та 
Комітету міністрів відповідно до ст. 46 Конвенції, стосується стверд-
жуваної несправедливості провадження за скаргою заявниці у зв’язку 
з винятковими обставинами, а не його результатів як таких та його 
впливу на належне виконання рішення Суду від 3 травня 2007 року.

39. Відповідно ст. 46 Конвенції не забороняє Суду розглядати но-
ву скаргу заявниці на несправедливість провадження, що закінчило-
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ся ухвалою Верховного Суду України від 14 березня 2008 року. Тепер 
Суд повертається до питання, чи відповідало оскаржуване провад-
ження на національному рівні гарантіям п. 1 ст. 6 Конвенції щодо 
справедливості.

в. чи СУміСнА новА СКАргА зАявниці 

з оглядУ нА обСтАвини (ratione materiae) 

з п. 1 Ст. 6 Конвенції

1. Аргументи сторін

40. Уряд твердив, що ст. 6 Конвенції є незастосовною до провад-
ження щодо «скарги заявниці про перегляд судових рішень у зв’язку 
з винятковими обставинами». Він твердив, що ухвала Верховного 
Суду України від 14 березня 2008 року, якою заявниці відмовлено 
в задоволенні її першої скарги, була проміжною й не вирішувала 
спір щодо її прав та обов’язків цивільного характеру. Саме наступ-
на ухвала Верховного Суду України від 5 червня 2008 року, якою за-
явниці було відмовлено в задоволенні її другої скарги, «вирішувала 
спір» щодо її прав та обов’язків цивільного характеру. Проте, оскіль-
ки заявниця не скаржилася на провадження у червні 2008 року, ст. 6 
Конвенції є незастосовною.

41. Заявниця твердила, що п. 1 ст. 6 Конвенції є застосовним до 
провадження за її скаргою про перегляд судових рішень у зв’язку 
з винятковими обставинами, яке закінчилося ухвалою Верховного 
Суду України від 14 березня 2008 року.

2. оцінка Суду

(a) Основні принципи

42. Суд повторює, що для того, щоб «цивільний» аспект п. 1 
ст. 6 Конвенції був застосовним, має існувати спір (французькою 
“contestation”) щодо «права», яке можна небезпідставно назвати та-
ким, що визнано національним законодавством, незалежно від того, 
чи захищене це право Конвенцією. Спір має бути дійсним і серйоз-
ним; він може стосуватися не лише фактичної наявності права, 
а й меж і способу його здійснення; і, насамкінець, результат провад-
ження має бути безпосередньо вирішальним для зазначеного права, 
при цьому самих лише опосередкованих зв’язків або непрямих на-
слідків недостатньо для застосування п. 1 ст. 6 Конвенції (див., серед 
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багатьох інших джерел, рішення у справах «Мікаллеф проти Мальти» 
(Micallef v. Malta) [ВП], заява № 17056/06, п. 74, ЄСПЛ 2009; та «Булуа 
проти Люксембурга» (Boulois v. Luxembourg) [ВП], заява № 37575/04, 
п. 90, ЄСПЛ 2012).

43. У зв’язку з цим характер законодавства, яке регулює визна-
чення порядку вирішення зазначеного питання (цивільне, госпо-
дарське, адміністративне право та ін.), та характер органу влади, до 
повноважень якого належить розгляд цього питання (суд загальної 
юрисдикції, адміністративний орган тощо), не має вирішального 
значення (див. згадане рішення у справі «Мікаллеф проти Мальти» 
(Micallef v. Malta), п. 74).

(b) Судова практика щодо застосовності ст. 6 Конвенції 
до провадження за скаргами в екстраординарному порядку

44. Відповідно до зазначених принципів і тривалої й усталеної 
практики Суду Конвенція не гарантує права на повторний розгляд 
завершеної справи. Скарги у зв’язку з винятковими обставинами, за 
якими вимагається відновлення закритого провадження, як прави-
ло, не включають у себе вирішення спору щодо «прав та обов’язків 
цивільного характеру» або «будь-якого кримінального обвинувачен-
ня», а отже, ст. 6 Конвенції вважається незастосовною до них (див., 
серед багатьох інших джерел, ухвали Комісії у справах «X. проти 
Австрії» (X. v. Austria), заява № 7761/77, від 8 травня 1978 року, D. R. 14, 
с. 171; «Сюрмон та Де Мюреші проти Бельгії» (Surmont and De Meurechy 
v. Belgium), заяви № 13601/88 та № 13602/88, від 6 липня 1989 року, 
D. R. 62, с. 284; ухвали щодо прийнятності у справах «Ж. Ф. проти 
Франції» (J. F. v. France), заява № 39616/98, від 20 квітня 1999 року; 
«Завадський проти Польщі» (Zawadzki v. Poland), заява № 34158/96, 
від 6 липня 1999 року; «Зоннляйтнер проти Австрії» (Sonnleitner v. 
Austria), заява № 34813/97, від 6 січня 2000 року; рішення у справі 
«Саблон проти Бельгії» (Sablon v. Belgium), заява № 36445/97, п. 86, 
від 10 квітня 2001 року; ухвалу щодо прийнятності у справі «Ва-
лентин Горіздра проти Молдови» (Valentin Gorizdra v. Moldova), заява 
№ 53180/99, від 2 липня 2002 року; рішення у справі «Кучера проти 
Австрії» (Kucera v. Austria), заява № 40072/98, від 3 жовтня 2002 року; 
згадану ухвалу щодо прийнятності у справі «Фішер проти Австрії» 
(Fischer v. Austria); рішення у справах «Жюссі проти Франції» (Jussy 
v. France), заява № 42277/98, п. 18, від 8 квітня 2003 року; «Данкевич 
проти України» (Dankevich v. Ukraine), заява № 40679/98, від 29 квітня 
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2003 року; згадані ухвали щодо прийнятності у справах «Штек-Ріш 
та інші проти Ліхтенштейну» (Steck-Risch and Others v. Liechtenstein), 
«Оджалан проти Туреччини» (Öcalan v. Turkey); ухвали щодо прийнят-
ності у справах «Гуртер проти Швейцарії» (Hurter v. Switzerland), заява 
№ 48111/07, від 15 травня 2012 року; «Дубеку проти Албанії» (Dybeku v. 
Albania), заява № 557/12, п. 30, від 11 березня 2014 року). Річ у тому, 
що тією мірою, якою питання охоплюється принципом юрисдикції 
(res iudicata) остаточного рішення в рамках провадження на націо-
нальному рівні, в принципі, не можна твердити, що наступна заява 
або скарга в екстраординарному порядку породжує небезпідставне 
твердження щодо наявності визнаного національним законодавс-
твом права або щодо того, що результати провадження, в рамках 
якого розв’язувалося питання про перегляд справи, є вирішальни-
ми для «вирішення спору щодо прав та обов’язків цивільного харак-
теру ... або встановлення обґрунтованості будь-якого висунутого ... 
кримінального обвинувачення» (див., для порівняння, як протилеж-
ний приклад рішення від 22 липня 2010 року у справі «Меліс проти 
Греції» (Melis v. Greece), заява № 30604/07, пп. 18–20, що відходить від 
зазначеного підходу).

45. Цього підходу було дотримано також і у справах, у яких від-
новлення на національному рівні завершеного судового проваджен-
ня вимагалося на підставі висновку Суду про порушення Конвен-
ції (див., напр., згадану ухвалу щодо прийнятності у справі «Фішер 
проти Австрії» (Fischer v. Austria)). Оголошуючи скаргу заявника від-
повідно до ст. 6 Конвенції у справі «“Verein gegen Tierfabriken Schweiz” 
(VgT) проти Швейцарії (№ 2)» (Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) v. 
Switzerland (no. 2)) (заява № 32772/02, п. 24, від 4 жовтня 2007 року) 
неприйнятною, палата постановила;

«24. ...Із практики Суду зрозуміло, що ця стаття є незастосовною до 
провадження за заявою про повторний розгляд справи судом або 
відновлення цивільного провадження (див. рішення від 10 квітня 
2001 року у справі «Саблон проти Бельгії» (Sablon v. Belgium), заява 
№ 36445/97, п. 86). Суд не вбачає жодних причин, чому це обґрун-
тування не може застосовуватися також і до заяви про відновлення 
провадження після встановлення Європейським судом порушення 
Конвенції (див. стосовно кримінальної справи ухвалу щодо прий-
нятності у справі «[Фішер] проти Австрії» ([Fischer] v. Austria), заява 
№ 27569/02, ЄСПЛ 2003-VI). Тому Суд вважає, що скарга відповідно 
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до ст. 6 є несумісною з огляду на обставини (ratione materiae) з поло-
женнями Конвенції».

46. Проте в тому разі, якщо скарга в екстраординарному поряд-
ку стосується або призводить до повторного розгляду справи, ст. 6 
Конвенції застосовуватиметься до провадження щодо «повторно-
го розгляду» за загальним правилом (див., напр., згадане рішення 
у справі «Саблон проти Бельгії» (Sablon v. Belgium), пп. 88–89; рішен-
ня у справах «Ванян проти Росії» (Vanyan v. Russia), заява № 53203/99, 
п. 56, від 15 грудня 2005 року; «Засурцев проти Росії» (Zasurtsev v. 
Russia), заява № 67051/01, п. 62, від 27 квітня 2006 року; «Алєксєєнко 
проти Росії» (Alekseyenko v. Russia), заява № 74266/01, п. 55, від 8 січня 
2009 року; згадане рішення у справі «Аккар проти Франції» (Hakkar 
v. France); та ухвалу щодо прийнятності у справі «Різі проти Албанії» 
(Rizi v. Albania), заява № 49201/06, п. 47, від 8 листопада 2011 року).

47. Окрім того, ст. 6 Конвенції визнавалася застосовною у певних 
випадках, коли провадження, хоч і характеризувалося за національ-
ним законодавством як «екстраординарні» або «виняткові», видава-
лися за своєю природою та обсягом схожими на звичайне провад-
ження в рамках оскарження, при цьому кваліфікація провадження 
на національному рівні для питання застосовності не вважалася ви-
рішальною.

48. Отже, в рішенні у справі «“San Leonard Band Club” проти Маль-
ти» (San Leonard Band Club v. Malta) (заява № 77562/01, пп. 41–48, ЄСПЛ 
2004-ІХ) ст. 6 Конвенції було визнано застосовною до провадження 
за клопотанням про новий розгляд справи. Суд дійшов висновку, що 
клопотання було схожим на скаргу з питань права, яка подається 
до суду касаційної інстанції, органи влади Мальти не було наділено 
жодними дискреційними повноваженнями, але вони мали ухвали-
ти рішення за клопотанням, а результати нового судового розгляду 
були вирішальними для «прав та обов’язків цивільного характеру» 
підприємства-заявника.

49. Аналогічно в рішенні від 25 червня 2009 року у справі «Маресті 
проти Хорватії» (Maresti v. Croatia) (заява № 55759/07) Суд встановив, 
що провадження за клопотанням про перегляд в екстраординарно-
му порядку остаточного вироку в кримінальній справі підпадає під 
дію ст. 6 Конвенції. Розглядаючи природу та специфічні риси цього 
провадження, Суд зазначив, що подання підсудним клопотання про 
перегляд в екстраординарному порядку було можливим лише за чіт-
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ко обмежених помилок щодо права, які завдали шкоди підсудному; 
клопотання мало бути подане чітко впродовж місячного строку після 
отримання підсудним рішення суду апеляційної інстанції, а підста-
ви перегляду справи в екстраординарному порядку були чітко пере-
дбачені Кримінальним процесуальним кодексом Хорватії та не за-
лишали місця для жодного дискреційного рішення Верховного Суду 
Хорватії. Суд також зауважив, що клопотання про перегляд справи 
в екстраординарному порядку має свій еквівалент і в цивільному су-
дочинстві Хорватії у вигляді оскарження з питань права у цивільних 
справах, до якого застосовується ст. 6 Конвенції (див. пп. 25–28 за-
значеного рішення).

50. У підсумку, хоча п. 1 ст. 6 Конвенції зазвичай є незастосовним 
до скарг щодо перегляду завершених судових справ в екстраорди-
нарному порядку, природа, обсяг та специфічні риси провадження за 
такою скаргою у відповідній правовій системі можуть бути такими, 
що провадження за такою скаргою охоплюватиметься сферою засто-
сування п. 1 ст. 6 Конвенції та гарантіями щодо справедливого суду, 
якими він наділяє сторони провадження. Відповідно Суд має розгля-
нути природу, обсяг та специфічні риси скарги про перегляд у зв’язку 
з винятковими обставинами, зазначеній у цій справі.

(с) Застосування зазначених принципів у цій справі

51. Отже, звертаючись до конкретних обставин цієї справи, Суд 
зазначає, що на час подій Цивільний процесуальний кодекс України 
гарантував сторонам провадження, яке вже було завершено рішен-
ням касаційної інстанції, «право оскаржити до Верховного Суду Ук-
раїни судові рішення у цивільних справах у зв’язку з винятковими 
обставинами» (ст. 353, ввідна стаття частини Кодексу, що регулює 
оскарження у зв’язку з винятковими обставинами — текст наведено 
у п. 24). На підставі наведених далі положень Кодексу (ч. 1 ст. 354 — 
текст також наведено у п. 24) «визнання судового рішення міжнарод-
ною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, таким, 
що порушує міжнародні зобов’язання України», є однією із двох під-
став для подання такої скарги у зв’язку з винятковими обставинами. 
Відповідно до ст. 357 (там само) «розгляд справи у зв’язку з винятко-
вими обставинами» визначено як «різновид касаційного проваджен-
ня», що здійснюється Верховним Судом України, який має такі ж пов-
новаження щодо перегляду, як і в касаційному провадженні, а скарги 
про перегляд у зв’язку з винятковими обставинами розглядаються 
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в такому ж порядку, що й касаційні скарги. Повноваження Верховного 
Суду України щодо розгляду скарг про перегляд у зв’язку з винятко-
вими обставинами є такими ж, що і його повноваження в касаційно-
му провадженні. Отже, провадження щодо перегляду у зв’язку з ви-
нятковими обставинами можуть закінчитися постановленням однієї 
з ухвал різних видів, передбачених ст. 358 Кодексу, зокрема ухвалою 
«про відхилення скарги і залишення рішення, ухвали без змін», «про 
повне або часткове скасування судового рішення і направлення 
справи відповідно на новий розгляд у суд першої, апеляційної або 
касаційної інстанції», «про скасування рішення і залишення в силі 
судового рішення, що було помилково скасовано судом апеляційної 
або касаційної інстанції», або «ухвалити нове рішення по суті справи 
або змінити рішення» (там само).

52. Для цілей розгляду Судом природи та обсягу використаного 
заявницею засобу юридичного захисту згідно з Цивільним проце-
суальним кодексом України, важливим також може бути контекст 
законодавчого підґрунтя, зокрема положень Закону України «Про 
виконання рішень та застосування практики Європейського суду 
з прав людини» 2006 року (див. п. 25, у якому викладено відповідні 
положення цього закону). Зокрема, у п. «а» ч. 3 ст. 10 Закону 2006 ро-
ку зазначено, що «відновлення попереднього юридичного статусу 
Стягувача», тобто заявника, на користь якого постановлено рішення 
Європейського суду з прав людини, «здійснюється, зокрема, шляхом 
повторного розгляду справи судом, включаючи відновлення провад-
ження у справі» (там само). До того ж, відповідно до п. «а» ст. 11 того ж 
Закону Орган представництва надсилає Стягувачеві «повідомлення 
з роз’ясненням його права порушити провадження про перегляд 
справи та/або про його право на відновлення провадження відповід-
но до чинного законодавства».

53. Таким чином, застосовне національне законодавство нада-
вало заявниці засіб юридичного захисту, що передбачає можливість 
судового перегляду її цивільної справи Верховним Судом України 
з урахуванням висновку Суду про те, що первинні судові рішення, 
ухвалені на національному рівні, мали вади. З огляду на різновид 
судового розгляду, передбаченого Законом, скарга заявниці у зв’язку 
з винятковими обставинами може розглядатися як продовження 
первинного цивільного провадження (яке було завершено), що є схо-
жим на визначене законодавством України касаційне провадження. 
Таким чином, якщо специфічні риси цього провадження касацій-



справи, які стосуються права на справедливий суд

2��

ного типу можуть вплинути на порядок застосування передбаче-
них п. 1 ст. 6 Конвенції процесуальних гарантій (див. рішення від 
17 січня 1970 року у справі «Делькур проти Бельгії» (Delcourt v. Belgium), 
п. 26, Серія A, № 11), Суд вважає, що ці гарантії мають бути застосов-
ними до цього провадження в такий самий спосіб, що й загалом до 
касаційного провадження в цивільних справах (див., напр., рішення 
від 18 листопада 2010 року у справі «Мушта проти України» (Mushta 
v. Ukraine), заява № 8863/06, п. 39; та, з необхідними змінами, наве-
дені у пп. 48–49 рішення у справах «“San Leonard Band Club” проти 
Мальти» (San Leonard Band Club v. Malta) та «Маресті проти Хорватії» 
(Maresti v. Croatia)).

54. Цей висновок, що випливає із застосовних положень зако-
нодавства України, підтверджено посиланням на обсяг та природу 
«розгляду», фактично здійсненого Верховим Судом України 14 бе-
резня 2008 року перед тим, як він відмовив заявниці в задоволенні 
скарги у зв’язку з винятковими обставинами, залишивши оскаржу-
вані рішення без змін. Під час цього розгляду Верховний Суд України 
вивчив матеріали справи та рішення судів у рамках первинного про-
вадження з урахуванням нових доводів заявниці, які ґрунтувалися 
переважно на рішенні Суду від 3 травня 2007 року (див. пп. 20–21). 
Отже, те, що відбувалося впродовж провадження у березні 2008 ро-
ку, можна порівняти з провадженням за касаційною скаргою заяв-
ниці, що закінчилося рішенням Верховного Суду України у серпні 
2002 року (див. п. 11 та згадане рішення у справі «Бочан проти Украї-
ни» (Bochan v. Ukraine), п. 39), до якого п. 1 ст. 6 Конвенції застосову-
вався з огляду на обставини (rations materiae). На думку Суду, в бе-
резні 2008 року Верховний Суд України розглянув цивільну справу 
заявниці «у зв’язку з винятковими обставинами», а саме у зв’язку 
з рішенням Суду 2007 року, в рамках провадження касаційного ти-
пу та не встановив жодних причин для скасування оскаржуваних 
рішень. При цьому Верховний Суд України здійснив «повторний 
розгляд», як це визначено Законом 2006 року, її майнових вимог на 
підставі нових обставин, пов’язаних із тлумаченням цих вимог рі-
шенням Суду від 3 травня 2007 року, хоча й вирішив не змінювати 
результат розгляду справи та, зокрема, не призначив повного пере-
гляду справи нижчим судом.

55. Наведені міркування не змінює той факт, що у червні 2008 ро-
ку Верховний Суд України, посилаючись на ст. 356 Цивільного проце-
суального кодексу України, відмовив у задоволенні наступної скарги 
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заявниці за квітень 2008 року з огляду на її невідповідність формаль-
ним підставам, не здійснивши подальшого «розгляду» матеріальних 
аспектів справи (див. п. 23).

56. Отже, беручи до уваги і відповідні положення законодавства 
України, і природу та обсяг провадження за скаргою заявниці, що за-
вершилося ухвалою Верховного Суду України від 14 березня 2008 ро-
ку, після якого в червні 2008 року було ухвалено підтверджувальне 
рішення, Суд вважає, що ці провадження були вирішальними для 
визначення прав та обов’язків цивільного характеру заявниці. От-
же, відповідні гарантії п. 1 ст. 6 Конвенції застосовувалися до такого 
провадження. Відповідно слід відхилити заперечення Уряду щодо 
застосовності цього положення до оскаржуваного провадження.

57. Незалежно від висновку щодо застосовності у цій справі п. 1 
ст. 6 Конвенції до зазначеного виду провадження Суд повторно зазна-
чає, що саме Договірні Сторони вирішують, як найкраще виконувати 
рішення Суду і при цьому невиправдано не порушувати принципи 
юрисдикції (res iudicata) або юридичної визначеності у цивільному 
провадженні, зокрема коли таке провадження стосується третіх осіб, 
які мають власні законні інтереси, що повинні захищатися. Окрім 
того, навіть якщо Договірною Стороною передбачено можливість по-
дання на підставі рішення Суду клопотання про відновлення завер-
шеного судового провадження, саме національні органи влади ма-
ють визначити порядок розгляду такого клопотання та встановити 
критерії визначення, чи необхідне в конкретній справі відновлення 
провадження. Серед Договірних Сторін немає універсального підхо-
ду до можливості вимагати клопотати про відновлення завершеного 
провадження у цивільній справі після встановлення Судом порушен-
ня або щодо умов імплементації наявних механізмів відновлення 
провадження (див. пп. 26–27).

58. Проте задля забезпечення ефективності конвенційної сис-
теми наведені міркування не повинні применшувати важливість 
забезпечення на національному рівні механізмів, що дозволяють 
переглянути справу на підставі висновку про наявність порушення 
гарантій ст. 6 Конвенції щодо справедливого суду. Навпаки, такі ме-
ханізми можна вважати важливою частиною виконання рішень Су-
ду, як це встановлено ст. 46 Конвенції, а їхня наявність демонструє 
відданість Договірної Сторони Конвенції та практиці Суду (див. зга-
дану ухвалу щодо прийнятності у справі «Лайонз та інші проти Спо-
лученого Королівства» (Lyons and Others v. the United Kingdom)). У зв’язку 
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з цим Суд нагадує про Рекомендацію № R (2000)2, ухвалену Коміте-
том міністрів, у якій держави-сторони Конвенції закликано забез-
печити наявність адекватної можливості для відновлення розгляду 
справи на національному рівні в тому разі, якщо Суд встановлює по-
рушення Конвенції (див. п. 28). Суд підтверджує свою позицію, що 
такі заходи можуть становити «найбільш ефективний, якщо не єди-
ний, засіб досягнення відновлення початковго стану» (див. наведене 
у п. 33 рішення у справі «“Verein gegen Tierfabriken Schweiz” (VgT) проти 
Швейцарії (№ 2)» (Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) v. Switzerland 
(no. 2)), пп. 33 і 89; та згадану ухвалу щодо прийнятності у справі 
«Штек-Ріш та інші проти Ліхтенштейну» (Steck-Risch and Others v. 
Liechtenstein)).

C. щодо того, чи відповідАє новА СКАргА зАявниці 

відповідно до п. 1 Ст. 6 Конвенції 

іншим УмовАм прийнятноСті

59. Суд також вважає, що скарга заявниці на несправедливість 
провадження, яке завершилось ухвалою Верховного Суду України 
від 14 березня 2008 року, не є явно необґрунтованою в сенсі підп. «а» 
п. 3 ст. 35 Конвенції та що вона не є неприйнятною з будь-яких інших 
підстав. Тому вона має бути визнана прийнятною.

D. СУть нової СКАрги зАявниці 

відповідно до п. 1 Ст. 6 Конвенції

60. Щодо питання дотримання у цій справі вимог п. 1 ст. 6 Кон-
венції Суд зазначає, що скарга заявниці на несправедливість провад-
ження стосувалася саме обґрунтування Верховного Суду України, 
наведеного у його ухвалі від 14 березня 2008 року.

61. Суд повторює, що згідно з його тривалою й усталеною прак-
тикою до компетенції Суду не належить розгляд стверджуваних 
помилок щодо питань факту або права, яких припустилися націо-
нальні суди, якщо тільки такі помилки не порушили права та сво-
боди, що охороняються Конвенцією (див., напр., рішення у справах 
«Гарсія Руїс проти Іспанії» (Garcia Ruiz v. Spain) [ВП], заява № 30544/96, 
п. 28, ЄСПЛ 1999-I; та «Перес проти Франції» (Perez v. France) [ВП], за-
ява № 47287/ 99, п. 82, ЄСПЛ 2004-I), наприклад, коли, як виняток, 
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можна твердити, що помилки становлять несумісну зі ст. 6 Конвен-
ції «несправедливість». Хоча це положення гарантує право на спра-
ведливий розгляд справи, воно не встановлює жодних правил щодо 
прийнятності доказів або способу, в який вони повинні оцінювати-
ся, що є насамперед предметом регулювання національного законо-
давства та національних судів. Зазвичай Судом не переглядаються 
такі питання, як вага, що надається національними судами певним 
доказам або висновкам чи оцінкам, які перебувають у них на роз-
гляді. Суд не має діяти як четверта інстанція, а тому не ставитиме 
рішення національних судів під сумнів на підставі п. 1 ст. 6 Кон-
венції, якщо їхні висновки не можна вважати свавільними або явно 
необґрунтованими (див., напр., рішення у справах «Дюлоран проти 
Франції» (Dulaurans v. France), заява № 34553/97, пп. 33–34 та 38, від 
21 березня 2000 року; «Хамідов проти Росії» (Khamidov v. Russia), за-
ява № 72118/01, п. 170, від 15 листопада 2007; та «Анджельковіч про-
ти Сербії» (Anđelković v. Serbia), заява № 1401/08, п. 24, від 9 квітня 
2013 року).

62. Так, у рішенні у справі «Дюлоран проти Франції» (Dulaurans 
v. France) Суд встановив порушення права на справедливий суд, ос-
кільки єдиною причиною, чому касаційний суд Франції ухвалив ос-
каржуване рішення про залишення касаційної скарги заявниці без 
задоволення як неприйнятної, був результат «une erreur manifeste 
d’appreciatoin» («явної помилки в оцінці») (див. наведене рішення 
у справі «Дюлоран проти Франції» (Dulaurans v. France)). Ідея, що ле-
жить в основі цього поняття «erreur manifeste d’appreciatoin» (концепція 
адміністративного права Франції) в тому вигляді, в якому воно ви-
користовується у контексті п. 1 ст. 6 Конвенції, безсумнівно, полягає 
в тому, що якщо помилка національного суду щодо питань права або 
факту є настільки очевидною, що її можна кваліфікувати як «явну по-
милку» (тобто помилку, якої не міг би припустися розумний суд), во-
на може порушити справедливість провадження. У рішенні у справі 
«Хамідов проти Росії» (Khamidov v. Russia) безпідставність висновку 
національних судів щодо фактів була «настільки разючою та відчут-
ною», що Суд постановив, що провадження, на яке скаржився заяв-
ник, мало вважатися «брутальним свавіллям» (див. згадане рішення 
у справі «Хамідов проти Росії» (Khamidov v. Russia), п. 174). У рішенні 
у справі «Анджельковіч проти Сербії» (Anđelković v. Serbia) Суд встано-
вив, що свавільність рішення національного суду, яке в принципі не 
мало правових підстав за національним законодавством та не мало 
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жодного зв’язку між встановленими фактами, застосовним правом 
та результатами провадження, становила «відмову у правосудді» 
(див. згадане рішення у справі «Анджельковіч проти Сербії» (Anđelković 
v. Serbia), п. 27).

63. У цій справі Суд зазначає, що у своїй ухвалі від 14 берез-
ня 2008 року Верховний Суд України брутально викривив виснов-
ки рішення Суду від 3 травня 2007 року. Зокрема, Верховний Суд 
України зазначив, що Суд встановив, що рішення національних 
судів у справі заявниці були законними та обґрунтованими та що 
їй було присуджено відшкодування у зв’язку з порушенням гаран-
тії щодо «розумного строку», а ці твердження є явно некоректними 
(див. пп. 13–18 та 21).

64. Суд зауважує, що обґрунтування Верховного Суду України 
становило не просто інше розуміння правового документу. Суд вва-
жає, що обґрунтування Верховного Суду України можна тлумачи-
ти лише як «брутальне свавілля» або «відмову у правосудді» в тому 
сенсі, що викривлений виклад рішення 2007 року у першій справі 
«Бочан проти України» (Bochan v. Ukraine) призвів до руйнування на-
магань заявниці домогтися розгляду в рамках передбаченої націо-
нальним законодавством процедури касаційного типу її майнових 
вимог на підставі рішення Суду в попередній справі (див. пп. 51–53). 
У зв’язку з цим слід зазначити, що у своєму рішенні 2007 року Суд 
встановив, що, зважаючи на обставини, за яких Верховний Суд Ук-
раїни передавав справу заявниці до нижчих судів, сумніви заявни-
ці щодо безсторонності суддів, які розглядали справу, включаючи 
суддів Верховного Суду України, були об’єктивно обґрунтованими 
(див. пп. 13–15).

65. Відповідно з огляду на висновки Суду щодо характеру та на-
слідків недоліків ухвали Верховного Суду України від 14 березня 
2008 року (див. пп. 63–64) слід зробити висновок, що оскаржуване 
провадження не відповідало вимозі п. 1 ст. 6 Конвенції щодо «спра-
ведливого суду» та що відбулося порушення цього положення.

е. новА СКАргА зАявниці в чАСтині, 

що СтоСУєтьСя Ст. 1 першого протоКолУ

66. Заявниця твердила, що у зв’язку з провадженням за її скар-
гою у зв’язку з винятковими обставинами її було незаконно позбав-
лено майна. Вона посилалася на ст. 1 Першого протоколу.
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67. Суд зауважує, що ця скарга пов’язана зі скаргою, що розгляда-
лася раніше, а отже має бути аналогічно визнана прийнятною.

68. Зважаючи на свої висновки відповідно до п. 1 ст. 6 Конвенції 
(див. п. 65), Суд вважає, що немає необхідності розглядати питання, 
чи відбулося в цій справі порушення ст. 1 Першого протоколу.

II. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

69. Стаття 41 Конвенції передбачає:

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

А. шКодА

70. Заявниця вимагала 300 000 євро відшкодування шкоди, за-
вданої стверджуваним порушенням її прав відповідно до ст. 6 Кон-
венції та ст. 1 Першого протоколу.

71. Уряд заявляв, що заявниця не вказала характер шкоди, якої, 
як твердилося, вона зазнала у зв’язку з рішенням Верховного Суду 
України у її справі та не надала жодних доказів на підтвердження 
своєї вимоги. Відповідно вимогу слід відхилити в повному обсязі.

72. Суд зазначає, що заявниця не надала жодних деталей щодо 
характеру стверджуваної шкоди або її розміру. Проте Суд вважає, 
що заявниця зазнала страждань і тривоги у зв’язку з «несправедли-
вим» способом, у який Верховний Суд України розглянув її скаргу 
у зв’язку з винятковими обставинами, що, як наслідок, звело нані-
вець її спроби домогтися розгляду на підставі рішення Суду в її по-
передній справі її майнових вимог у межах процедури касаційного 
типу, передбаченої національним законодавством (див. п. 64). Суд 
не вважає за належне розглядати питання, чи є можливим за цих 
обставин будь-який подальший розгляд майнових вимог заявниці 
на національному рівні, зокрема, зважаючи на значний час, що вже 
сплинув, можливі наслідки такого перегляду для принципів юрис-
дикції (res iudicata) та юридичної визначеності у цивільному провад-
женні, яке було завершено, а також для законних інтересів третіх 
осіб. З іншого боку, реальність, що склалася, є такою, що для цілей 
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оцінки Судом відповідно до ст. 41 Конвенції заявницю слід вважа-
ти такою, що не має практичної доступної для неї можливості для 
виправлення встановленого у її справі порушення на національно-
му рівні. Отже, здійснюючи оцінку на засадах справедливості, Суд 
вважає за належне присудити заявниці 10 000 євро відшкодування 
моральної шкоди та додатково суму будь-яких податків, що можуть 
нараховуватися.

B. СУдові тА інші витрАти

73. Заявниця не подавала вимоги щодо компенсації судових та 
інших витрат.

C. пеня

74. 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 скаргу заявниці відповідно до п. 1 
ст. 6 Конвенції на несправедливість провадження, що закінчилося 
ухвалою Верховного Суду від 14 березня 2008 року, та її скаргу від-
повідно до ст. 1 Першого протоколу на те, що її було незаконно поз-
бавлено її майна у зв’язку з цим провадженням, а решту скарг у за-
яві — неприйнятними.

2. Ухвалює, що відбулося порушення п. 1 ст. 6 Конвенції.
3. Ухвалює, що немає потреби розглядати скаргу відповідно до 

ст. 1 Першого протоколу до Конвенції.
4. Ухвалює, що:
a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна спла-

тити заявниці 10 000 (десять тисяч) євро відшкодування 
моральної шкоди та додатково суму податків, що можуть 
нараховуватися; ця сума має бути конвертована у валюту 
держави-відповідача за курсом станом на день здійснення 
платежу;

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

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

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 5 лютого 
2015 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.

Л. Ерлі Д. Шпільманн
юрисконсульт голова

Відповідно до п. 2 ст. 45 Конвенції та п. 2 правила 74 Регламенту 
Суду до цього рішення додаються окремі думки:

a) спільна думка суддів Юдківської та Лемменса, що збігається 
з думкою більшості складу Суду;

b) думка судді Войтичека, що збігається з думкою більшості 
складу Суду.

Д. Ш. 
Т. Л. Е.

СПІЛЬНА ДУМКА  
СУДДІВ ЮДКІВСЬКОЇ тА ЛЕММЕНСА, 

ЩО ЗБІГАЄтЬСя З ДУМКОЮ БІЛЬШОСтІ 
СКЛАДУ СУДУ

1. Ми цілковито погоджуємося з висновком, що відбулося пору-
шення п. 1 ст. 6 Конвенції.

Під таким кутом зору рішення становить важливий крок уперед 
у напрямку захисту, передбаченого Конвенцією для заявників, які 
успішно подали скаргу про порушення їхніх основоположних прав 
і які потім намагалися домогтися відновлення провадження на на-
ціональному рівні.

2. Проте ми хотіли б зазначити, що ми віддаємо перевагу тро-
хи ширшому обґрунтуванню частини рішення, в якій розглядається 
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застосовність п. 1 ст. 6 Конвенції до провадження у Верховному Суді 
України.

На нашу думку, достатньо зазначити, що провадження стосува-
лося судового перегляду рішень національних судів, включаючи пер-
винну ухвалу Верховного Суду України від 22 серпня 2002 року, після 
висновку Суду про несправедливість провадження у Верховному Суді 
України. Ми вважаємо дуже важливим той факт, що провадження за 
скаргою заявниці у зв’язку з винятковими обставинами може вважа-
тися продовженням первинного провадження і є схожим на касацій-
не (див. п. 53 рішення).

І навпаки, ми не вважаємо, що до уваги слід брати спосіб, у який 
Верховний Суд України фактично виконував свої функції в рамках 
провадження за скаргою у зв’язку з винятковими обставинами (див. 
п. 54 рішення). Застосовність п. 1 ст. 6 Конвенції не має залежати від 
результатів провадження, зокрема, від того факту, що суд касаційної 
інстанції певною мірою міг розглянути питання щодо суті первинної 
позовної вимоги.

3. Ми також хотіли б наголосити на тому, що згадані у п. 57 рі-
шення принципи юрисдикції (res iudicata) та юридичної визначенос-
ті не можна зайвий раз порушувати в таких справах як ця, оскільки 
можливість відновлення провадження у справі, яке було завершене, 
передбачено насамперед національним законодавством.

У зв’язку з цим ми повторюємо, що положення Конвенції слід 
тлумачити як такі, що гарантують права, що є практичними й ефек-
тивними. Принципове наголошення на незмінності ухвалених на на-
ціональному рівні рішень, визнаних Судом такими, що порушують 
положення Конвенції, може значною мірою означати позбавлення 
рішень Суду їхнього реального впливу, в такий спосіб перетворюючи 
страсбурзький засіб юридичного захисту на ілюзорний.

4. Користуючись нагодою, ми зазначаємо, що загалом ми схи-
ляємося до ширшого підходу до застосовності п. 1 ст. 6 Конвенції до 
проваджень у цивільних справах.

Слід запитати себе, чи не застосовується п. 1 ст. 6 Конвенції до 
всіх судових проваджень, що стосуються захищених законом прав 
або інтересів, незалежно від міри, якою вони вважаються вирішаль-
ними у вирішенні спорів щодо будь-якого права та обов’язку (цивіль-
ного характеру). Такий підхід уможливить уникнення тривалих роз-
глядів питання, чи підпадають конкретні провадження, зважаючи 
на їхні специфічні риси, під дію п. 1 ст. 6 Конвенції.
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ДУМКА СУДДІ ВОЙтИЧЕКА,  
ЩО ЗБІГАЄтЬСя З ДУМКОЮ БІЛЬШОСтІ СКЛАДУ СУДУ

(Переклад)

1. У цій справі я проголосував разом з більшістю за встановлен-
ня порушення п. 1 ст. 6 Конвенції. Проте маю певні сумніви щодо 
обґрунтування рішення, зокрема щодо міркувань про застосовність 
ст. 6 Конвенції до проваджень за скаргами про екстраординарний пе-
регляд судових рішень.

2. Питання, чи застосовується та якою мірою застосовується 
ст. 6 Конвенції до проваджень за скаргами щодо екстраординарно-
го перегляду судових рішень або окремих рішень адміністративних 
органів, є дуже непростим з огляду на значну складність процесу-
ального законодавства в Європі та його відмінності. Окрім трудно-
щів, пов’язаних із суттю питання, є й лінгвістичні проблеми, які у цій 
сфері стоять особливо гостро, оскільки багато юридичних термінів, 
що використовуються в законодавстві Договірних Сторін, не мають 
еквіваленту в офіційних мовах Суду.

Зазначаю, що у своїй попередній практиці Суд погоджувався із 
застосовністю ст. 6 Конвенції до «касаційних скарг» у судових про-
вадженнях деяких держав, навіть якщо така скарга згідно з націо-
нальним законодавством вважається екстраординарним засобом 
юридичного захисту. З іншого боку, Суд доходить висновку про при-
нципову незастосовність ст. 6 Конвенції до провадження за звернен-
ням про «відновлення судового провадження» (див. рішення у спра-
вах, наведених у п. 44 рішення). Водночас Суд у кількох справах вста-
новлював застосовність ст. 6 Конвенції до інших екстраординарних 
засобів юридичного захисту, передбачених законодавством певних 
держав (див., зокрема, рішення у справах «Меліс проти Греції» (Melis v. 
Greece), заява № 30604/07, п. 19, від 22 липня 2010 року; «“San Leonard 
Band Club” проти Мальти» (San Leonard Band Club v. Malta), заява № 8 
77562/01, ЄСПЛ 2004-IX; «Маресті проти Хорватії» (Maresti v. Croatia), 
заява № 55759/07, від 25 червня 2009 року; та «J. S. і A. S. проти Польщі» 
( J. S. and A. S. v. Poland), заява № 40732/98, від 24 травня 2005 року).

У цих рішеннях наводилися різні аргументи для обґрунтуван-
ня застосовності ст. 6 Конвенції. У рішенні у справі «“San Leonard 
Band Club” проти Мальти» (San Leonard Band Club v. Malta) щодо 
клопотання про перегляд у кримінальній справі Суд наголосив на 
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трьох чинниках: 1) клопотання про судовий перегляд, яке згідно 
із законодавством Мальти є єдиним засобом оскарження рішення, 
що було залишене без змін в апеляційному порядку; 2) клопотання 
в зазначеній справі ґрунтувалося на помилковому, як твердилося, 
застосуванні закону; та 3) при дотриманні вимог законодавства 
звернення автоматично призводило до нового розгляду справи по 
суті за відсутності свободи розсуду у вирішенні питання щодо його 
доцільності.

У рішенні у справі «Меліс проти Греції» (Metis v. Greece), яка стосу-
валася заяви про відновлення провадження, Суд наголосив, що «вирі-
шальним чинником ... було те, що в цій справі заява про відновлення 
провадження була єдиним засобом юридичного захисту, за допомо-
гою якого заявник міг скасувати рішення суду апеляційної інстанції 
у цивільній справі та відновити свої права власності» (п. 19).

У рішенні у справі «Маресті проти Хорватії» (Maresti v. Croatia) сто-
совно клопотання про екстраординарний перегляд вироку в кримі-
нальній справі застосовність ст. 6 Конвенції переважно обґрунтову-
валася тим, що зазначений засіб юридичного захисту був подібним 
до касаційного оскарження у цивільному провадженні. Суд також на-
голосив на тому, що, подаючи клопотання, заявник посилався на той 
факт, що кримінальне переслідування у його справі було заборонено 
законом.

Також цікаво зазначити, що в рішенні «J. S. і A. S. проти Польщі» 
(J. S. and A. S. v. Poland) ст. 6 Конвенції було визнано застосовною до 
одного з екстраординарних засобів юридичного захисту, передбаче-
них польським адміністративним процесуальним правом, — у цьому 
разі таким було звернення про визнання недійсним окремого ад-
міністративного рішення, яке характеризувалося особливо серйоз-
ними недоліками. Цей засіб юридичного захисту надає заявникам 
можливість домогтися перегляду законності остаточного окремого 
адміністративного рішення навіть через багато років після його ух-
валення. Відповідно особи, які подають звернення про визнання не-
дійсним ухваленого за багато років до того остаточного індивідуаль-
ного адміністративного рішення, яке стосується прав та обов’язків 
цивільного характеру в сенсі Конвенції, мають право на розгляд їхніх 
справ упродовж розумного строку незалежним і безстороннім су-
дом, який має розглянути їхні вимоги по суті. На підтвердження сво-
го висновку щодо застосовності ст. 6 Конвенції Суд вказав на те, що 
заявники у зазначеній справі не вимагали відновлення адміністра-
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тивного провадження, а лише визнання недійсним попереднього ад-
міністративного рішення.

3. Не вдаючись до порівняльного аналізу процесуального зако-
нодавства, ми можемо коротко зазначити, що в багатьох законодавс-
твах «касаційне оскарження» є суворо регламентованим з погляду 
строків звернення та стосується питань права, тоді як «заяви про 
відновлення провадження» можуть подаватися через багато років 
і ґрунтуються, зокрема, на нововиявлених фактах, нових доказах 
або певних серйозних процесуальних недоліках. Отже, ми можемо 
доволі інтуїтивно зауважити, що розгляд касаційної скарги в пев-
ному сенсі є «природним продовженням» первинного провадження, 
яке на цьому етапі зосереджується на питаннях тлумачення засто-
совного законодавства та продовжує для сторін стан невизначеності 
щодо результатів провадження. Поновлення провадження видається 
чимось більш винятковим та може відбутися через дуже тривалий 
час після ухвалення остаточного судового рішення в первинному 
провадженні.

З іншого боку, важливо наголосити на тому, що в багатьох зако-
нодавствах касаційне оскарження насамперед слугує суспільному 
інтересу. Воно є засобом встановлення правильного тлумачення за-
кону та впорядкування практики нижчих судів. Особи, які бажають 
подати таку скаргу, повинні довести, що її розгляд слугує суспільному 
інтересу. І навпаки, скарга про відновлення провадження дуже часто 
не обмежується жодною з подібних умов. Отже, вона може слугувати 
для захисту особистих прав і не вимагає доведення того, що його роз-
гляд слугує суспільному інтересу. Окрім того, несправедливість, яку 
було виправлено завдяки відновленню провадження і яка пов’язана 
з фактичними помилками, часто є більш явною, ніж часто неминучі 
сумніви під час тлумачення закону, які долаються за допомогою ка-
саційного оскарження. Крім того, касаційні скарги часто проходять 
процедуру попереднього відбору, що дає змогу розглянути їхню при-
йнятність до їхнього розгляду по суті.

У різних рішеннях Суд ухвалював, що розгляд клопотань про від-
новлення провадження сам по собі не є процедурою, яка спричиняє 
вирішення питань щодо прав чи обов’язків сторін або кримінального 
обвинувачення. Нове вирішення спору щодо прав та обов’язків сторін 
відбувається тільки тоді, коли ухвалюється рішення про відновлення 
провадження. Зі свого боку я зазначаю, що у зв’язку з цим у деяких 
країнах касаційне оскарження має багато схожих рис. На першому 
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етапі компетентний суд розглядає прийнятність скарги. На другій 
стадії суд розглядає скаргу по суті та, можливо, скасує оскаржуване 
рішення. На третьому етапі, за необхідності, інший суд наново вста-
новить права та обов’язки сторін.

На цьому тлі чи можемо ми насправді встановити різницю між 
двома типами виняткових засобів юридичного захисту в цілях засто-
сування ст. 6 Конвенції? Сумнівно. У будь-якому разі, переконлива 
ствердна відповідь вимагатиме поглибленого аналізу процесуального 
законодавства різних держав. Аналіз рішень та ухвал Суду веде до вис-
новку, що судовою практикою не встановлено чітких критеріїв, за до-
помогою яких можна встановити, які саме виняткові засоби юридич-
ного захисту охоплюються сферою застосування ст. 6 Конвенції. Крім 
того, на мою думку, підхід, застосований в рішенні у справі «J. S. і A. S. 
проти Польщі» (J. S. and A. S. v. Poland), важко узгодити з практикою 
Суду щодо засобів юридичного захисту, які забезпечують можливість 
перегляду рішень, ухвалених у провадженнях різних видів. Проаналі-
зована судова практика свідчить про високий рівень невизначеності 
для сторін провадження та Договірних Сторін Конвенції.

4. Справа «Бочан проти України» (Bochan v. Ukraine) є слушною 
нагодою для уточнення практики Суду щодо застосовності ст. 6 Кон-
венції до скарг у зв’язку з винятковими обставинами, принаймні що-
до проваджень у цивільних справах.

Більшість у п. 50 зазначає таке: «У підсумку, хоча п. 1 ст. 6 Кон-
венції зазвичай є незастосовним до скарг щодо перегляду заверше-
них судових справ в екстраординарному порядку, природа, обсяг та 
специфічні риси провадження за такою скаргою у відповідній пра-
вовій системі можуть бути такими, що провадження за такою скар-
гою охоплюватиметься сферою застосування п. 1 ст. 6 Конвенції та 
гарантіями щодо справедливого суду, якими він наділяє сторони 
провадження». Аналізуючи зазначену скаргу до того, як проаналізу-
вати перегляд зазначеної справи Верховним Судом України, Суд ак-
центує риси, схожі з «касаційним оскарженням», та наголошує, що 
ця скарга може вважатися продовженням первинного провадження. 
Мені шкода, що мотивувальна частина рішення не пропонує деталь-
ніших загальних критеріїв для вирішення того, які саме чинники, що 
стосуються природи, обсягу та специфічних рис цього провадження, 
є вирішальними для застосування ст. 6 Конвенції.

Невизначеність стосовно точних меж застосування ст. 6 Конвен-
ції, як видається, відображено в мотивувальній частині. Наприклад, 
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у п. 44 in fine Суд стисло викладає усталену судову практику стосов-
но оскарження у зв’язку з винятковими обставинами так: «Річ у тім, 
що тією мірою, якою питання охоплюється принципом юрисдикції 
(res iudicata) остаточного рішення в рамках провадження на націо-
нальному рівні, в принципі не можна твердити, що наступна заява 
або скарга щодо перегляду судового рішення у зв’язку з винятковими 
обставинами породжує небезпідставне твердження щодо наявності 
визнаного національним законодавством права або щодо того, що 
результати провадження, в рамках якого розв’язувалося питання про 
перегляд справи, є вирішальними для «вирішення спору щодо прав 
та обов’язків цивільного характеру ... або встановлення обґрунтова-
ності будь-якого висунутого ... кримінального обвинувачення». Хочу 
зазначити, що цей аргумент, використаний для пояснення, чому ст. 6 
Конвенції є незастосовною до звернень про відновлення проваджен-
ня, рівною мірою свідчить на користь незастосовності ст. 6 Конвенції 
до касаційних скарг у правових системах, де такі скарги стосуються 
судових рішень, що в національному законодавстві вважаються оста-
точними та такими, що підлягають виконанню.

Окрім того, у п. 47 більшість зазначає, що Суд також визнав ст. 6 
Конвенції застосовною у провадженнях, які вважаються подібними 
до звичайних апеляційних проваджень. Водночас у п. 48, який мав 
би проілюструвати цей аргумент, Суд зазначає, що в рішенні у справі 
«“San Leonard Band Club” проти Мальти» (San Leonard Band Club v. Malta) 
наголошувалося, що «клопотання про новий судовий розгляд» у за-
конодавстві Мальти було схожим на скаргу з питань права у касацій-
ному суді. Проте звичайне апеляційне оскарження та касаційне ос-
карження є двома дуже різними засобами юридичного захисту.

5. Стаття 6 Конвенції вимагає, щоб спори щодо прав та обов’язків 
цивільного характеру вирішувалися впродовж розумного терміну 
незалежним і безстороннім судом, встановленим законом. Форму-
лювання цього положення не виключає його застосування до екс-
траординарного оскарження судових рішень, якими були вирішені 
права та обов’язки цивільного характеру та які набули законної сили 
(в сенсі національного законодавства). Крім того, ст. 6 Конвенції при-
значена забезпечувати ефективний захист учасників цивільного або 
кримінального провадження від порушення процесуальних норм. 
Отже, телеологічний аргумент свідчить на користь якомога ширшого 
застосування цього положення до різноманітних видів звичайного 
та екстраординарного оскарження. За цих обставин видається пере-
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конливішим вважати ст. 6 Конвенції застосовною — хоча б у принци-
пі — до всіх екстраординарних засобів юридичного захисту в судових 
провадженнях. Проте, якщо сфера її застосування має залишатися 
обмеженою тільки певними видами екстраординарних засобів юри-
дичного захисту, важливо визначати їх на підставі точних критеріїв.

Варто наголосити, що ці висновки стосуються судових провад-
жень. Застосовність ст. 6 Конвенції до екстраординарних засобів 
юридичного захисту в адміністративних провадженнях є іншим пи-
танням, яке вимагатиме окремого розгляду.

6. Ця справа також стосується дуже делікатного питання наслід-
ків рішень Суду, в яких встановлено порушення Конвенції у цивіль-
ному провадженні або порушення, яке випливає із судового рішення 
у цивільній справі. Судові рішення у цивільних справах дуже часто 
слугують для вирішення спорів сторін із протилежними інтересами. 
Коли одна зі сторін оскаржує до Суду відповідність Конвенції засто-
сованої процедури або ухваленого рішення, результат провадження 
в Суді впливає на права та інтереси інших сторін. Хоча Суд розглядає 
вертикальні відносини (тобто відносини між заявником і державою) 
та ухвалює рішення щодо порушень Конвенції, відповідальність за 
які покладається на державні органи влади, рішення, яким встанов-
люється порушення прав заявника у цивільному провадженні або 
внаслідок судового рішення у цивільній справі, вплине на захист 
прав інших сторін провадження, а тому обов’язково матиме гори-
зонтальний вимір, тобто стосуватиметься відносин між сторонами, 
якими є приватні особи. Подальше поширення в судовій практиці 
сфери застосування конвенційних прав на відносини між сторонами 
у сфері приватного права (німецькою — Drittwirkung) ще більше по-
силює цю тенденцію.

Цей вплив рішень Суду був би ще глибшим, якби встановлення 
порушення Конвенції в рамках цивільного провадження або внаслі-
док судового рішення у цивільній справі спричиняли б відновлення 
такого провадження. У мотивувальній частині цього рішення абсо-
лютно справедливо зазначається про відсутність консенсусу Висо-
ких Договірних Сторін у цій сфері (див. п. 57 рішення).

Також дуже доречно зазначається про можливі наслідки пере-
гляду справи заявниці «для принципів юрисдикції (res iudicata) та 
юридичної визначеності у цивільному провадженні, що було за-
вершено, а також для законних інтересів третіх осіб» (п. 72). Про-
те в мотивувальній частині рішення, як видається, певна перевага 
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надається забезпеченню наявності можливостей для відновлення 
цивільного провадження з метою сприяння виконанню рішень Су-
ду (п. 58). Особисто я волів би включити в мотивування Суду певні 
кваліфікації.

Кожна сторона цивільного провадження має право на незмінне 
остаточне рішення, ухвалене впродовж розумного термінку. Оста-
точне рішення, навіть таке, що має недоліки в сенсі Конвенції, ство-
рює правомірні очікування щодо його незмінності, особливо для 
протилежної сторони, особливо коли вона діяла добросовісно в си-
туації, за якої порушення Конвенції не були очевидними з огляду на 
наявну практику Суду. Необхідність забезпечення незмінності оста-
точних судових рішень у провадженнях, учасниками яких є приватні 
особи та які стосуються законних інтересів усіх сторін провадження, 
є сильним аргументом проти відновлення цивільного провадження 
на підставі рішення Суду, яким встановлено порушення Конвенції. 
Наслідком відновлення такого провадження може навіть стати пору-
шення прав інших сторін, які також захищені Конвенцією. Проте не 
можна виключити того, що в певних ситуаціях остаточне рішення на-
ціонального суду у цивільних справах може призвести до несправед-
ливості у відносинах між сторонами провадження, які є приватними 
особами, й вона буде настільки кричущою, що виправити її можна 
буде тільки через скасування зазначеного рішення або внесення до 
нього змін. Проте, загалом кажучи, для видів ситуацій, що тут роз-
глядаються, справедлива сатисфакція найчастіше полягатиме у від-
шкодуванні шкоди державою.

7. Питання щодо наслідків рішень Суду природно пов’язується 
з питанням процедури розгляду справи в Суді. Усі процесуальні нор-
ми мають відповідати меті та завданню провадження й повинні за-
безпечити ефективний захист законних інтересів усіх його сторін. 
Окрім того, вони мають гарантувати беззаперечну процесуальну за-
конність ухвалених рішень.

Процесуальна справедливість вимагає, зокрема, надання гаран-
тії права бути заслуханим усім особам, яких стосується результат 
провадження. Як зауважено Сенекою у трагедії «Медея»: «Qui statuit 
aliquid parte inaudita altera, aequum licet statuerit, haud aequusfuit» («Хто 
твердить, не вислухавши іншої сторони, що він твердить правильно, 
навряд чи має рацію»). Що всеосяжнішими ставатимуть наслідки рі-
шень Суду, то нагальнішою буде необхідність забезпечення для всіх 
осіб, яких ці рішення стосуються, права бути заслуханим. Тенденції 
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в судовій практиці щодо наслідків та виконання рішень Суду можуть 
вимагати коригування застосовних процесуальних норм.

8. Під час розгляду заяв, у яких твердиться про порушення прав 
людини в рамках цивільних проваджень або внаслідок судових рі-
шень у цивільних справах, вирішення спорів між фізичними або 
юридичними особами, що регулюються приватним правом, ніколи 
не слід забувати про права сторони, протилежної стороні-заявнику. 
Адже встановлення Судом порушення Конвенції у зв’язку з судовим 
рішенням у цивільній справі може мати практичні та правові на-
слідки для інших сторін цивільного провадження та для здійснення 
їхніх прав. Ця проблема особливо пекуче постає в тому разі, коли 
заяви подаються проти держав, чиє законодавство (як в Україні) 
дозволяє відновлення цивільного провадження на підставі рішен-
ня Суду.

Тут варто зазначити, що у своєму рішенні у справі «Руїс-Матеос 
проти Іспанії» (Ruiz-Mateos v. Spain), від 23 червня 1993 року, Серія А, 
№ 262, Суд розглянув право зазначених осіб бути заслуханими в кон-
ституційному провадженні щодо перегляду. Питання було порушено 
в контексті взаємозв’язку між цивільним провадженням і провад-
женням щодо конституційності законодавчих актів. У зазначеній 
справі іспанський суд під час цивільного провадження звернувся до 
Конституційного суду із запитом про конституційність застосованих 
у справі законодавчих актів. Суд встановив порушення Конвенції на 
тій підставі, що у провадженні щодо конституційності цих законо-
давчих актів у Конституційному суді іспанські органи влади не за-
безпечили одній зі сторін цивільного провадження права на надання 
зауважень щодо позиції протилежної сторони стосовно конституцій-
ності законодавчого акту (п. 67).

9. Безперечно, порядок розгляду Судом індивідуальних заяв має 
багато специфічних рис, які відрізняють її від порядку, в якому діють 
різні національні суди вищих інстанцій. Хоча рішення Суду може 
бути важливим для здійснення прав інших сторін у національному 
провадженні, воно не встановлює для них прав та обов’язків, які б 
мали пряму дію на території Договірних Сторін. Проте з огляду на 
те, що в розглянутих ситуаціях результат провадження в Суді часто 
впливає на треті сторони, підхід, обраний у справі «Руїс-Матеос про-
ти Іспанії» (Ruiz-Mateos v. Spain) у контексті взаємозв’язку цивільного 
провадження та провадження щодо конституційності законодавчих 
актів, є також справедливим і для контексту взаємозв’язку цивільно-
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го провадження на національному рівні та провадження у Європей-
ському суді з прав людини.

Конвенція не гарантує іншим сторонам провадження на націо-
нальному рівні, яких стосується оскаржуване судове рішення, права 
бути заслуханими Судом. Справді, відповідно до п. 2 ст. 36 Конвенції 
у поєднанні з п. 3 правила 44 Регламенту Суду в інтересах належно-
го здійснення правосуддя Голова палати може дозволити або запро-
понувати будь-якій зацікавленій особі, яка не є заявником, подати 
свої письмові зауваження або — за виняткових обставин — взяти 
участь у слуханнях. Суд іноді користується цією можливістю, зокре-
ма у справах, що стосуються сімейного права. Обраний підхід, як на 
мене, справляє враження неадекватного, оскільки залишене на роз-
суд Голови палати право надання зацікавленій особі можливості вис-
ловити свою думку не є тотожним праву бути заслуханим. Воно не 
завжди використовується, коли зачіпаються інтереси третіх сторін.

Засідаючи у справах, у яких розглядаються порушення Конвен-
ції в рамках цивільного провадження або внаслідок судового рішен-
ня у цивільній справі, я завжди розмірковую, чи не слід забезпечити 
іншим зацікавленим сторонам у справі право надати Суду зауважен-
ня. Чи правильно ухвалювати рішення, не заслухавши інші зацікав-
лені сторони? Забезпечення їхнього права бути заслуханими не тіль-
ки надало би більшої ваги принципу процесуальної справедливості, 
а й у багатьох випадках забезпечило би глибше вивчення питань, що 
розглядаються.

З огляду на зазначені тенденції в судовій практиці, правила, 
застосовні до порядку розгляду Судом заяв, не надають достатньої 
процесуальної легітимності ухваленим рішенням. На цій підставі 
саме час переосмислити порядок розгляду справ у Суді для кращого 
його пристосування до вимог процесуальної справедливості.
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ятА СЕКЦІя

СПРАВА «чопенко проти України»

(Заява № 17735/06)

Рішення

Страсбург 
15 січня 2015 року

ОСТАТОЧНЕ 
15 квітня 2015 року

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

У справі «Чопенко 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,
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п. А. Потоцький,
п. П. Лемменс,
п. А. Пейхал,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 2 грудня 2014 року, 

виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справа ґрунтується на заяві (№ 17735/06) проти України, по-
даній 14 квітня 2006 року до Суду на підставі ст. 34 Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) 
громадянином України паном Валерієм Григоровичем Чопенком 
(далі — заявник).

2. Інтереси заявника, якому було надано юридичну допомогу, 
представляв п. А. Н. Дятлов — юрист, який практикує у м. Нікополі, 
Україна. Уряд України (далі — Уряд) представляла його Уповноваже-
ний, на останніх етапах провадження — пані Н. Севостьянова з Міні-
стерства юстиції України.

3. Заявник твердив, зокрема, що кримінальне провадження що-
до нього було несправедливим у зв’язку з порушенням його прав на 
захист та особисту участь у розгляді його справи судом апеляційної 
інстанції.

4. 17 жовтня 2011 року про заяву було повідомлено Уряд.
5. 10 грудня 2013 року палата вирішила відповідно до підп. «с» 

п. 2 правила 54 Регламенту Суду, що сторонам слід запропонувати 
надати подальші письмові зауваження щодо прийнятності та суті 
заяви.

ФАКтИ

I. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

6. Заявник народився у 1970 році. Наразі він відбуває покарання 
у вигляді довічного позбавлення волі у м. Дніпропетровську.
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7. 23 червня 2005 року дівчину, О. К., було знайдено підвішеною 
за шию на дереві у лісопосадці біля автобусної зупинки. Також було 
виявлено, що в неї зникли мобільний телефон, сережки та каблучка 
і що незадовго до смерті в неї був статевий акт.

8. Близько 14 год. 27 червня 2005 року працівники Апостолів-
ського районного відділку Управління Міністерства внутрішніх 
справ України в Дніпропетровській області для допиту у зв’язку 
з розслідуванням смерті О. К. доправили заявника до відділку 
міліції.

9. Того ж дня заявник написав явку з повинною, згідно з якою 
у другій половині дня 22 червня 2005 року він зустрів О. К. на авто-
бусній зупинці та запропонував їй вступити з ним у статевий акт 
у лісі неподалік. О. К. погодилася на його пропозицію та після акту 
добровільно віддала свої каблучку та сережки. Коли заявник збирав-
ся піти, вона пригрозила заявити, що її зґвалтували та пограбували. 
Щоб уникнути цього, заявник схопив її за шию; О. К., лишаючись жи-
вою, втратила свідомість, а він забрав її мобільний телефон і зали-
шив місце події.

10. За твердженнями заявника, від 27 до 28 червня 2005 року він 
перебував під вартою в міліції без будь-якого офіційного протоколу 
затримання та без повідомлення його родичів.

11. 28 червня 2005 року слідчий прокуратури Апостолівського 
району Дніпропетровської області відібрав у заявника пояснення 
і той надав додаткові деталі своєї зустрічі з О. К. Заявник твердив, 
що після того, як вона втратила свідомість, він взяв шнурок від її па-
расолі, зав’язав його навколо її шиї та підвісив потерпілу на дереві. 
Свідчення заявника було зафіксовано на формулярі під заголовком 
«Пояснення», який не згадував про жодне кримінальне провадження 
щодо заявника, але в якому зазначалося, що заявника було повідом-
лено про його право відповідно до ст. 63 Конституції не давати свід-
чення щодо себе.

12. У невстановлений час того ж дня слідчий прокуратури Апо-
столівського району Дніпропетровської області порушив щодо заяв-
ника кримінальну справу за підозрою у вчиненні умисного вбивства 
без обтяжуючих обставин за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 
ст. 115 Кримінального кодексу України, та повідомив заявника про 
його право на правову допомогу. Пізніше він склав протокол затри-
мання, згідно з яким заявника було затримано як підозрюваного 
у цю дату о 18 год. 15 хв. у приміщенні прокуратури.
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13. Після затримання заявнику призначили безоплатного захис-
ника, М., і в її присутності його офіційно допитували як підозрюва-
ного з 18 год. 35 хв. до 20 год. 50 хв. Під час допиту заявник здебіль-
шого повторив свої попередні показання.

14. Того ж дня заявник добровільно передав працівникам міліції 
золоту каблучку, що, як потім підтвердили родичі потерпілої, нале-
жала О. К. Телефон, що належав О. К., також було вилучено в помеш-
канні заявника або передано ним добровільно.

15. 1 липня 2005 року Апостолівський районний суд Дніпропет-
ровської області обрав заявнику запобіжний захід у вигляді триман-
ня під вартою. Із матеріалів справи випливає, що постанову не було 
оскаржено.

16. 2 липня 2005 року заявник, якого допитували за присутності 
М., повідомив додаткові деталі щодо його статевого контакту з О. К. 
Він також твердив, що всі його зізнання були добровільними, й ор-
гани влади не чинили на нього жодного тиску з метою примусити 
його написати явку з повинною. Розкаявшись у своїх злочинах, за-
явник поранив себе кінцем кулькової ручки, намагаючись переріза-
ти вени та вчинити самогубство, але сусід по камері завадив йому 
це зробити.

17. 5 липня 2005 року заявникові замість М. у рамках надан-
ня безоплатної правової допомоги було призначено іншого захис-
ника, Ш.

18. Того ж дня заявника доправили на місце злочину, й він за 
присутності Ш. взяв участь у відтворенні обстановки аі обставин 
подій.

19. 6 липня 2005 року заявника обстежив судово-медичний ек-
сперт, який виявив тілесне ушкодження на передній поверхні його 
лівого ліктьового суглобу, завдане приблизно 1 липня 2005 року. Су-
дово-медичний експерт також зафіксував, що, за твердженнями за-
явника, тілесне ушкодження було завдано самим заявником, і він не 
зазнавав жорстокого поводження з боку працівників органів влади 
ані під час його затримання, ані під час тримання під вартою.

20. 7 липня 2005 року заявнику було пред’явлено обвинувачен-
ня у вчиненні умисного вбивства. Того ж дня його в присутності Ш. 
допитали як обвинуваченого і він підтвердив свої попередні свід-
чення.

21. 12 серпня 2005 року заявника помістили у психіатричну лі-
карню для оцінки його психічного стану, і він перебував там до 9 ве-
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ресня 2005 року. За твердженнями заявника, впродовж цього періоду 
йому давали психотропні лікарські засоби.

22. 23 вересня 2005 року дії заявника було перекваліфіковано на 
умисне вбивство за обтяжуючих обставин за ознаками злочину, пе-
редбаченими ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України — зґвалту-
вання та розбій.

23. 26 вересня 2005 року замість призначеного в рамках надання 
безоплатної правової допомоги захисника Ш. до провадження було 
допущено нового захисника, Н., із яким родина заявника уклала до-
говір. Того ж дня заявник під час допиту за присутності Н. заявив, 
що він є невинуватим, та відмовився надавати будь-які додаткові 
пояснення.

24. Восени 2005 року апеляційний суд Дніпропетровської облас-
ті (далі — обласний суд), який діяв як суд першої інстанції, розпочав 
розгляд справи заявника.

25. Під час судового розгляду заявник заявив про свою невину-
ватість. Він твердив, що 27 червня 2005 року зізнався у вбивстві О. К. 
внаслідок жорстокого психологічного та фізичного поводження з ним 
працівниками міліції; насправді ж він ніколи не бачив О. К. 22 червня 
2005 року він придбав мобільний телефон, каблучку та сережки у не-
знайомої особи на вулиці.

26. 16 грудня 2005 року обласний суд визнав заявника винним 
у зґвалтуванні, крадіжці, розбої та вбивстві за обтяжуючих обста-
вин. Суд посилався на різні джерела доказів, включаючи визнаваль-
ні показання заявника, надані ним 27 червня 2005 року та впродовж 
подальшого розслідування, показання свідків, результати судово-
медичних, а також судово-імунологічної експертиз. Суд залишив 
без задоволення скарги заявника на жорстоке поводження як без-
підставні та призначив йому покарання у вигляді довічного позбав-
лення волі.

27. 21 грудня 2005 року заявнику вручили копію вироку обласно-
го суду від 16 грудня 2005 року.

28. 10 січня 2006 року заявник подав касаційну скаргу на цей ви-
рок. Він наполягав на своїй невинуватості та твердив, що 27 червня 
2005 року працівники міліції били його та застосовували до нього 
електричний струм з метою зламати його психологічний опір та при-
мусити його зізнатися у вчиненні вбивства, а також що вони погро-
жували підкинути його дружині наркотичні засоби в тому разі, якщо 
він відмовиться співпрацювати.
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29. Згодом (8 лютого, 2, 6 та 9 березня 2006 року) заявник подавав 
доповнення до касаційної скарги, в яких оскаржував вагомість різ-
них джерел доказів, на які суд посилався під час визнання заявника 
винним. Заявник також скаржився, що йому не надали можливість 
зв’язатися зі своїми родичами або отримати доступ до захисника до 
його першого допиту та що йому під час психіатричної експертизи 
давали психотропні лікарські засоби. Він також твердив, що Н. — за-
хисник, з яким родина заявника уклала договір, — несумлінно вико-
нував свої обов’язки. Зокрема, він рідко навідував заявника й узагалі 
не брав участі у касаційному провадженні.

30. 20 січня 2006 року заявнику було вручено виправлену копію 
вироку від 16 грудня 2005 року, оскільки в попередній копії було ви-
явлено деякі технічні помилки.

31. 17 лютого 2006 року заявник звернувся до Верховного Суду 
України з клопотанням про виклик його для пояснень під час розгля-
ду касаційної скарги.

32. 6, 14 та 28 березня 2006 року заявник подавав інші клопо-
тання про виклик його для  пояснень під час розгляду касаційної 
скарги. Він також звертався до Верховного Суду України з клопо-
танням про проведення судового засідання з обов’язковою участю 
його першого захисника, М., та зазначав, що він ніколи не відмо-
влявся від її послуг і не знав, чому її було відсторонено від участі 
у провадженні.

33. 27 березня 2006 року Верховний Суд України відмовив у за-
доволенні клопотання заявника про виклик його для пояснень під 
час розгляду його касаційної скарги, встановивши, що воно було 
подано з порушенням встановленого законодавством місячного 
строку.

34. 14 квітня 2006 року заявник повторно подав клопотання про 
виклик його для пояснень під час розгляду його касаційної скар-
ги, твердячи, що остаточну копію вироку йому було вручено ли-
ше 20 січня 2006 року, і він подав клопотання впродовж місяця від 
цієї дати.

35. 18 квітня 2006 року Верховний Суд України провів судове за-
сідання у справі заявника. Ані заявник, ані його захисник не були 
присутні на судовому засіданні.

36. Того ж дня Верховний Суд України залишив касаційну скаргу 
заявника без задоволення, а вирок — без змін. Суд зазначив, зокре-
ма, що доказів жорстокого поводження із заявником або порушення 
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його права на захист у спосіб, не сумісний із його правом на спра-
ведливий суд, не було. Він також зазначив, що в матеріалах справи 
було достатньо доказів вини заявника, включно з визнавальними 
показаннями заявника, наданими за присутності його захисників. 
Згідно з текстом ухвали прокурор, присутня в судовому засіданні, 
заперечила проти задоволення скарги заявника та просила залиши-
ти вирок без змін.

37. У різні дати після винесення йому вироку заявник безуспіш-
но скаржився до різних установ, включно з органами прокуратури 
та Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури, на ствер-
джуване жорстоке поводження з ним, неналежне виконання своїх 
обов’язків захисником Н., а також інші стверджувані порушення йо-
го процесуальних прав.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСтВО

А. КонСтитУція УКрАїни 1996 роКУ

38. У відповідних положеннях Конституції зазначено таке:

Стаття 59

«Кожен має право на правову допомогу. У випадках, передбачених 
законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у ви-
борі захисника своїх прав.

Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання 
правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних 
органах в Україні діє адвокатура».

Стаття 63

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

Підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на захист.

Засуджений користується всіма правами людини і громадянина, 
за винятком обмежень, які визначені законом і встановлені виро-
ком суду».
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B. КримінАльний КодеКС УКрАїни 2001 роКУ

39. Згідно з ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України умис-
не вбивство карається позбавленням волі на строк від семи до 
п’ятнадцяти років. Відповідно до ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу 
України умисне вбивство за обтяжуючих обставин, вказаних у цій 
частині, карається позбавленням волі на строк від десяти до п’ят-
надцяти років або довічним позбавленням волі.

С. КримінАльно-процеСУАльний КодеКС УКрАїни 1960 роКУ 

(втрАтив чинніСть 19 лиСтопАдА 2012 роКУ)

40. Статтею 45 Кримінально-процесуального кодексу України 
1960 року в редакції станом на час подій передбачалося, що участь 
захисника під час провадження дізнання, досудового слідства та 
розгляду кримінальної справи в суді першої інстанції є обов’язковою, 
коли, серед іншого, можливим покаранням є довічне позбавлення 
волі. У ній також вказано, що в такому разі участь захисника має за-
безпечуватися від моменту затримання особи або пред’явлення їй 
обвинувачення.

41. У відповідній частині чинних до 7 лютого 2006 року положень 
щодо розгляду кримінальної справи судом касаційної інстанції за-
значено таке:

Стаття 383 
Судові рішення, які можуть бути перевірені в касаційному порядку

«У касаційному порядку можуть бути перевірені:

1) вироки, ухвали і постанови апеляційного суду, постановлені ним 
як судом першої інстанції;

...».

Стаття 386 
Строки касаційного оскарження і внесення касаційного подання

«Касаційні скарги і подання на судові рішення, зазначені у частині 
першій статті 383 цього Кодексу, можуть бути подані протягом од-
ного місяця з моменту проголошення вироку чи оголошення ухвали 
або постанови, які оскаржуються; а засудженим, який перебуває під 
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вартою, ... в той же строк з моменту вручення йому копії вироку чи 
постанови».

Стаття 391 
Особи, які беруть участь у розгляді справи в касаційному порядку

«...Клопотання засудженого, який утримується під вартою, про 
виклик його для дачі пояснень при касаційній перевірці судових 
рішень, визначених у частині першій статті 383 цього Кодексу, 
є обов’язковим для суду касаційної інстанції.

Учасники судового розгляду, що з’явилися у судове засідання, мають 
право давати пояснення».

Стаття 395 
Обсяг перевірки справи касаційним судом

«Касаційний суд перевіряє законність та обґрунтованість судового 
рішення за наявними в справі і додатково поданими матеріалами 
в тій частині, в якій воно було оскаржене».

Стаття 396 
Результати розгляду справи судом касаційної інстанції

«У результаті касаційного розгляду справи суд приймає одне з таких 
рішень:

1) залишає вирок, ... без зміни, а касаційні скарги чи подання — без 
задоволення;

2) скасовує вирок ... і направляє справу на нове розслідування або 
новий судовий або апеляційний розгляд;

3) скасовує вирок ... і закриває справу;

4) змінює вирок ...».

Стаття 398 
Підстави для скасування або зміни вироку, ухвали чи постанови

«Підставами для скасування або зміни вироку, ухвали, постанови є:

1) істотне порушення кримінально-процесуального закону;

2) неправильне застосування кримінального закону;

3) невідповідність призначеного покарання тяжкості злочину та 
особі засудженого.
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Вирок апеляційного суду, постановлений ним як судом першої ін-
станції, може бути скасований або змінений і в зв’язку з однобіч-
ністю, неповнотою дізнання, досудового чи судового слідства або 
невідповідністю висновків суду, викладених у вироку, фактичним 
обставинам справи».

42. 12 січня 2006 року Законом України «Про внесення змін до 
Кримінально-процесуального кодексу України», який набрав чин-
ності 7 лютого 2006 року, статтю 391 було змінено шляхом внесення 
до її першої частини такого рядка: «якщо воно подане в межах строку 
на касаційне оскарження».

ПРАВО

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

У ЗВ’яЗКУ З ВІДСУтНІСтЮ ДОСтУПУ ДО ЗАХИСНИКА 
НА ПОЧАтКОВОМУ ЕтАПІ РОЗСЛІДУВАННя тА ВІДСУтНІСтЮ 

У ЗАяВНИКА МОЖЛИВОСтІ ВЗятИ УЧАСтЬ 
У СУДОВОМУ РОЗГЛяДІ ЙОГО КАСАЦІЙНОЇ СКАРГИ

43. Заявник скаржився, що йому не було забезпечено правову 
допомогу під час допитів на початкових етапах розслідування та 
що його було несправедливо позбавлено можливості брати участь 
у розгляді справи судом касаційної інстанції. Він посилався на п. 1 
та підп. «с» п. 3 ст. 6 Конвенції, у відповідних частинах яких зазна-
чено таке:

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

...

3. Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопору-
шення має щонайменше такі права:

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

...»

A. щодо прийнятноСті

44. Уряд не надав жодних зауважень щодо прийнятності зазна-
чених скарг.

45. Суд зазначає, що ці скарги не є явно необґрунтованими 
в сенсі підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вони не 
є неприйнятними з будь-яких інших підстав. Тому вони мають бути 
визнані прийнятними.

B. щодо СУті

1. доступ до захисника

46. Заявник твердив, що на порушення основних гарантій спра-
ведливого суду він зізнався у вчиненні злочинів, яких не вчиняв. 
Він твердив, що 27 червня 2005 року працівники міліції без будь-
яких процесуальних документів помістили його під варту та завдя-
ки катуванням отримали від нього визнавальні показання. Наступ-
ного дня у прокуратурі слідчий неофіційно допитав його і свавільно 
зафіксував його визнавальні показання на формулярі «Пояснення». 
Лише після отримання «пояснень» слідчі органи процесуально за-
кріпили його статус підозрюваного та затриманого, ознайомили 
з його процесуальними правами та призначили захисника в рамках 
надання безоплатної правової допомоги. Проте під час допиту як 
підозрюваного за присутності цього захисника він боявся заявляти 
про свою невинуватість, оскільки вважав, що призначений міліцією 
захисник не захоче сумлінно представляти його інтереси та, якщо 
заявник не співпрацюватиме зі слідством, то після повернення до 
місця тримання його під вартою він зазнає жорстокого поводження. 
Окрім того, станом на час подій його допитували як підозрюваного 
у вчиненні умисного вбивства без обтяжуючих обставин. Він не міг 
передбачити того, що слідство, яке вже мало істотну інформацію про 
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деталі вчинення злочину, згодом змінить обвинувачення на умисне 
вбивство за обтяжуючих обставин, зґвалтування та розбій. Коли об-
винувачення було змінено в такий спосіб, і заявник отримав доступ 
до захисника, з яким було укладено договір у приватному порядку, 
він відмовився від своїх визнавальних показань та заявив про свою 
невинуватість. Проте визнавальні показання відіграли вирішальну 
роль у визнанні його винним, оскільки інших прямих доказів йо-
го причетності до злочину не було. Оскільки первинні визнавальні 
показання було отримано на порушення основних процесуальних 
гарантій і вони вплинули на подальшу стратегію його захисту, він 
вважав, що національні суди мали виключити ці показання з дока-
зової бази.

47. Уряд заперечив проти аргументів заявника. Уряд зазначав, 
що заявник спочатку підозрювався та обвинувачувався у вчиненні 
умисного вбивства без обтяжуючих обставин. Таке обвинувачення 
згідно з національним законодавством не вимагало обов’язкової 
присутності захисника. Проте заявнику в день його затримання 
було призначено захисника, М., і він добровільно надав визнаваль-
ні показання за її присутності. Згодом заявник неодноразово доб-
ровільно надавав визнавальні показання за присутності і захисника 
М., і за присутності призначеного замість неї захисника Ш. На час 
подій заявник не скаржився на виконання обов’язків будь-ким із 
цих захисників. До того ж, він звернувся до Верховного Суду Ук-
раїни з клопотанням про виклик його першого захисника, М., для 
участі в розгляді його касаційної скарги. Це підтверджувало ціл-
ковиту довіру заявника до неї. Тому не можна твердити, що виз-
навальні показання заявника було надано на порушення його пра-
ва не свідчити проти себе або права на захист. За таких обставин 
у національних судів не було підстав для вилучення визнавальних 
показань із доказової бази. Окрім того, національні суди ґрунту-
вали свої рішення на інших численних джерелах доказів, включно 
з показаннями свідків, висновками судово-медичних експертиз 
і речовими доказами.

48. Суд нагадує, що навіть якщо першочерговою метою ст. 6 
Конвенції в тому, що стосується кримінального провадження, є за-
безпечення справедливого розгляду «судом», уповноваженим вста-
новлювати обґрунтованість «будь-якого висунутого ... криміналь-
ного обвинувачення», це не означає, що стаття не застосовується 
до досудового провадження. Отже, ст. 6 Конвенції — особливо її 
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пункт 3 — може застосовуватися ще до того, як справу передано до 
суду, якщо та тільки тією мірою, якою справедливість суду може бу-
ти підірвана початковим недотриманням її положень (див. рішення 
у справах «Імбріошіа проти Швейцарії» (Imbrioscia v. Switzerland), від 
24 листопада 1993 року, п. 36, Серія А, № 275; «Оджалан проти Туреч-
чини» (Öcalan v. Turkey) [ВП], заява № 46221/99, п. 131, ЄСПЛ 2005-IV; 
та «Сальдуз проти Туреччини» (Salduz v. Turkey) [ВП], заява № 36391/02, 
п. 50, ЄСПЛ 2008). Суд також нагадує, що гарантії підп. «с» п. 3 ст. 6 
Конвенції є конкретними аспектами права на справедливий судо-
вий розгляд, закріпленого у п. 1 цього положення, які мають вра-
ховуватися в будь-якій оцінці справедливості провадження (див. 
рішення від 30 травня 2013 року у справі «Мартін проти Естонії» 
(Martin v. Estonia), заява № 35985/09, п. 94). Крім того, першочерговим 
завданням Суду відповідно до п. 1 ст. 6 Конвенції є оцінка загаль-
ної справедливості кримінального провадження (див., як нещодавнє 
джерело, рішення у справах «Такске проти Бельгії» (Taxquet v. Belgium) 
[ВП], заява № 926/05, п. 84, ЄСПЛ 2010, з відповідним посиланнями 
в ньому; «Аль-Хаваджа та Тагері проти Сполученого Королівства» 
(Al-Khawaja and Tahery v. the United Kingdom) [ВП], заяви № 26766/05 та 
№ 22228/06, ЄСПЛ 2011; та наведене рішення у справі «Мартін проти 
Естонії» (Martin v. Estonia), там само).

49. Суд зазначає, що хоча право кожного обвинуваченого у вчи-
ненні злочину на ефективну юридичну допомогу захисника, який, 
у разі необхідності, призначається офіційно, не є абсолютним, воно 
є однією з головних ознак справедливого судового розгляду (див. 
рішення у справі «Кромбах проти Франції» (Krombach v. France), заява 
№ 29731/96, п. 89, ЄСПЛ 2001-II). Як правило, доступ до захисника має 
надаватися з першого допиту підозрюваного працівниками міліції, 
за винятком випадків, коли за конкретних обставин відповідної 
справи продемонстровано, що є вагомі підстави для обмеження та-
кого права (див. згадане рішення у справі «Сальдуз проти Туреччини» 
(Salduz v. Turkey) [ВП], п. 55). Право на захист як таке буде непоправно 
порушено, якщо визнавальні показання, отримані від особи під час 
допиту правоохоронними органами за відсутності захисника, вико-
ристовуватимуться з метою її засудження (там само).

50. Звертаючись до фактів цієї справи, Суд зазначає, що перший 
офіційний допит заявника як підозрюваного у вчиненні умисного 
вбивства О. К. відбувся 28 червня 2005 року за присутності захисни-
ка, М. Проте із тверджень заявника випливає — і це не було спросто-
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вано Урядом, — що за день до допиту заявника вже було поміщено 
під варту без складання відповідного протоколу й допитано щодо 
його причетності до відповідного вбивства. Як випливає з матеріалів 
справи, 27 червня 2005 року заявник написав у відділку міліції явку 
з повинною, засвідчивши свою причетність до вчинення злочину що-
до О. К. Крім того, 28 червня 2005 року заявника у прокуратурі допи-
тав слідчий, який зафіксував його детальні визнавальні показання як 
«пояснення». Час, коли відбулися ці допити, не встановлено. Проте за 
відсутності жодних пояснень від Уряду Суд погоджується з версією 
заявника, згідно з якою допити відбувалися ще до його офіційного 
затримання того дня.

51. Із цього випливає, що на підставі зазначених принципів, за-
кріплених практикою Суду, заявник мав право на доступ до адвоката 
під час допитів 27 та 28 червня 2005 року. Проте в ці дати заявника 
було допитано за відсутності захисника, а будь-якого офіційного до-
кумента, який би підтверджував, що перед допитом заявника було 
повідомлено про його право на юридичну допомогу, немає. Ґрунту-
ючись на фактах цієї справи, Суд не вбачає жодних вагомих причин, 
що виправдовують таке обмеження права заявника на доступ до за-
хисника. Із цього випливає, що впродовж відповідного періоду цього 
права дотримано не було.

52. Стосовно тверджень заявника про те, що його визнавальні 
показання слід було вилучити з доказової бази, Суд зазначає, що 
заявник неодноразово надавав визнавальні показання за присут-
ності двох захисників і не відмовлявся від них, доки до проваджен-
ня не було допущено третього захисника. Також немає доказів, що 
початкові визнавальні показання, надані заявником за відсутності 
захисника, було отримано внаслідок жорсткого поводження або 
під загрозою його застосування. З іншого боку, Суд зазначає, що 
тоді, коли заявник добровільно надав початкові визнавальні пока-
зання, він міг не вповні усвідомлювати їхню значущість, оскільки 
пред’явлені йому спершу обвинувачення стосувалися лише умис-
ного вбивства без обтяжуючих обставин. Коли їх змінили на обви-
нувачення у вчиненні умисного вбивства за обтяжуючих обставин, 
зґвалтування та розбою, заявник вирішив — можливо, за порадою 
свого захисника — не давати свідчень і згодом відмовився від своїх 
визнавальних показань. Ще важливішим є те, що початкові визна-
вальні показання, які, що вже зазначалося, було отримано на пору-
шення права заявника на правову допомогу, становили частину ма-
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теріалів справи. Отже, ці показання вплинули на перебіг слідства та 
встановили рамки, в яких мав будуватися захист заявника. Із цього 
випливає, що попри те, чи вирішив заявник відмовитися від визна-
вальних показань, чи дотримуватися їх, початкове порушення його 
права на захист не могло бути виправлено самим лише подальшим 
наданням йому правової допомоги. Для виправлення зазначено-
го порушення потрібні були додаткові заходи відповідних органів 
влади.

53. Проте національні суди посилалися на визнавальні пока-
зання заявника як на головну підставу для визнання його винним 
і не вжили заходів за його скаргами на порушення права на захист. 
Справді, визнавальні показання не були єдиною підставою для виз-
нання заявника винним. Проте за відсутності будь-якого судового 
рішення щодо ролі початкових свідчень, отриманих від заявника 
на порушення його права на правовий захист і включених до ма-
теріалів справи це порушення не було виправлено в рамках судово-
го провадження.

54. Наведених міркувань достатньо для того, щоб Суд дійшов 
висновку про те, що відбулося порушення п. 1 та підп. «с» п. 3 ст. 6 
Конвенції у зв’язку з обмеженням права заявника на доступ до за-
хисника під час його початкового допиту та використанням його 
визнавальних показань як підстави для визнання його винним.

2. відсутність можливості взяти участь 
у засіданні верховного Суду України

55. Заявник твердив, що відмова Верховного Суду України в за-
доволенні його клопотання про виклик його в судове засідання з роз-
гляду його касаційної скарги для пояснень порушила його право на 
захист та принцип рівності сторін. Заявник зокрема твердив, що, за-
лишивши клопотання без задоволення у зв’язку з порушенням вста-
новленого строку, Верховний Суд України надто формально розтлу-
мачив чинне законодавство та в будь-якому разі діяв несправедливо. 
Зокрема, Верховний Суд України не взяв до уваги той факт, що клопо-
тання було подано впродовж місячного терміну від дати отримання 
заявником остаточної виправленої копії вироку суду першої інстан-
ції, а також вирішальне значення, яке мало для нього судове засідан-
ня. Насамкінець заявник наголошував, що під час касаційного про-
вадження він уже не отримував правову допомогу. Проте прокурор 
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був присутнім під час розгляду справи судом касаційної інстанції аі 
робив усні заяви. Тому відсутність заявника в касаційному засіданні 
серйозно підірвала принцип рівності сторін.

56. Уряд не погодився із цим твердженням. Він твердив, що за-
явник мав усі можливості для давання показань під час проваджен-
ня в суді першої інстанції. Тому його присутність на засіданні суду 
касаційної інстанції не мала вирішального значення. Насправді під 
час цього засідання Верховний Суд України лише розглянув аргу-
менти сторін, надані в їхніх письмових зауваженнях, з урахуванням 
матеріалів справи. Хоча прокурор був присутнім на зазначеному 
засіданні, він не надав нових документів та не наводив нових аргу-
ментів. Отже, принцип рівності сторін не було порушено. Уряд також 
зазначив, що заявнику вручили копію вироку 21 грудня 2005 року. 
Таким чином, згідно з чинним процесуальним законодавством він 
мав подати своє клопотання про виклик його в судове засідання для  
пояснень під час касаційного розгляду справи до 21 січня 2006 року. 
Проте, хоча заявник подав свою касаційну скаргу впродовж зазначе-
ного строку (10 січня 2006 року), клопотання про виклик його в судо-
ве засідання для пояснень він подав лише 17 лютого 2006 року, тоб-
то зі значним та необґрунтованим запізненням. Отже, відмовляючи 
в задоволенні цього клопотання Верховний Суд України діяв законно 
та справедливо.

57. У своїх додаткових зауваженнях Уряд повторно зазначив, що 
заявник надто пізно подав своє клопотання щодо участі в засіданні 
Верховного Суду України та що таке клопотання було б обов’язковим 
для Верховного Суду України лише в тому разі, якби його було подано 
впродовж терміну, відведеного для подання касаційної скарги. Отже, 
заявник мав подати своє клопотання «до 23 січня 2006 року».

58. У відповідь заявник наполягав на тому, що термін подання 
його касаційної скарги мав бути продовжений і починатися з 20 січня 
2006 року.

59. Суд зауважує, що Верховний Суд України відмовив у задово-
ленні клопотання заявника про виклик його у засідання суду каса-
ційної інстанції для пояснень на підставі положення процесуально-
го законодавства, що вимагало обов’язкового виклику засудженого, 
який утримується під вартою, в судове засідання, лише якщо той по-
дав клопотання упродовж одного місяця від дня вручення йому копії 
вироку суду першої інстанції (див. наведені у пп. 41 та 42 статті 386 
та 391 Кримінально-процесуального кодексу України).
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60. Проте Суд зазначає, що зазначений термін для подання кло-
потання про виклик у судове засідання для пояснень було запровад-
жено 7 лютого 2006 року, тоді як оскаржуваний вирок у справі заяв-
ника було винесено 21 грудня 2005 року, коли такого терміну не було 
визначено.

61. Суд також зазначає, що сторони не подавали жодних заува-
жень щодо впливу таких змін на справу заявника. Проте Суд врахову-
ватиме відповідні зміни в національному законодавстві.

62. У зв’язку з цим Суд повторно зазначає, що до його завдань не 
належить вирішувати, чи правильно національні суди застосовували 
національне законодавство у справі заявника. Саме національні ор-
гани, зокрема суди, мають вирішувати проблеми тлумачення націо-
нального законодавства. Проте Суд повинен перевірити, чи спосіб, 
у який тлумачиться та застосовується національне законодавство, 
породжує наслідки, що відповідають принципам Конвенції, як вони 
тлумачаться у світлі практики Суду (див. рішення у справі «Скорді-
но проти Італії (№ 1)» (Scordino v. Italy (по. 1)) [ВП], заява № 36813/97, 
пп. 190, 191, ЄСПЛ 2006-V).

63. Суд також повторює, що ст. 6 Конвенції чітко не передбаче-
но право підсудного у кримінальному провадженні особисто брати 
участь у судових засіданнях; це право радше випливає із загальнішо-
го поняття справедливого суду (див., наприклад, рішення від 12 лю-
того 1985 року у справі «Колоцца проти Італії» (Colozza v. Italy), п. 27, 
Серія А, № 89). Особиста присутність підсудного не має такого важ-
ливого значення для апеляційного розгляду справи, якого вона набу-
ває під час розгляду справи судом першої інстанції (див., наприклад, 
рішення у справі «Камазінські проти Австрії» (Kamasinski v. Austria), від 
19 грудня 1989 року, п. 106, Серія А, № 168).

64. Проте Суд кілька разів вказував, що під час встановлення 
обґрунтованості кримінального обвинувачення особисте заслухо-
вування підсудного має бути загальним правилом. Будь-який відхід 
від цього принципу має бути винятковим та підлягати обмежуваль-
ному тлумаченню (див., напр., рішення у справах «Шандор Лайош Кісс 
проти Угорщини» (Sandor Liajos Kiss v. Hungary), заява № 26958/05, п. 22, 
від 29 вересня 2009 року, та «Попа і Тенесеску проти Румунії» (Popa and 
Tănăsescu v. Romania), заява № 19946/04, п. 46, від 10 квітня 2012 року). 
Для вирішення питання, чи було обмеження сумісним із Конвенцією, 
слід, серед іншого, враховувати особливі риси відповідного провад-
ження та спосіб, у який інтереси заявника фактично представлялися 
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та захищалися у суді апеляційної інстанції, особливо з урахуванням 
характеру питань, які цей суд мав вирішити, а також їхньої важли-
вості для особи, яка подала скаргу (див. рішення у справі «Ермі про-
ти Італії» (Hermi v. Italy) [ВП], заява № 18114/02, п, 62, ЄСПЛ 2006-ХІІ). 
Особиста участь підсудного в засіданні суду апеляційної інстанції 
набуває особливої важливості, коли апеляційний розгляд справи 
стосується оцінки особистості та характеру підсудного (див., напр., 
рішення від 21 вересня 1993 року у справі «Кремцов проти Австрії» 
(Kremzow v. Austria), п. 67, Серія А, № 268-В), або якщо підсудний за-
являє, що він не вчиняв інкримінованих йому злочинів, і суд апе-
ляційної інстанції має здійснити повну оцінку питання щодо вини 
або невинуватості підсудного (див., серед інших джерел, рішення від 
6 липня 2004 року у справі «Дондаріні проти Сан-Марино» (Dondarini v. 
San Marino), заява № 50545/99, п. 27). Іншими важливими питаннями 
є те, наскільки засудження є соціальним клеймом, а також чи є пред-
метом спору особиста свобода підсудного (див., серед інших джерел, 
рішення у справах «Бельзюк проти Польщі» (Belziuk v. Poland), від 25 бе-
резня 1998 року, п. 38, Reports 1998-II; «Юссіла проти Фінляндії» (Jussila 
v. Finland) [ВП], заява № 73053/01, п. 43, ЄСПЛ 2006-XIV; «Сууріпае про-
ти Фінляндії» (Suuripää v. Finland), заява № 43151/02, п. 45, від 12 січня 
2010 року; та згадане рішення у справі «Попа і Тенесеску проти Румунії» 
(Popa and Tănăsescu v. Romania).

65. У будь-якому разі, як випливає з гарантій, закріплених 
у підп. «с» п. 3 ст. 6 Конвенції, — і це є надзвичайно важливим для 
справедливості системи кримінального судочинства загалом — об-
винувачений повинен мати адекватний захист і в суді першої інс-
танції, і в апеляційному суді (див. рішення від 22 вересня 1994 року 
у справі «Лала проти Нідерландів» (Lala v. the Netherlands), п. 33, Серія A, 
№ 297-A). Участь представника прокуратури в засіданні суду апе-
ляційної інстанції, на якому підсудний або його представник були 
відсутніми, була визнана такою, що порушує право заявника на за-
хист та принцип рівності сторін, що є невід’ємною складовою права 
на справедливий суд (див., напр., згадане рішення у справі «Бельзюк 
проти Польщі» (Belziuk v. Poland), п. 38, та рішення у справах «Сініч-
кін проти Росії» (Sinichkin v. Russia), заява № 20508/03, пп. 38–45, від 
8 квітня 2010 року; «Піралі Оруджов проти Азербайджану» (Pirali Orujov 
v. Azerbaijan), заява № 8460/07, п. 44, від 3 лютого 2011 року; та «Не-
федов проти Росії» (Nefedov v. Russia), заява № 40962/04, пп. 41–48, від 
13 березня 2012 року).
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66. Звертаючись до фактів цієї справи, Суд зауважує, що згідно 
з кримінально-процесуальними нормами, чинними на час подій, 
при перегляді справи заявника Верховний Суд України був повно-
важним розглядати питання права та факту, пов’язані й із кримі-
нальною відповідальністю, й із призначенням покарання. Верховний 
Суд України мав повноваження розглядати докази з матеріалів спра-
ви та додаткові документи, надані йому безпосередньо сторонами. 
Після такого розгляду Верховний Суд України міг відмовити в задо-
воленні касаційної скарги та залишити вирок без змін, скасувати ви-
рок та закрити кримінальну справу, скасувати вирок та направити 
справу на нове розслідування або судовий розгляд, або змінити ви-
рок (див. наведені у п. 41 ст. 396 та 398 Кримінально-процесуального 
кодексу України 1960 року).

67. У своїй касаційній скарзі заявник заперечив вчинення злочи-
ну, в якому його обвинувачували, та твердив, що суд першої інстанції 
надав надмірної ваги його визнавальним показам, що їх, як твердив 
заявник, було отримано внаслідок жорстокого поводження та із по-
рушенням його права на захист. Він просив Верховний Суд України 
скасувати вирок та направити справу на нове розслідування. Отже, 
питання, які мав розглянути Верховний Суд України, вирішуючи пи-
тання щодо відповідальності заявника, стосувалися і фактів, і права. 
Верховний Суд України мав здійснити повну оцінку вини або неви-
нуватості заявника у вчиненні злочинів, що йому інкримінувалися.

68. Суд також зауважує, що зазначене провадження було надзви-
чайно важливим для заявника, якому суд першої інстанції призна-
чив покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Також важливо 
зазначити, що хоча ані заявник, ані його захисник не були присутні 
на судовому засіданні, на ньому був присутній прокурор. Із тексту рі-
шення Верховного Суду України від 18 квітня 2006 року випливає, що 
під час судового засідання прокурор робив усні заяви та переконував 
суд залишити вирок суду першої інстанції без змін.

69. Беручи до уваги кримінальне провадження щодо заявни-
ка загалом, і з урахуванням зазначених міркувань, Суд вважає, що 
присутність заявника на засіданні суду касаційної інстанції була 
надзвичайно важливою для надання Верховному Суду України мож-
ливості в належний спосіб вирішити поставлені перед ним питання 
та забезпечити рівність сторін.

70. Суд також зазначає, що, відмовивши в задоволенні клопо-
тання заявника про виклик його в судове засідання для пояснень, 
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Верховний Суд України без жодних обґрунтувань просто послався 
на відповідні положення Кримінально-процесуального кодексу Ук-
раїни, чинні на час постановлення ухвали. Проте редакція положен-
ня, на яке посилався Верховний Суд України, набрала чинності тоді, 
коли скарга заявника вже перебувала на розгляді Верховного Суду 
України. Якщо нововведений термін мав починатися з 21 грудня 
2005 року, дати вручення першого варіанту оскаржуваного вироку, 
то у справі заявника нове положення мало б застосовуватися ретрос-
пективно, оскільки норма, що набрала чинності 7 лютого 2006 року, 
вимагала від нього подання клопотання про виклик у судове засі-
дання для пояснень до 21 січня, тобто до того, як набрали чинності 
зміни до законодавства. Окрім того, видається, що, згідно з новим 
законодавством, Верховний Суд України, не будучи зобов’язаним 
задовольняти несвоєчасно подане клопотання заявника про виклик 
його в судове засідання для пояснень, міг задовольнити клопотання 
заявника на власний розсуд. Якщо термін мав починатися з 20 січня 
2006 року — дати вручення остаточного варіанту оскаржуваного ви-
року, — то станом на момент, коли заявник подав своє клопотання 
про виклик його в судове засідання для пояснень, він ще не закін-
чився. Незалежно від того, яким із двох підходів керувався Верхов-
ний Суд України, постає питання щодо обґрунтованості його ухвали 
з огляду на право на справедливий суд. Жодного альтернативного 
тлумачення норм не було надано.

71. Суд також зазначає, що клопотання заявника про виклик йо-
го в судове засідання для пояснень було подано 17 лютого 2006 року, 
а судове засідання відбувалося два місяці потому, 18 квітня 2006 року. 
Суд також зазначає, що Уряд не вказував, що задоволення клопотан-
ня заявника призвело б до необхідності перенести судове засідання 
(див., для порівняння, згадане рішення у справі «Ермі проти Італії» 
(Hermi v. Italy), п. 20).

72. З огляду на зазначене Суд доходить висновку, що відмова Вер-
ховного Суду України в задоволенні клопотання заявника про виклик 
його на засідання суду касаційної інстанції для пояснень призвела 
до непропорційного обмеження його права на захист, а з огляду на 
присутність представника прокуратури — до порушення принципу 
рівності сторін. Отже, вона не відповідала гарантіям справедливого 
суду, закріпленим у п. 1 та підп. «с» п. 3 ст. 6 Конвенції.

73. Відповідно, у зв’язку з відмовою в задоволенні клопотання 
заявника про виклик його на засідання суду касаційної інстанції для 
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пояснень також відбулося порушення п. 1 ст. 6 Конвенції у поєднанні 
з підп. «с» п. 3 ст. 6 Конвенції.

II. ІНШІ СтВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННя КОНВЕНЦІЇ

74. Заявник також скаржився, що з ним жорстоко поводилися 
працівники слідчих органів і йому давали психотропні лікарські 
засоби, що порушували його здатність зосереджуватися; що всі йо-
го адвокати погано виконували свої обов’язки; що працівники про-
куратури примушували свідків надавати неправдиві свідчення; що 
суди не були ані незалежними, ані безсторонніми, оскільки його 
було визнано винним у вчиненні злочинів, яких він не вчиняв; що 
його затримання було незаконним, оскільки його вчасно не пові-
домили про причини затримання та не допровадили до судді; що 
він не мав можливості ініціювати провадження для швидкого ви-
рішення питання щодо законності його затримання; що його мати 
страждала у зв’язку з його незаконним переслідуванням та поганим 
виконанням адвокатом Н. своїх обов’язків, а також що органи влади 
ігнорували подані ним численні клопотання та скарги. У зв’язку із 
зазначеними скаргами заявник посилався на ст.ст. 1, 3, 5, 6, 8, 13, 14, 
17 та 34 Конвенції.

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

76. Із цього випливає, що ця частина заяви має бути визнана не-
прийнятною як явно необґрунтована відповідно до підп. «а» п. 3 та 
п. 4 ст. 35.

III. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

77. Ст. 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».
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A. шКодА

78. Заявник вимагав 140 000 євро відшкодування моральної 
шкоди.

79. Уряд твердив, що вимоги заявника є надмірними та безпід-
ставними.

80. Суд вважає, що завдані заявнику страждання та розчаруван-
ня неможливо компенсувати самим лише визнанням порушення п. 1 
та підп. «с» п. 3 ст. 6 Конвенції. Водночас Суд вважає, що сума, яку 
вимагає заявник, є надмірною. Зважаючи на характер питань у цій 
справі та здійснюючи оцінку на засадах справедливості, Суд присуд-
жує заявнику 3000 євро відшкодування моральної шкоди та додатко-
во суму будь-яких податків, що можуть нараховуватися.

B. СУдові тА інші витрАти

81. Впродовж відведеного терміну заявник не подав жодних ви-
мог щодо компенсації судових та інших витрат. Відповідно Суд за 
цим пунктом нічого не присуджує.

C. пеня

82. 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 щодо відсутності доступу до 
захисника на початковому етапі розслідування та відсутності в заяв-
ника можливості брати участь у засіданні суду касаційної інстанції 
(п. 1 та підп. «с» п. 3 ст. 6 Конвенції), а решту скарг у заяві — неприй-
нятними.

2. Ухвалює, що відбулося порушення п. 1 ст. 6 Конвенції у поєд-
нанні з підп. «с» п. 3 ст. 6 Конвенції у зв’язку з відсутністю доступу 
до захисника на початку розслідування.

3. Ухвалює, що відбулося порушення п. 1 ст. 6 Конвенції 
у поєднанні з підп. «с» п. 3 статті 6 Конвенції у зв’язку з відсутніс-
тю в заявника можливості брати участь у засіданні суду касацій-
ної інстанції.
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4. Ухвалює, що:
a) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде ста-

тусу остаточного відповідно до п. 2 ст. 44 Конвенції, держа-
ва-відповідач повинна сплатити заявникові 3000 (три тисячі) 
євро відшкодування моральної шкоди та додатково суму 
будь-яких податків, що можуть нараховуватися; ця сума має 
бути конвертована у валюту держави-відповідача за курсом 
на день здійснення платежу;

b) зі спливом зазначеного тримісячного строку до остаточного 
розрахунку на зазначену суму нараховуватиметься простий 
відсоток у розмірі граничної позичкової ставки Європей-
ського центрального банку, що 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 15 січня 
2015 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 «а. в. проти України»

(Заява № 65032/09)

Рішення

Страсбург 
29 січня 2015 року

ОСТАТОЧНЕ 
29 квітня 2015 року

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

У справі «А. В. 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,
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п. В. А. Де Ґаетано,  п. А. Потоцький,
п. А. Пейхал,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 16 грудня 2014 року, 

виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справа ґрунтується на заяві (№ 65032/09) проти України, по-
даній 30 листопада 2009 року до Суду на підставі ст. 34 Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) 
громадянином України паном А. В. (далі — заявник). Голова секції 
задовольнив клопотання заявника про нерозголошення відомостей 
про його особу (п. 4 правила 47 Регламенту Суду).

2. Інтереси заявника представляла пані І. Бойкова — юрист, що 
практикує у м. Києві. Уряд України (далі — Уряд) представляв його 
Уповноважений, на той час — п. Н. Кульчицький.

3. Заявник твердив, зокрема, що зазнав жорстокого поводжен-
ня з боку працівників міліції (ст. 3 Конвенції), не мав доступу до за-
хисника на початковому етапі розслідування (п. 1 і підп. «с» п. 3 ст. 6 
Конвенції) та що докази, отримані внаслідок жорстокого поводження, 
було використано судами для його засудження (п. 1 ст. 6 Конвенції).

4. 22 жовтня 2012 року про наведені скарги було повідомлено 
Уряд.

ФАКтИ

І. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

5. Заявник народився у 1982 році та живе у м. Києві.

A. зАтримАння зАявниКА

6. Увечері 29 грудня 2006 року заявника було затримано на вули-
ці в місті Києві та доправлено до Шевченківського РУ ГУМВС України 
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в місті Києві (далі — районне управління міліції), де за присутності 
двох понятих йому було запропоновано показати вміст його кишень. 
Понятими були двоє безробітних чоловіків. Заявник виклав маленькі 
пакетики з кокаїном.

7. Згідно з твердженнями заявника під час його затримання на 
вулиці кілька працівників міліції повалили його на землю, вдягли на 
нього наручники та повели до свого автомобіля, де вони, як тверди-
лося, підкинули йому наркотики (маленькі пакетики з кокаїном) та 
продовжили його бити. Побиття супроводжувалося погрозами засто-
сування насильницьких дій сексуального характеру та продовжува-
лося до прибуття у районне управління міліції.

B. АдмініСтрАтивне зАтримАння зАявниКА

8. О 22 год. 29 грудня 2006 року працівники міліції затримали 
заявника відповідно до ст. 263 Кодексу України про адміністратив-
ні правопорушення за порушення правил обігу наркотичних засобів 
і психотропних речовин, що згідно зі ст. 44 зазначеного Кодексу 
є адміністративним правопорушенням.

9. Потім у заявника відібрали пояснення. Він письмово зізнався 
в тому, що незаконно придбав кокаїн для особистого вжитку. Від-
повідно до тверджень заявника він написав зізнання, продиктоване 
йому працівником міліції, під примусом.

10. Після того, як заявник зізнався, його було поміщено до ка-
мери.

11. За твердженнями заявника під час його перебування в район-
ному управлінні міліції йому не давали достатньо їжі та води. Він 
утримувався в незадовільних санітарно-гігієнічних умовах. Як він 
твердить, на одну ніч його було зачинено в туалеті районного відділ-
ку міліції, де було брудно та неприємно пахло. Він погано почувався 
і відчував гострий біль у попереку.

C. КримінАльне провАдження щодо зАявниКА 

тА пов’язАні з цим питАння

12. 2 січня 2007 року міліція отримала висновок експерта, в яко-
му зазначалося, що вилучена у заявника речовина містила кокаїн 
вагою 1,18 г.
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13. Того ж дня слідчий міліції порушив щодо заявника кримі-
нальну справу за фактом незаконного придбання та зберігання нар-
котичних засобів у великих розмірах за ознаками злочину, передба-
ченого ч. 2 ст. 309 Кримінального кодексу України.

14. О 17 год. 25 хв. на підставі ст.ст. 106 і 115 Кримінально-проце-
суального кодексу України слідчий затримав заявника за підозрою 
у вчиненні зазначеного злочину. Відповідний протокол передбачав 
короткочасне затримання заявника на сімдесят дві години.

15. Того ж дня заявника було допитано, і він повідомив обста-
вини, за яких придбав наркотичні засоби. Заявник твердив, що його 
адвоката, найнятого його батьками, було допущено до нього, коли 
допит уже тривав упродовж значного проміжку часу. За присутності 
адвоката заявник поскаржився на поганий стан здоров’я та додав, 
що один із його знайомих підбурив його на придбання наркотичних 
засобів.

16. Згідно із зауваженнями Уряду 2 січня 2007 року заявник 
пройшов медичний огляд і йому було діагностовано міжреберну не-
вралгію. Стан його здоров’я було визнано задовільним.

17. 5 січня 2007 року прокурор відмовив у погодженні подання 
слідчого про обрання заявнику запобіжного заходу у вигляді взяття 
під варту. Після цього слідчий виніс постанову про звільнення заяв-
ника під підписку про невиїзд.

18. У другій половині дня 5 січня 2007 року після звільнення за-
явника його оглянули лікарі бригади швидкої медичної допомоги, 
які зазначили, що він страждає на гострий пієлонефрит (важку фор-
му ниркової інфекції) та на попереково-крижовий радикуліт (запа-
лення сідничного нерва).

19. 6 і 8 січня 2007 року заявника знову оглянули лікарі бригади 
швидкої медичної допомоги, які діагностували в нього гострий ра-
дикуліт та підозру на гострий пієлонефрит.

20. У період від 9 до 19 січня 2007 року заявник проходив ста-
ціонарне лікування у неврологічному відділенні Київської місь-
кої клінічної лікарні № 1. У нього було діагностовано остеохондроз 
поперекового відділу хребта, вертеброгенну ломбаргію і больовий 
та м’язово-тонічний синдром.

21. 16 січня 2007 року заявника оглянув психіатр, який зазначив 
у нього ознаки посттравматичного стресового розладу.

22. 22 січня 2007 року Шевченківський районний суд м. Києва 
(далі — районний суд) розглянув скаргу заявника щодо незаконності 
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його затримання за ст. 106 Кримінально-процесуального кодексу 
України. Районний суд дійшов висновку, що протокол слідчого про 
затримання заявника за підозрою у вчиненні злочину від 2 січня 
2007 року був незаконним у частині підстав затримання, які фактич-
но існували ще з 29 грудня 2006 року.

23. 6 лютого 2007 року заявник за присутності свого адвоката 
заперечив висунуті проти нього обвинувачення та на будь-які запи-
тання слідчого відповідати відмовився.

24. 9 лютого 2007 року прокуратура Шевченківського району міс-
та Києва відмовила в порушенні кримінальної справи щодо праців-
ників міліції за скаргами заявника про порушення його прав під час 
затримання та тримання під вартою. Відповідно до постанови про-
куратури в діях працівників міліції не було виявлено складу злочи-
ну. У цій постанові прокуратура посилалася на пояснення слідчого, 
у провадженні якого перебувала кримінальна справа щодо заявника, 
та на записи стосовно затримання заявника у книзі обліку затрима-
них і доставлених осіб.

25. 1 березня 2007 року батько заявника звернувся до слідчого 
зі скаргою на численні порушення прав свого сина, включно з при-
мусовим отриманням від нього зізнань та незаконне затримання та 
тримання під вартою.

26. 7 березня 2007 року заявник за присутності свого адвоката 
заперечив висунуті проти нього обвинувачення та відмовився від-
повідати на будь-які запитання слідчого.

27. 16 березня 2007 року з приводу неналежного дослідження 
слідчими органами обставин його затримання та допиту на почат-
ковому етапі розслідування заявник звернувся зі скаргою до про-
куратури.

28. 4 квітня 2007 року прокуратура відповіла, що кримінальну 
справу щодо заявника передано до районного суду, і він зможе пода-
ти відповідні скарги під час судового розгляду.

29. 15 червня 2007 року за клопотанням заявника спеціаліст-ато-
рознавець склав висновок, в якому зазначалося, що письмове зізнан-
ня заявника від 29 грудня 2007 року написано ним під примусом ін-
шої особи, яка диктувала текст.

30. Під час судового засідання 18 червня 2007 року заявник по-
дав клопотання про долучення висновку спеціаліста-авторознавця 
до матеріалів справи. Він також клопотав про вилучення пояснень, 
які він надав 29 грудня 2006 року і 2 січня 2007 року, оскільки їх було 
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отримано з порушенням його прав. Суд відмовив у задоволенні його 
клопотань.

31. Упродовж судового розгляду заявник заперечував пред’яв-
лені йому обвинувачення. Він наполягав на тому, що наркотики 
йому підкинули та що він зазнав психологічного тиску і фізично-
го жорстокого поводження з боку працівників міліції. Після цього 
районний суд допитав причетних до справи працівників міліції 
і слідчих, які заперечили твердження заявника. Районний суд та-
кож допитав двох понятих, які були присутні, коли заявник дістав 
наркотики зі своєї кишені. Вони засвідчили, що коли заявник дістав 
у їхній присутності маленькі пакетики, він сказав, що в них міс-
титься кокаїн; вони не помітили на заявникові жодних видимих 
тілесних ушкоджень.

32. 8 липня 2008 року районний суд визнав заявника винним 
у незаконному придбанні та зберіганні наркотичних засобів у вели-
ких розмірах та призначив йому покарання у вигляді позбавлення 
волі строком на три роки. Заявника було звільнено від відбування 
покарання з іспитовим строком на два роки. Свої висновки районний 
суд обґрунтував показами свідків, речовими та документальними 
доказами і висновками експертів. Районний суд встановив відсут-
ність ознак жорстокого поводження із заявником або порушення йо-
го процесуальних прав під час надання ним первинних визнаваль-
них показань.

33. Заявник оскаржив вирок, твердячи, що ключовий доказ було 
отримано під час його незаконного затримання та внаслідок жорсто-
кого з ним поводження, та що після затримання йому не було надано 
доступу до адвоката.

34. 7 листопада 2008 року апеляційний суд міста Києва зали-
шив вирок суду першої інстанції без змін. Суд зазначив, що у своїх 
визнавальних показах від 29 грудня 2006 року заявник докладно 
пояснив, як вчинив злочин. Апеляційний суд також зазначив, що 
2 січня 2007 року заявник також визнав себе винним у вчиненні 
злочину.

35. 22 травня 2009 року суддя Верховного Суду України, одно-
осібно розглянувши справу, відмовив у задоволенні касаційної 
скарги заявника з огляду на те, що його вина була переконливо до-
ведена на підставі доказів у матеріалах справи, включано з первин-
ними визнавальними показами заявника. 2 червня 2009 року його 
захисник отримав копію зазначеного рішення.
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II. ВІДПОВІДНІ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСтВО І ПРАКтИКА

А. КримінАльний КодеКС УКрАїни від 5 Квітня 2001 роКУ

29. Стаття 309 Кодексу передбачає:

«1. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, 
перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних 
речовин або їх аналогів без мети збуту караються ... позбавлен-
ням волі...

2. Ті самі дії, ... якщо предметом таких дій були наркотичні засоби ... 
у великих розмірах, караються позбавленням волі на строк від двох 
до п’яти років...».

B. КримінАльно-процеСУАльний КодеКС УКрАїни 

від 28 грУдня 1960 роКУ 

(У редАКції, чинній нА чАС подій)

36. Відповідні положення Кодексу наведено в рішенні у справі 
«Осипенко проти України» (Osypenko v. Ukraine), заява № 4634/04, п. 33, 
від 9 листопада 2010 року.

C. КодеКС УКрАїни про АдмініСтрАтивні прАвопорУшення 

від 7 грУдня 1984 роКУ 

(У редАКції, чинній нА чАС подій)

37. Стаття 44 Кодексу забороняє виробництво, придбання, збері-
гання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психо-
тропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах. За порушення 
згаданого положення передбачено покарання у вигляді накладення 
штрафу до сорока трьох неоподатковуваних мінімумів доходів гро-
мадян або адміністративного арешту на строк до п’ятнадцяти діб.

38. Стаття 263 передбачає, серед іншого, що осіб, які порушили 
правила обігу наркотичних засобів, може бути затримано на строк до 
трьох годин для складання протоколу про адміністративне правопо-
рушення. Проте в необхідних випадках для встановлення особи, про-
ведення медичного огляду, з’ясування обставин придбання  вилуче-
них наркотичних засобів і психотропних речовин та їх дослідження 
попереднє затримання може бути продовжено до трьох діб. У таких 
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випадках протягом двадцяти чотирьох годин від моменту затриман-
ня про це має бути письмово повідомлено прокурора.

39. Саття 268 передбачає, що особа, яку притягнуто до адміні-
стративної відповідальності, впродовж провадження має право ко-
ристуватися юридичною допомогою адвоката.

ПРАВО

І. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 3 КОНВЕНЦІЇ

40. Заявник скаржився відповідно до ст. 3 Конвенції, що 29 груд-
ня 2006 року він зазнав тиску з боку працівників міліції та був ними 
побитий.

41. Саття 3 Конвенції передбачає:

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

A. щодо прийнятноСті

42. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою в сенсі 
підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не є не-
прийнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути визнана 
прийнятною.

B. щодо СУті

1. Аргументи Сторін

43. Уряд твердив, що порушення ст. 3 Конвенції не відбулося. 
Уряд наголошував на тому, що 29 грудня 2006 року поняті, присут-
ні в районному управлінні міліції під час вилучення наркотичних 
засобів, не бачили в заявника жодних тілесних ушкоджень. 2 січня 
2007 року він пройшов медичний огляд і стан його здоров’я було виз-
нано задовільним. У зв’язку з цим Уряд надав витяг із журналу ме-
дичного обліку затриманих, який ведеться у районному управлінні 
міліції. Уряд також наполягав на тому, що заявник не вимагав медич-
ного огляду для фіксації тілесних ушкоджень, завданих йому внаслі-
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док побиття. Що стосується хвороб, діагностованих у заявника після 
його звільнення, Уряд твердив про відсутність будь-яких медичних 
доказів на підтвердження того, що заявник захворів на них під час 
перебування під вартою.

44. Уряд також запевняв, що скаргу заявника на жорстоке повод-
ження було розглянуто національними органами влади й відхилено 
як безпідставну. Уряд посилався, зокрема, на постанову прокуратури 
Шевченківського району міста Києва від 9 лютого 2007 року.

45. Заявник наполягав, що він зазнав тиску та був побитий пра-
цівниками міліції. Щодо понятих, про яких зазначав Уряд, то вони не 
могли бачити його тілесних ушкоджень, оскільки під час вилучення 
наркотичних засобів він був повністю одягнений. Він також твердив, 
що 2 січня 2007 року не проходив медичного огляду. Витяг із медич-
них записів, наданий Урядом, не містив жодних відомостей про осо-
бу, щодо якої здійснювався огляд і діагностування.

46. Заявник наголошував на тому, що тільки-но його було звіль-
нено 5 січня 2007 року, лікарі бригади швидкої медичної допомоги 
надали йому невідкладну медичну допомогу у зв’язку із болем у по-
переку.

2. оцінка Суду

47. Суд нагадує, що ст. 3 Конвенції категорично забороняє будь-
яке катування або нелюдське чи таке, що принижує гідність, по-
водження. Жорстоке поводження має досягти мінімального рівня 
жорстокості, щоб підпадати під дію ст. 3 Конвенції. Оцінка цього 
мінімального рівня є відносною і залежить від усіх обставин спра-
ви, таких як тривалість поводження, його фізичні та психічні наслід-
ки, а в деяких випадках мають враховуватися також стать, вік і стан 
здоров’я потерпілого. Будь-яке застосування фізичної сили щодо 
особи, позбавленої свободи, якщо воно не було зумовлене суворою 
необхідністю внаслідок її власної поведінки, принижує людську гід-
ність та в принципі є порушенням права, гарантованого ст. 3 Конвен-
ції (див. рішення у справі «Лабіта проти Італії» (Labita v. Italy) [ВП], 
заява № 26772/95, пп. 119–120, ЄСПЛ 2000-IV).

48. Оцінюючи докази, Суд зазвичай керується критерієм доведе-
ності «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 випли-
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вати із сукупності достатньо вагомих, чітких та узгоджених між со-
бою ознак чи подібних неспростованих презумпцій факту. Коли вся 
чи значна частина інформації про події, про які йдеться, відома лише 
органам влади — як це є у справі щодо ув’язнених осіб, які перебува-
ють під контролем органів влади, — і коли у таких осіб під час їхнього 
ув’язнення з’являються тілесні ушкодження, це породжує відповідні 
обґрунтовані презумпції факту. При цьому тягар доведення можна 
вважати покладеним на органи влади, адже саме вони мають надати 
достатні та переконливі пояснення (див. рішення у справі «Рібіч про-
ти Австрії» (Ribitsch v. Austria), від 4 грудня 1995 року, п. 34, Серія А, 
№ 336, та «Салман проти Туреччини» (Salman v. Turkey) [ВП], заява 
№ 21986/93, п. 100, ЄСПЛ 2000-VII).

49. У цій справі заявник твердив, що 29 грудня 2006 року праців-
ники міліції побили його з метою примусити надати визнавальні по-
кази. Уряд твердив, що двоє понятих, присутніх 29 грудня 2006 року 
під час вилучення в заявника наркотиків, не бачили в нього жодних 
тілесних ушкоджень. Суд погоджується з аргументом заявника, що 
ці поняті могли не бачити ушкоджень на тілі, оскільки під час ви-
лучення наркотиків він був повністю одягнений. Окрім того, поняті 
не були медиками, і до їхніх завдань не належало здійснення оцін-
ки стану здоров’я заявника. Уряд також твердив, що заявник 2 січня 
2007 року пройшов медичний огляд, за результатами якого в нього не 
було виявлено жодних тілесних ушкоджень. Суд зазначає, що витяг із 
медичних записів, наданих Урядом на підтвердження своїх доводів, 
не містить ані прізвища заявника, ані будь-якого іншого свідчення 
того, що медичні висновки, внесені 2 січня 2007 року у журнал обліку, 
стосувалися саме його. Відповідно не було обґрунтовано доведено, 
що 2 січня 2007 року заявник пройшов медичний огляд.

50. Проте стверджуваний заявником факт побиття 29 грудня 
2006 року не підтверджується жодними доказами. Лікування заяв-
ника у зв’язку з нирковою інфекцією та радикулітом після його звіль-
нення 5 січня 2007 року не підтверджує скарги на побиття. Варто 
зазначити, що від 2 січня 2007 року й пізніше заявник спілкувався 
зі своїм захисником, але немає жодного документа, який би свідчив 
про те, що вони зверталися з клопотаннями про медичне обстеження 
заявника. Після свого звільнення заявник мав безперешкодний до-
ступ до лікарів, які не виявили в нього жодних тілесних ушкоджень.

51. Заявник також твердив, що зазнав психологічного тиску від 
працівників міліції. За певних обставин такий вид психологічного 



а. в. проти України

���

впливу на особу може становити жорстоке поводження, заборонене 
Конвенцією (див. рішення у справі «Гефген проти Німеччини» (Gäfgen 
v. Germany) [ВП], заява № 22978/05, пп. 91 і 108, ЄСПЛ 2010). Суд зазна-
чає, що 16 січня 2007 року психіатр виявив у заявника ознаки пост-
травматичного стресового розладу. Однак цей загальний діагноз не 
містив жодних деталей і не може вважатися підставою для висновку 
про те, що психологічний стан заявника був спричинений подіями 
29 грудня 2006 року.

52. Заявник також посилався на висновок спеціаліста-авторороз-
навця, в якому зазначалося, що текст визнавальних показів заявни-
ка від 29 грудня 2007 року було написано під впливом іншої особи. 
Для Суду цього єдиного доказу недостатньо для висновку про те, що 
заявник зазнав психологічного впливу або що цей психологічний 
вплив був достатньо серйозним, щоб досягти мінімального рівня, 
визначеного ст. 3 Конвенції (див., для порівняння, рішення від 15 лис-
топада 2012 року у справі «Замфереско проти України» (Zamferesko v. 
Ukraine), заява № 30075/06, п. 48). У цій справі даний аспект скарги 
стосується більше питання забезпечення заявнику на час подій до-
ступу до захисника, який, серед іншого, міг ефективно запобігти 
стверджуваному психологічному впливу працівників міліції. Про-
те питання доступу до захисника розглядатиметься далі відповідн 
до ст. 6 Конвенції.

53. За таких обставин Суд не вбачає порушення ст. 3 Конвен-
ції у зв’язку зі стверджуваним жорстоким поводженням 29 грудня 
2006 року.

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

54. Заявник скаржився, що він не мав доступу до захисника на 
початковому етапі провадження. Він посилався на п. 1 і підп. «с» п. 3 
ст. 6 Конвенції, відповідними положеннями яких передбачено таке:

«1. Кожен має право на справедливий ... розгляд його справи ... су-
дом, ... , який ... встановить обґрунтованість будь-якого висунутого 
проти нього кримінального обвинувачення...

3. Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопору-
шення має щонайменше такі права:
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...

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

А. щодо прийнятноСті

55. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою в сенсі 
підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не є не-
прийнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути визнана 
прийнятною.

в. щодо СУті

1. Аргументи Сторін

56. Уряд твердив, що право заявника мати захисника було забез-
печено в належний спосіб та що у зв’язку із цим порушення Конвен-
ції не відбулося. Той факт, що захисник був відсутній під час допиту 
29 грудня 2006 року, не вплинув на подальше розслідування та роз-
гляд справи судами. Уряд також доводив, що суд першої інстанції не 
використав визнавальні покази заявника для обґрунтування своїх 
висновків.

57. Заявник не погодився та наполягав на тому, що в нього не бу-
ло доступу до захисника у потрібний час і що відсутність захисника 
вплинула на його засудження.

2. оцінка Суду

58. Суд нагадує, що п. 1 ст. 6 Конвенції вимагає, щоб, як прави-
ло, доступ до захисника надавався з першого допиту підозрюваного 
працівниками міліції, за винятком випадків, коли за конкретних об-
ставин відповідної справи продемонстровано, що є вагомі підстави 
для обмеження такого права. Та навіть якщо вагомі підстави можуть 
у виняткових випадках виправдовувати відмову в доступі до захис-
ника, таке обмеження, попри його підстави, не повинно незаконно 
порушувати права обвинуваченого відповідно до ст. 6 Конвенції. 
Право на захист як таке буде непоправно порушено, якщо визнаваль-
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ні покази, отримані від особи під час допиту правоохоронними ор-
ганами за відсутності захисника, використовуватимуться з метою її 
засудження (див. рішення у справі «Сальдуз проти Туреччини» (Salduz 
v. Turkey) [ВП], заява № 36391/02, п. 55, від 27 листопада 2008 року). 
Спосіб, у який п. 1 та підп. «с» п. 3 ст. 6 Конвенції мають бути за-
стосовані під час досудового розслідування, залежить від особливо-
стей провадження, про яке йдеться, та від обставин справи. Задля 
встановлення того, чи було досягнуто мети ст. 6 Конвенції — спра-
ведливого судового розгляду — необхідно враховувати всю повно-
ту національного провадження у справі (див. рішення від 11 грудня 
2008 року у справі «Пановітс проти Кіпру» (Panovits v. Cyprus), заява 
№ 4268/04, п. 64).

а) Чи було обмежено право на доступ до захисника

59. Із матеріалів справи випливає, і сторони цього не заперечу-
ють, що 29 грудня 2006 року працівники міліції доправили заявника 
до районного управління міліції за підозрою у вчиненні правопору-
шення, пов’язаного з порушенням правил обігу наркотичних засобів. 
Дії заявника спочатку було кваліфіковано як адміністративне пра-
вопорушення. Чи була така початкова кваліфікація виправданою, чи 
ні, Суд зазначає, що провадження у справі про адміністративне пра-
вопорушення передбачало як можливе покарання адміністративний 
арешт на строк до п’ятнадцяти діб. З огляду на характер і тяжкість 
покарання Суд вважає, що це провадження підпадає під сферу засто-
сування ст. 6 Конвенції (див. рішення у справах «Галстян проти Вір-
менії» (Galstyan v. Armenia), заява № 26986/03, пп. 58–60, від 15 листо-
пада 2007 року, та «Лучанінова проти України» (Luchaninova v. Ukraine), 
заява № 16347/02, п. 39, від 9 червня 2011 року). Крім того, ніщо не 
вказує на те, що за обставин цієї справи мають застосовуватися будь-
які винятки з конкретної вимоги ст. 6 Конвенції щодо забезпечення 
доступу до захисника від з першого допиту. Процесуальні заходи, 
вжиті на початку провадження у справі про адміністративне право-
порушення, спричинили серйозні наслідки для заявника, особливо 
з огляду на покарання за адміністративне правопорушення, передба-
чене у вигляді адміністративного арешту. Крім того, з огляду на кон-
кретний зв’язок між двома провадженнями на національному рівні 
важливість первинних слідчих дій не можна недооцінювати. Відмін-
ність між початковими обвинуваченнями у вчиненні адміністратив-
ного правопорушення та подальшими обвинуваченнями у вчиненні 
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злочину по суті полягала у кількості наркотичних засобів, яка спо-
чатку могла бути неочевидною, а визнавальні покази заявника, отри-
мані для пред’явлення обвинувачення у вчиненні адміністративного 
правопорушення, могли бути і фактично були вповні застосовними 
для подальшого притягнення до кримінальної відповідальності, яка 
передбачала серйозніше покарання.

60. Відповідно заявник мав право на доступ до захисника під час 
допиту 29 грудня 2006 року з приводу обставин придбання ним нар-
котичних засобів. Наявність цього права, встановленого Конвенцією, 
не залежала від того, чи подав заявник клопотання про надання йо-
му юридичної допомоги. Проте заявник міг відмовитися від зазна-
ченого права, оскільки ст. 6 Конвенції не забороняє особі за власним 
бажанням відмовитися від права на гарантію справедливого суду 
(див. рішення від 9 червня 2009 року у справі «Стжалковський проти 
Польщі» (Strzalkowski v. Poland), заява № 31509/02, п. 42). Проте відмова 
від цього права повинна, серед іншого, надаватися у недвозначний 
спосіб та супроводжуватися мінімальними гарантіями, співмірними 
з її важливістю (див. рішення у справі «Сейдович проти Італії» (Sejdovic 
v. Italy) [ВП], заява № 56581/00, п. 86, ЄСПЛ 2006-ІІ). Необхідні гаран-
тії права на юридичну допомогу, окрім іншого, опосередковано за-
кріплюють обов’язок органів влади встановити, що особа не бажала 
скористатися цим правом у конкретний проміжок часу (див. рішення 
від 15 листопада 2012 року у справі «Єрохіна проти України» (Yerokhina 
v. Ukraine), заява № 12167/04, п. 68).

61. Із фактів випливає, і сторони погоджуються, що 29 грудня 
2006 року, коли заявник вперше надав визнавальні покази, він не мав 
доступу до захисника. Немає жодних свідчень того, що заявник від-
мовився від свого права на захисника, і питання щодо можливої від-
мови не було предметом розгляду Суду.

(b) Виправдання обмеження

62. Отже, питання полягає в тому, чи була відсутність захисника 
виправданою. З огляду на факти, Суд не вбачає жодної вагомої під-
стави обмеження права заявника на захисника на час подій.

63. Крім того, Суд вважає, що таке обмеження порушило право 
заявника на захист. Суд першої інстанції залишив без задоволен-
ня клопотання заявника про вилучення його визнавальних показів 
із матеріалів справи (див. п. 30). Той факт, що суд згодом під час 
обґрунтування вини заявника не зробив прямого посилання на ці 
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визнавальні покази, не є вирішальним (див. рішення від 15 листопа-
да 2012 року у справі «Хайров проти України» (Khayrov v. Ukraine), заява 
№ 19157/06, п. 78). Так, апеляційний суд пізніше, залишаючи вирок 
суду першої інстанції без змін, прямо послався на визнавальні пока-
зи заявника від 29 грудня 2006 року. Верховний Суд України, відхи-
ляючи касаційну скаргу заявника, також посилався на його первинні 
визнавальні покази.

64. Отже, відбулося порушення п. 1 і підп. «с» п. 3 ст. 6 Конвенції.

III. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя ПУНКтУ 1 СтАттІ 6 КОНВЕНЦІЇ

65. Заявник, крім того, скаржився відповідно до п. 1 ст. 6 Конвен-
ції на те, що його право на справедливий суд було порушено, оскіль-
ки суди визнали його винним на підставі визнавальних показів, які 
було отримано внаслідок жорстокого поводження.

66. Суд відхилив скарги заявника за ст. 3 Конвенції щодо жорс-
токого поводження. Тому, відповідно до ст. 6 Конвенції, жодного пи-
тання у зв’язку з твердженням заявника про визнання його винним 
на підставі доказів, отриманих внаслідок жорстокого поводження, не 
виникає (див. рішення у справах «Єрохіна проти України» (Yerokhina v. 
Ukraine), заява № 12167/04, п. 77, від 15 листопада 2012 року, та «Ніко-
лаєнко проти України» (Nikolayenko v. Ukraine), заява № 39994/06, п. 71, 
від 15 листопада 2012 року).

67. Отже, ця скарга є явно необґрунтованою та має бути відхиле-
на як неприйнятна відповідно до підп. «а» п. 3 і п. 4 ст. 35 Конвенції.

IV. ІНШІ СтВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННя КОНВЕНЦІЇ

68. Заявник скаржився відпвідно до ст. 3 Конвенції, що від 
29 грудня 2006 року до 5 січня 2007 року його тримали в неналежних 
умовах, що призвело до погіршення стану його здоров’я.

69. Суд зазначає, що скарга заявника на неналежні умови три-
мання стосувалася відносно короткого проміжку часу. Заявник не 
подав до Суду заяву протягом передбачених шести місяців після за-
вершення оскаржуваної ситуації та не звернувся в межах відповід-
ного строку до суду з позовом з метою виправдання затримки (див. 
рішення від 10 жовтня 2013 року у справі «Волошин проти України» 
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(Voloshyn v. Ukraine), заява № 15853/08, п. 42). Крім того, його тверд-
ження у зв’язку з цим не є достатньо докладними та обґрунтованими. 
Із цього випливає, що цю скаргу має бути відхилено як неприйнятну 
відповідно до п. 1, підп. «а» п. 3 і п. 4 ст. 35 Конвенції.

70. Заявник також скаржився на інші порушення своїх прав, 
передбачених Конвенцією.

71. Суд розглянув ці скарги та вважає, що з урахуванням усіх на-
явних у нього матеріалів та тією  мірою, якою оскаржувані питання 
охоплюються сферою його компетенції, вони не виявляють жодних 
ознак порушень прав і свобод, гарантованих Конвенцією або про-
токолами до неї. Отже, Суд відхиляє їх як явно необґрунтовані від-
повідно до підп. «а» п. 3 і п. 4 ст. 35 Конвенції.

V. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

72. Ст. 41 Конвенції передбачає:

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

A. шКодА

73. Заявник вимагав 18 000 євро відшкодування моральної шкоди.
74. Уряд заперечив проти зазначеної вимоги і зазначив, що вона 

є необґрунтованою.
75. Суд вважає, що заявник вочевидь зазнав страждань і болю 

у зв’язку із фактами, які призвели до встановлення порушення у цій 
справі. Ухвалюючи рішення на засадах справедливості, Суд присуд-
жує заявнику 2400 євро відшкодування моральної шкоди.

B. СУдові тА інші витрАти

76. Заявник також вимагав 716,61 євро компенсації судових та ін-
ших витрат, понесених у зв’язку із розглядом справи.

77. Уряд доводив, що вимога була недостатньо обґрунтованою та 
надмірною.
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78. Відповідно до практики Суду заявник має право на компен-
сацію судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі 
витрати були фактичними і неминучими, а їхній розмір — обґрунто-
ваним. У цій справі, враховуючи наявні документи та з урахуванням 
зазначених критеріїв, Суд вважає за належне присудити суму, що ви-
магалася, у повному обсязі.

C. пеня

79. 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 щодо жорстокого поводження 
29 грудня 2006 року (ст. 3 Конвенції) та скаргу щодо доступу до за-
хисника (п. 1 і підп. «с» п. 3 ст. 6 Конвенції) прийнятними, а решту 
скарг у заяві — неприйнятними.

2. Ухвалює одноголосно, що не відбулося порушення ст. 3 Кон-
венції з огляду на стверджуване жорстоке поводження 29 грудня 
2006 року.

3. Ухвалює шістьма голосами проти одного, що відбулося пору-
шення п. 1 і підп. «с» п. 3 ст. 6 Конвенції у зв’язку з відсутністю юри-
дичної допомоги з часу першого допиту.

4. Ухвалює шістьма голосами проти одного, що:
а) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде ста-

тусу остаточного відповідно до п. 2 статті 44 Конвенції, дер-
жава-відповідач повинна сплатити заявникові такі суми, що 
мають бути конвертовані у валюту держави-відповідача за 
курсом на день здійснення платежу:
і) 2400 (дві тисячі чотириста) євро відшкодування мораль-

ної шкоди та додатково суму будь-яких податків, що мо-
жуть нараховуватися;

ii) 716,61 (сімсот шістнадцять євро та шістдесят один цент) 
компенсації судових та інших витрат і додатково суму 
будь-яких податків, що можуть нараховуватися;

b) зі спливом зазначеного тримісячного строку до остаточно-
го розрахунку на зазначені суми нараховуватиметься пеня 
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в розмірі граничної позичкової ставки Європейського цент-
рального банку, що діятиме в цей період, до якої має бути до-
дано три відсоткові пункти.

5. Відхиляє одноголосно решту вимог заявника щодо справедли-
вої сатисфакції.

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 29 січня 
2015 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.

К. Вестердік М. Вілліґер
секретар голова

Відповідно до п. 2 ст. 45 Конвенції та п. 2 правила 74 Регламенту 
Суду до рішення додається окрема думка судді  Г. Юдківської.

М. В. 
К. В.

ЧАСтКОВО ВІДМІННА ДУМКА СУДДІ ЮДКІВСЬКОЇ

Я з усією повагою не погоджуюся зі своїми колегами, що стосовно 
п. 1 і підп. «с» п. 3 і ст. 6 Конвенції відбулося порушенння за обставин 
цієї справи. На мою думку, підхід більшості демонструє автоматичне 
застосування практики, встановленої рішенням у справі Сальдуз, що 
не було метою Великої палати під час розгляду зазначеної справи.

Справа «Сальдуз проти Туреччини» (Salduz v. Turkey, [ВП], заява 
№ 36391/02, ЄСПЛ 2008) стосувалася доступу до захисника. Суд по-
становив, що, як правило, доступ до захисника має бути забезпече-
ний від першого допиту підозрюваного працівниками правоохорон-
них органів. Право на захист «буде в принципі непоправно порушено, 
якщо визнавальні покази, отримані від особи під час допиту право-
охоронними органами без доступу до захисника, використовувати-
муться з метою її засудження» (підкреслення наше).

Справжню сутність цього ключового принципу справедливого 
судового розгляду бездоганно розтлумачено у справі «Даянан проти 
Туреччини» (Dayanan v. Turkey):

«...справедливість провадження вимагає надання обвинуваченому 
можливості отримати всю низку послуг, безпосередньо пов’язаних 
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із юридичною допомогою. У зв’язку з цим представник захисту має 
бути у змозі без обмежень забезпечити основоположні аспекти за-
хисту особи: обговорення справи, організацію захисту, збір доказів 
на користь обвинуваченого, підготовку до допиту, підтримку обви-
нуваченого у його важкому становищі та перевірку умов тримання 
під вартою».

Усі ці аспекти є надзвичайно важливими для будь-якої особи, 
обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину та якій може бути при-
значено покарання у вигляді позбавлення волі. У таких випадках 
інтереси правосуддя чітко вимагають суворих гарантій права на 
юридичну допомогу захисника «на підставі самого лише факту важ-
ливості питання, що є предметом спору»1. Як Суд зазначив у своєму 
рішенні у справі «Сальдуз проти Туреччини» (Salduz v. Turkey), «на ць-
ому етапі провадження обвинувачений часто опиняється в особливо 
вразливому становищі, наслідки якого погіршуються ускладненням 
кримінального процесуального законодавства. У більшості випадків 
подібна вразливість може бути належн компенсована лише допомо-
гою захисника...».

Варто зазначити, що згадане було зазначено в контексті спра-
ви щодо неповнолітньої особи, обвинуваченої у вчиненні злочину, 
пов’язаного з тероризмом.

Питання щодо того, чи повинен обвинувачений мати захисника 
від першого допиту, чи ні, пов’язане з поняттям «інтереси правосуд-
дя», розробленим Судом у контексті обов’язку держави надавати бе-
зоплатну юридичну допомогу особам, які не мають достатніх коштів. 
Суд постановив, що коли особі загрожує позбавлення свободи, ці ін-
тереси у принципі вимагають юридичної допомоги2.

Таким чином, у разі будь-якої індивідуальної вразливості вимо-
га щодо доступу до захисника неминуче покладає на органи влади 
обов’язок забезпечити надання юридичної допомоги. Проте, як ви-
дається, Суд не готовий погодитися, що будь-хто, кого переслідують 
у рамках системи кримінального судочинства, є вразливим як такий.

1 Див. рішення від 24 травня 1991 року у справі «Кваранта проти Швейцарії» 
(Quaranta v. Switzerland), п. 33, Серія А, № 205.

2 Юний вік особи також може бути підставою для того, щоб вважати її особли-
во вразливою (див. рішення у справі «Гювеч проти Туреччини» (Güveç v. Turkey), за-
ява № 70337/01, п. 131, ЄСПЛ 2009 (витяги)), так само, як і особливий стан здоров’я 
(див. рішення від 16 грудня 2010 року у справі «Боротюк проти України» (Borotyuk v. 
Ukraine), заява № 33579/04, п. 82).
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Тому необхідно розмежовувати поняття «доступу до захисника», 
або, інакше кажучи, право вимагати юридичної допомоги, з одного 
боку, та обов’язкову участь захисника у кожному випадку допиту 
особи працівниками органів внутрішніх справ, з іншого боку.

У цій справі йдеться не про доступ до захисника, оскільки заявни-
ку не було відмовлено у представництві його законних інтересів. Та-
кож, на відміну від справи «Сальдуз проти Туреччини» (Salduz v. Turkey), 
відповідні положення законодавства не передбачали присутності за-
хисника під час першого допиту. Заявник при затриманні просто не 
заявив клопотання про надання йому юридичної допомоги.

У зв’язку із цим ця справа значною мірою відрізняється від спра-
ви «Піщальніков проти Росії» (Pishchalnikov v. Russia), в якій пряме кло-
потання заявника про надання йому юридичної допомоги було зали-
шено без відповіді. У тій справі Суд зазначив:

«...Суд вважає, що обвинувачений, як і заявник у цій справі, який 
висловив свій намір брати участь у слідчих діях тільки за присут-
ності захисника, не повинен бути допитаним органами влади, по-
ки йому не буде надано захисника, якщо тільки сам обвинувачений 
не виступить із ініціативою подальшого спілкування, співбесід із 
поліцією або прокуратурою».

У цій справі немає доказів того, що 29 грудня 2006 року заявни-
кові не було роз’яснено його права як обвинуваченого, гарантовані 
Кодексом України про адміністративні правопорушення, і сам заяв-
ник цього не заперечує. Окрім того, заявник не твердив, що праців-
ники міліції умисно перешкоджали доступу до захисника доти, поки 
він не надасть визнавальних показів.

Насамкінець, не видається, що заявник надав свої свідчення під 
примусом: Суд дійшов висновку, що скарга заявника у зв’язку з цим 
не підтверджується жодними доказами (див. пп. 48–52).

Не можна сказати, що заявник перебував у вразливому станови-
щі. Максимальним покаранням, яке йому загрожувало відповідно до 
ст. 44 Кодексу України про адміністративні правопорушення, був ад-
міністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб. З огляду на мало-
значимість зазначеного правопорушення та м’якість передбаченого 
законом покарання затриману особу не можна вважати безпомічною 
або незахищеною від інших наведених ризиків.

Як зазначав у своїй доповіді КЗК «особи, які підозрюються у вчи-
ненні особливо тяжких злочинів, можуть бути серед тих, кому най-
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більше загрожує жорстоке поводження, а тому найбільше потребу-
ють доступу до захисника». Проте КЗК скритикував ситуацію в низці 
країн, де «особи можуть бути позбавлені свободи на строк кількох 
тижнів за вчинення так званих «адміністративних» правопору-
шень. ... Комітет також часто звертав увагу на практику поводження 
з особами, яких насправді підозрюють у вчиненні кримінальних зло-
чинів, але формально затримують у зв’язку зі вчиненням адміністра-
тивного правопорушення, щоб уникнути застосування гарантій, пе-
редбачених для підозрюваних у вчиненні кримінальних злочинів»3.

Проте така практика не стосується цієї справи. На відміну від 
інших справ проти України, доказів того, що органи влади викорис-
тали адміністративне правопорушення як привід для забезпечення 
присутності заявника для допиту як підозрюваного у вчиненні зло-
чину у цій справі немає4. До отримання висновку експерта, не знаючи 
про кількість вилученого кокаїну, вони помилково вважали, що ця 
кількість була занадто малою для порушення кримінальної справи. 
Тільки-но висновок експерта показав, що було вилучено кокаїн у ве-
ликих розмірах, було порушено кримінальну справу, і захисник був 
присутнім на першому допиті заявника як підозрюваного. Показовим 
є те, що під час допиту за присутності захисника 2 січня 2007 року за-
явник надав такі ж визнавальні покази, що і 29 грудня 2006 року.

Заявник на жодному з етапів провадження не твердив, що він кло-
потав про надання йому юридичної допомоги, але отримав відмову.

З огляду на зазначені міркування я не можу погодитися з тим, 
що справа заявника вимагала обов’язкової участі захисника. Як Суд 
постановив у рішенні у справі «Галстян проти Вірменії» (Galstyan v. 
Armenia), «...зазначаючи, що заявник обвинувачувався у вчиненні 
малозначного правопорушення й максимальне покарання, яке йо-
му могло бути призначено, не перевищувало 15 діб затримання, Суд 
у цій справі не вбачає будь-яких інтересів правосуддя, які б вимагали 
обов’язкового представництва законних інтересів»5.

3 Див. пункти 20–21 21-ї Загальної доповіді КЗК, CPT/Inf (2011) 28.
4 Ця систематична практика призвела до окремого висновку Суду з цього приво-

ду відповідно до ст. 46 Конвенції в рішенні від 3 листопада 2011 року у справі «Балиць-
кий проти України» (Balitskiy v. Ukraine), заява № 12793/03.

5 Див. рішення у справі «Галстян проти Вірменії» (Galstyan v. Armenia), заява 
№ 26986/03, п. 91, від 15 листопада 2007 року.
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Так само не можна твердити, що у кожній справі, попри її мало-
значність, обов’язок доведення того, що обвинувачений не подавав 
клопотання про надання юридичної допомоги або відмовився від 
права на захисника, має покладатися на органи влади. Мають бути 
враховані обставини кожної конкретної справи, а також має бути 
приділено певну увагу реаліям роботи правоохоронних органів, аби 
не позбавити вимоги справи Сальдуз їхнього практичного значення.

У своєму висновку стосовно «Пропозиції щодо Директиви Євро-
пейського Парламенту і Ради про право доступу до захисника у кримі-
нальному провадженні та право на спілкування після затримання» 
Європейський соціально-економічний комітет зазначив, що «над-
мірний формалізм у кримінальному провадженні може поставити 
під загрозу ефективність розслідування, ... необхідно забезпечити 
кожній державі-члену можливість запроваджувати процедури, що 
відступають від певних усталених принципів і протягом досудового 
розслідування, і судового провадження, особливо якщо відносно ма-
лозначні діяння, що становлять найпоширеніші правопорушення, не 
оскаржуються і не ставляться під сумнів»6.

6 2012/С43/11 Висновок Європейського соціально-економічного комітету щодо 
«Пропозиції щодо Директиви Європейського Парламенту і Ради про право доступу до 
захисника у кримінальному провадженні та право на спілкування після затримання» 
СОМ(2011) 326 final.
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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 «ЯреМенко проти України (№ 2)»

(Заява № 66338/09)

Рішення

Страсбург 
30 квітня 2015 року

ОСТАТОЧНЕ 
30 липня 2015 року

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

У справі «Яременко проти України (№ 2)»,

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,
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п. В. А. Де Ґаетано,  пані Х. Єдерблом,
п. А. Пейхал,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 7 квітня 2015 року, 

виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справа ґрунтується на заяві (№ 66338/09) проти України, по-
даній 8 грудня 2009 року до Суду на підставі ст. 34 Конвенції про за-
хист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) гро-
мадянином України паном Олександром Володимировичем Яремен-
ком (далі — заявник).

2. Інтереси заявника, якому було надано юридичну допомогу, 
представляв п. Бущенко А. П. — юрист, який практикує у м. Харкові. 
Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений, на той 
час — пані В. Лутковська з Міністерства юстиції України.

3. 21 вересня 2010 року Суд визнав заяву частково неприйнятною 
та вирішив повідомити Уряд про скаргу на стверджувану несправед-
ливість перегляду судом справи заявника.

ФАКтИ

І. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

4. Заявник народився у 1976 році та наразі відбуває покарання 
у вигляді довічного позбавлення волі у Житомирській виправній 
колонії.

А. події, що передУвАли СпрАві

1. перше провадження у справі щодо заявника

5. У 2001 році щодо заявника було порушено кримінальну спра-
ву за двома епізодами умисного вбивства. Суд розглянув ці кримі-
нальні провадження у першій справі заявника (див. рішення у справі 
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«Яременко проти України» (Yaremenko v. Ukraine), заява № 32092/02, від 
12 червня 2008 року). Загалом відповідні факти згаданого рішення 
можна викласти так.

6. 27 січня 2001 року заявника було затримано за підозрою 
у вбивстві водія таксі, М., та вчиненні кількох інших злочинів 
у 2001 році (далі — злочини 2001 року). За клопотанням заявника йо-
го інтереси під час першого допиту, що відбувся того ж дня, пред-
ставляв захисник О. X.

7. 1 лютого 2001 року М., працівник Харківського райвідділу 
міліції м. Києва (далі — райвідділок міліції), у провадженні якого пе-
ребувала справа про вбивство водія таксі X. влітку 1998 року, допитав 
заявника з метою встановлення його можливої участі у вчиненні цьо-
го злочину. Злочин було кваліфіковано як заподіяння особі тяжкого 
тілесного ушкодження, яке спричинило її смерть, що не передбача-
ло обов’язкової участі захисника. Як твердить заявник, працівники 
міліції били його кийками по зап’ястках і плечах, змусили письмово 
відмовитися від свого права на правову допомогу та зізнатися, що 
він разом із С. вбив водія таксі X. влітку 1998 року (далі — злочин 
1998 року). Того ж дня кримінальну справу було направлено до Хар-
ківської районної прокуратури на тій підставі, що дії заявника мож-
на кваліфікувати як умисне вбивство, а розслідування такого злочи-
ну належить до компетенції прокуратури.

8. 2 лютого 2001 року кримінальні справи щодо злочинів 1998 
і 2001 років було об’єднано в одне провадження. Того ж дня заяв-
ник взяв участь у відтворенні обстановки та обставин події злочинів 
2001 року під відеозапис. Відповідно до протоколу цієї слідчої дії, 
в якій взяли участь заявник, його захисник О. X., двоє понятих, слід-
чий прокуратури Г. та працівник міліції М., який допитував заявника 
напередодні, заявник надав пояснення щодо злочинів 2001 року, але 
заперечив свою участь у вчиненні злочину 1998 року. Його захисник 
офіційно звернуся до органів влади із клопотанням призначити ме-
дичний огляд заявника. Це клопотання було передано слідчому про-
куратури Г., який підтвердив його отримання, підписавши копію. 
Після відтворення обстановки та обставин події заявник письмово 
відмовився від правової допомоги захисника О. X. на тій підставі, 
що він перешкоджав йому зізнатися у вчиненні злочину 1998 року. 
Як твердить заявник, хоча відмову датовано 2 лютого 2001 року, на-
справді він підписав її пізніше під примусом працівників міліції 
та слідчого у справі.
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9. У невстановлену дату слідчий прокуратури Г. відповів захис-
никові О. X., зазначивши, що його клопотання від 2 лютого 2001 року 
щодо медичного огляду заявника не підлягає задоволенню, оскільки 
його було усунуто від участі у справі.

10. 7 лютого 2001 року заявник, інтереси якого представляв но-
вопризначений захисник К., взяв участь у відтворенні обстановки та 
обставин події злочину 1998 року під відеозапис, та зізнався у його 
вчиненні разом із С.

11. 8 лютого 2001 року захисник О. X. подав прокуророві В. скаргу 
на те, що слідчий прокуратури Г. не відповів на його клопотання що-
до проведення медичного огляду заявника, не дозволив йому відві-
дувати заявника й намагався примусити заявника подати клопотан-
ня про заміну захисника.

12. 9 лютого 2001 року захисника О. X. було повідомлено про те, 
що його усунуто від участі у справі та вручено йому відповідне рішен-
ня слідчого прокуратури від 2 лютого 2001 року. У рішенні, зокрема, 
було зазначено, що заявник зізнався у вчиненні злочину 1998 року, 
але згодом, за порадою захисника О. X., заявив про свою невину-
ватість. Тому слідчий прокуратури вирішив усунути захисника О. X. 
від участі у справі.

13. 9 лютого 2001 року заявникові, інтереси якого представляв 
уже інший захисник, Мі., було офіційно пред’явлено обвинувачення 
у вчиненні злочинів 1998 і 2001 років, надано обвинувальний висно-
вок і допитано його як обвинуваченого.

14. 14 лютого захисник О. X. подав прокуророві В. скаргу на пос-
танову про усунення його від участі у справі та просив її скасувати. 
У відповідь 19 лютого 2001 року прокурор В. повідомив захисника 
О. X., що усунення його від участі у справі було цілком обґрунтова-
ним і відповідало вимогам ст. 61 Кримінально-процесуального ко-
дексу України. Він також зазначив, що, порадивши своєму клієнтові 
заявити про свою невинуватість і відмовитися від частини своїх по-
передніх зізнань, захисник порушив свої професійні обов’язки.

15. У листі до Генеральної прокуратури України (далі — ГПУ) 
від 4 березня 2001 року заявник скаржився, що працівники міліції 
та слідчий у справі примусили його письмово відмовитися від захис-
ника О. X.

16. 6 березня 2001 року захисник О. X. подав до Київської міської 
прокуратури скаргу на усунення його від участі у справі. У листі від 
13 квітня 2001 року прокуратура відповіла, що рішення про усунення 
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захисника від участі у справі було обґрунтованим і, до того ж, у ма-
теріалах кримінальної справи була письмова відмова заявника від 
захисника.

17. 10 березня 2001 року заявник звернувся до слідчого проку-
ратури Г. з клопотанням, у якому просив замінити захисника Мі. на 
першого захисника у його справі, О. X.

18. 24 квітня 2001 року Харківська районна прокуратура відпові-
ла на лист заявнику від 4 березня 2001 року. Прокуратура повідоми-
ла, що за його клопотанням захисника у справі було замінено, що за-
хисника О. X. було допущено до участі у справі та що в розслідуван-
ні кримінальної справи щодо заявника прокуратура не встановила 
жодних порушень кримінально-процесуального законодавства.

19. 27 травня 2001 року заявник звернувся до слідчого прокура-
тури Г. з проханням провести очну ставку між ним та С., іншим обви-
нуваченим у справі, оскільки пред’явлені заявникові обвинувачення 
здебільшого ґрунтувалися на показах С.

20. 1 червня 2001 року слідчий прокуратури Г. у відповідь пові-
домив заявника, що очну ставку буде проведено після додаткового 
допиту С. та в разі виявлення будь-яких розбіжностей у їх показах.

21. 8 червня 2001 року заявника було допитано за присутності 
його першого захисника О. X. Він підтвердив усі свої покази стосов-
но злочинів 2001 року, які надав під час допиту 27 січня 2001 року. 
Він також і далі заявляв про свою невинуватість у вчиненні злочину 
1998 року та пояснив, що працівники райвідділку міліції примусили 
його зізнатися у вчиненні цього злочину.

22. 24 червня 2001 року слідчий прокуратури Г. повідомив за-
явника, що його клопотання про очну ставку відхилено, оскільки 
не було виявлено жодних розбіжностей між його показами та пока-
зами С.

23. 20 листопада 2001 року апеляційний суд м. Києва, діючи як 
суд першої інстанції, визнав заявника і С. винними у вчиненні зло-
чинів 1998 і 2001 років і призначив їм покарання у вигляді довічно-
го позбавлення волі. Інших трьох підсудних у цій справі також було 
засуджено до позбавлення волі строком від трьох до шести років. 
У своєму вироку суд не зазначив факту усунення захисника від участі 
у цій справі. Суд також не взяв до уваги заперечення заявника і С. 
щодо їхньої участі у вчиненні злочину 1998 року на тих підставах, 
що надані ними під час досудового слідства визнавальні покази були 
докладними та послідовними.
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24. 18 квітня 2002 року Верховний Суд України залишив вирок 
апеляційного суду без змін. У відповідь на скаргу заявника про пору-
шення його права на захист Верховний Суд України у своєму рішенні 
від тієї ж дати зазначив, що доказів порушення права на захист або 
будь-якого іншого істотного порушення кримінально-процесуаль-
ного законодавства, які могли б служити підставою для скасуван-
ня вироку апеляційного суду, немає. Верховний Суд України також 
зазначив, що не виявив жодних доказів жорстокого поводження із 
заявником.

2. перша справа заявника у провадженні Суду

25. 13 серпня 2002 року заявник подав до Суду заяву (№ 32092/02), 
в якій він твердив, що зазнав жорстокого поводження під час перебу-
вання під вартою в міліції та що його скарги у зв’язку з цим не бу-
ло належно розглянуто. Він також скаржився, що протягом частини 
провадження був позбавлений юридичної допомоги за власним ви-
бором, що його примусили надати визнавальні покази та що зазна-
чені порушення призвели до несправедливого судового розгляду.

26. Ухвалою від 13 листопада 2007 року Суд визнав заяву прий-
нятною.

27. 12 червня 2008 року Суд встановив порушення ст. 3, п. 1 
і підп. «с» п. 3 ст. 6 Конвенції. Суд встановив, серед іншого, таке:

«67. Що стосується адекватності розслідування скарг заявника на по-
гане поводження, Суд зазначає, що це розслідування мало серйозні 
недоліки. Суд, зокрема, бере до уваги той факт, що не було проведено 
вчасного та спеціального — за скаргами заявника щодо жорстоко-
го поводження — медичного обстеження, попри офіційне звернен-
ня захисника заявника з таким клопотанням наступного дня після 
стверджуваних подій.

68. Суд нагадує, що за скаргою дружини заявника прокурор вирішив 
не порушувати кримінальну справу стосовно зазначених скарг. Ма-
теріали справи не свідчать про те, що справді відбулися які-небудь 
слідчі дії, адже ані заявника, ані його дружину не допитували. У по-
станові прокурора від 28 лютого 2001 року містилася лише згадка 
про те, що під час допиту 9 лютого, тобто до звернення дружини за-
явника зі скаргою від 12 лютого, заявник заперечив наявність у ньо-
го будь-яких тілесних ушкоджень. Крім того, жодної з осіб, які, за 
твердженнями заявника, винні у порушені його прав, допитано на 
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той час не було. У зв’язку з цим Суд не може погодитися з тверджен-
ням Уряду, що інформація, яку надала дружина заявника в лютому 
2001 року та яку надав сам заявник у березні 2001 року, мала надто 
загальний характер, і це не дало змоги ідентифікувати винних осіб. 
У своїй скарзі від 12 лютого дружина заявника посилалася на слід-
чого прокуратури Г. і працівників Харківського райвідділку міліції, 
прізвищ яких вона не зазначила. На думку Суду, цієї інформації бу-
ло б достатньо для встановлення незалежним слідчим відповідних 
причетних осіб, якби до скарг заявника на погане поводження по-
ставилися серйозно.

69. Суд також зазначає, що розслідуванню за скаргами заявника 
на жорстоке поводження бракувало необхідної незалежності та 
об’єктивності. Перший допит заявника стосовно його скарг на жор-
стоке поводження здійсниив слідчий прокуратури Г., якого дружина 
заявника у своїй скарзі від 12 лютого чітко вказала серед тих, хто 
чинив тиск на її чоловіка. Окрім того, у своїй постанові про відмову 
в порушенні кримінальної справи за скаргою на жорстоке поводжен-
ня прокурор В., який очолював Харківську міжрайонну прокуратуру, 
навіть не згадав слідчого прокуратури Г., який працював у тій самій 
міжрайонній прокуратурі. До того ж, коли заявник назвав прізвища 
інших імовірних злочинців, які працювали у Харківському райвід-
ділку міліції, їх допитав слідчий прокуратури Г., який, як твердило-
ся, був їхнім спільником.

...

78. Хоч Уряд і твердив, що право заявника зберігати мовчання га-
рантувалося національним законом, Суд бере до уваги той факт, що 
слідчий відсторонив захисника заявника від справи після того, як 
захисник порадив своєму клієнтові мовчати та не свідчити проти 
себе. Ця підстава чітко зазначена в постанові слідчого. Вона також 
двічі згадується прокурорами в їхніх листах у відповідь на скарги 
захисника О. X. В одному із цих листів (від 19 лютого) також вказу-
валося на те, що захисник, порадивши клієнтові заявити про свою 
невинуватість і відмовитися від частини своїх попередніх зізнань, 
порушив норми професійної етики.

79. До того ж Суд вважає дивовижним той факт, що через два роки 
після подій заявник і С. дали досить докладні показання, які, на 
думку слідчого, не містили ніяких розбіжностей або суперечли-
вих моментів. Такий ступінь узгодженості між показами заявника 



���

справи, які стосуються права на справедливий суд

і співобвинуваченого в його справі дають підстави для підозри, що 
їхні пояснення було ретельно скоординовано. Проте національні 
суди вважали такі детальні покази незаперечним доказом їхньої 
достовірності й використали їх як підставу для визнання заявника 
винним у вчиненні злочину 1998 року, попри те, що він давав свої 
покази за відсутності захисника й відмовився від них одразу після 
того, як з’явився захисник, вибраний на його власний розсуд, а та-
кож на те, що ці покази не підтверджувалися жодними іншими ма-
теріалами. За таких обставин є серйозні підстави припускати, що 
ці підписані заявником покази були здобуті всупереч його волі.

80. Зважаючи на наведене, а також на той факт, що адекватного 
розслідування тверджень заявника про отримання його показів 
незаконними методами не було (див. пункти 67–70), Суд доходить 
висновку, що використання таких показів на судовому розгляді 
порушило право заявника на мовчання та право не свідчити про-
ти себе.

...

86. Суд зауважує, що у справі, яка розглядається, рішення про виз-
нання заявника винним у вчиненні злочину 1998 року ґрунтувалося 
переважно на його зізнанні, яке слідчі здобули за відсутності захис-
ника та від якого заявник відмовився вже наступного дня й відмо-
влявся згодом — з березня 2001 року.

87. Суд також висловлює занепокоєння щодо обставин, за яких 
відбувався перший допит заявника стосовно злочину 1998 року. 
Як видно з відповідних положень Кримінально-процесуального 
кодексу, наведених у розділі цього рішення «Відповідне націо-
нальне законодавство та практика», є вичерпний перелік ситуацій, 
у яких забезпечення підозрюваному юридичного представництва 
є обов’язковим. Однією з підстав для забезпечення представниц-
тва в обов’язковому порядку є серйозність злочину, у вчиненні 
якого підозрюється відповідна особа, й, отже, ймовірність призна-
чення їй покарання у вигляді довічного позбавлення волі. У цій 
справі правоохоронні органи, здійснюючи розслідування за фак-
том насильницької смерті особи, порушили кримінальну справу за 
фактом заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили 
смерть, а не за фактом вбивства. Перша кваліфікація стосувалася 
менш тяжкого злочину й тому не вимагала обов’язкового забезпе-
чення юридичного представництва підозрюваного. Негайно після 
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отримання зізнання у вчиненні злочину кваліфікацію змінили на 
вбивство, у вчиненні якого пред’явили обвинувачення заявникові.

88. Суд вражений тим фактом, що внаслідок заходів, до яких вда-
лися органи влади, заявник не зміг скористатися перевагами 
обов’язкового представництва та опинився в ситуації, в якій, як він 
твердив, його примусили відмовитися від свого права на захисника 
та свідчити проти себе. При цьому слід нагадати, що заявник мав 
захисника в іншому кримінальному провадженні проти себе, яке на 
той час тривало, але все-таки відмовився від свого права мати пред-
ставника під час допиту стосовно іншого злочину. Ці обставини да-
ють вагомі підстави припускати наявність певної прихованої мети в 
попередній кваліфікації злочину. Той факт, що зізнання у вчиненні 
злочину було отримано від заявника за відсутності захисника, й те, 
що заявник одразу відмовився від свого зізнання, коли захисник уже 
був присутній, свідчать про уразливість його становища та реальну 
потребу у відповідній юридичній допомозі, якої його фактично поз-
бавили 1 лютого 2001 року завдяки тому способу, в який слідчий рай-
відділку міліції застосував свої дискреційні повноваження стосовно 
кваліфікації розслідуваного злочину.

89. Що стосується усунення захисника О. X. від справи 2 лютого 2001 
року, то аргумент Уряду про те, що це було зроблено виключно у 
відповідь на клопотання заявника, навряд чи видається таким, що 
заслуговує на довіру, оскільки про це в самій постанові про усунення 
його від участі у справі не згадується, а у відповідних листах проку-
рорів клопотання заявника згадується лише як додаткова підстава.

90. Суд зауважує: той факт, що кожен із двох інших захисників, які 
представляли заявника, бачив його лише один раз і тільки під час 
допиту та що до допиту ніхто з них із заявником не бачився, найі-
мовірніше свідчить про символічний характер їхніх послуг. Суд 
вважає, що спосіб, у який захисника усунули від участі у справі, 
та підстави, якими було пояснено це рішення, а також у зв’язку зі 
стверджуваною відсутністю юридичних підстав для такого заходу, 
спричиняють серйозні сумніви щодо справедливості всього провад-
ження у цій справі. Суд бере до уваги і той факт, що захисникові 
дозволили повернутися до участі у справі в червні 2001 року без 
будь-якого натяку на те, що стверджуваних підстав для його усу-
нення вже немає».

Рішення Суду набуло статусу остаточного 12 вересня 2008 року.
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в. перегляд СпрАви

28. Рішення Суду та можливість нового судового розгляду справи 
заявника привернули до себе увагу засобів масової інформації в Ук-
раїні. У повідомленнях було зазначено, серед іншого, що інший під-
судний у справі заявника, С., помер кількома роками раніше під час 
відбування покарання.

29. 30 грудня 2008 року заявник подав до Верховного Суду Ук-
раїни клопотання про перегляд його кримінальної справи у порядку 
виключного провадження на підставі ч. 4 ст. 400 Кримінально-про-
цесуального кодексу України та ст. 10 Закону України «Про виконан-
ня рішень та застосування практики Європейського суду з прав лю-
дини» (див. пп. 34 і 36). Клопотання ґрунтувалося на рішенні Суду від 
12 червня 2008 року (що наводилося раніше), в якому було встановле-
но порушення ст. 3 і 6 Конвенції. Заявник також просив забезпечити 
його присутність під час розгляду його клопотання.

30. Заступник Генерального прокурора України також подав до Вер-
ховного Суду України подання про перегляд справи заявника. Він про-
сив суд виключити первинні визнавальні покази заявника щодо вчине-
ного у 1998 році вбивства з переліку доказів і твердив, що решта вироку 
була законною та обґрунтованою. Як твердить заявник, його захисник 
Б. дізнався про зміст подання тільки під час судового засідання.

31. 31 липня 2009 року Верховний Суд України розглянув справу 
за відсутності заявника, але за присутності його захисника та про-
курора. Верховний Суд України частково задовольнив клопотання 
заявника та вповні задовольнив подання прокурора. Верховний Суд 
України зазначив, що національні суди, визнавши заявника винним 
у вчиненні злочину 1998 року, покладалися на його визнавальні по-
кази від 1 лютого 2001 року та на протокол його допиту від 2 лютого 
2001 року. Верховний Суд України також зазначив, що Європейський 
суд з прав людини встановив порушення прав заявника, гарантова-
них п. 1 і підп. «с» п. 3 ст. 6 Конвенції, а саме його права на захист, 
оскільки він визнав перед працівниками міліції свою вину та надав 
письмові визнавальні покази про вчинення злочину у 1998 році за 
відсутності захисника. Верховний Суд України постановив:

«При перегляді даної справи судді на спільному засіданні дійшли 
висновку, що явка з повинною та показання Яременка О. В. під час 
допиту як підозрюваного по епізоду вбивства X. не можуть вважати-
ся допустимими доказами, що підтверджують винуватість Яремен-
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ка О. В. по цьому епізоду, оскільки вони були одержані з порушен-
ням вимог кримінально-процесуального закону.

За таких обставин вони підлягають виключенню з переліку доказів 
обвинувачення Яременка О. В. по цьому епізоду злочинних дій.

Разом з тим, виключення цих доказів із судових рішень істотно не 
впливає на правильність висновку суду про доведеність винуватості 
Яременка О. В. за епізодом вбивства X., оскільки в матеріалах справи 
є інші докази, які підтверджують його винуватість у цьому злочині».

32. Далі Верховний Суд України перелічив решту доказів, які до-
водили вину заявника, а саме визнавальні покази, які він і С. надали 
під час відтворення обстановки та обставин події й під час наступних 
допитів за участі захисників, а також кейс із набором ключів, який за 
показами свідків належав X., та який С. залишив у 1998 році у свого 
знайомого Д. Верховний Суд України також зазначив, що визнавальні 
покази, надані заявником і С., узгоджуються з висновками судових 
експертиз щодо обставин вбивства X. Насамкінець, Верховний Суд 
України зазначив, що твердження заявника про те, що перевірка за 
фактами стверджуваного жорстокого з ним поводження проводи-
лася в неналежний спосіб, не відповідають матеріалам справи та що 
доказів будь-якого тиску на заявника з метою змусити його визнати 
свою вину у вчиненні злочину немає. Верховний Суд України дійшов 
висновку про відсутність істотних порушень кримінально-процесу-
ального законодавства, які б були підставою для скасування вироку 
у справі заявника.

33. Листом від 3 вересня 2009 року ухвалу Верховного Суду Ук-
раїни було надіслано представнику заявника.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСтВО

А. КримінАльно-процеСУАльний КодеКС УКрАїни 1960 роКУ 

(чинний нА чАС подій)

34. У відповідних положеннях зазначено таке:

Стаття 370  
Істотні порушення вимог кримінально-процесуального закону

«1. Істотним порушенням вимог кримінально-процесуального за-
кону є такі порушення вимог цього Кодексу, які перешкодили чи 
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могли перешкодити суду повно та всебічно розглянути справу 
і постановити законний, обґрунтований і справедливий вирок чи 
постанову...».

Стаття 395  
Обсяг перевірки справи касаційним судом

«Касаційний суд перевіряє законність та обґрунтованість судового 
рішення за наявними в справі і додатково поданими матеріалами 
в тій частині, в якій воно було оскаржене...».

Стаття 396  
Результати розгляду справи судом касаційної інстанції

«У результаті касаційного розгляду справи суд приймає одне з таких 
рішень:

1) залишає вирок, постанову чи ухвалу без зміни, а касаційні скарги 
чи подання — без задоволення;

2) скасовує вирок, постанову чи ухвалу і направляє справу на нове 
розслідування або новий судовий або апеляційний розгляд;

3) скасовує вирок, постанову чи ухвалу і закриває справу;

4) змінює вирок, постанову чи ухвалу.».

Стаття 398  
Підстави для скасування або зміни вироку, ухвали чи постанови

«Підставами для скасування або зміни вироку, ухвали, постанови є:

1) істотне порушення кримінально-процесуального закону;

2) неправильне застосування кримінального закону;

3) невідповідність призначеного покарання тяжкості злочину...».

Стаття 400-4  
Підстави для перегляду судових рішень в порядку виключного провадження

«Підставами для перегляду судових рішень, що набрали законної си-
ли, в порядку виключного провадження є:

1) нововиявлені обставини;

2) неправильне застосування кримінального закону та істотне по-
рушення вимог кримінально-процесуального закону, які істотно 
вплинули на правильність судового рішення...».
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Стаття 400-10

«...Подання суддів про судовий розгляд клопотання щодо перегляду 
судового рішення з підстав, передбачених пунктом 2 частини першої 
статті 400-4 цього Кодексу, розглядається ... у касаційному порядку. ...».

B. КримінАльний процеСУАльний КодеКС УКрАїни 2012 роКУ 

(У редАКції від 12 лютого 2015 роКУ)

35. У відповідній статті Кодексу зазначено таке:

Стаття 445  
Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України

«1. Підставами для перегляду судових рішень Верховним Судом Ук-
раїни, що набрали законної сили, є: ...

2) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої 
визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань 
при вирішенні справи судом.».

C. зАКон УКрАїни «про виКонАння рішень 

тА зАСтоСУвАння прАКтиКи європейСьКого СУдУ 

з прАв людини» 2006 роКУ

36. Стаття 10 Закону передбачає вжиття додаткових заходів ін-
дивідуального характеру, необхідних для виконання рішень Суду, 
зокрема повторний розгляд справи судом, включаючи відновлення 
провадження у справі.

ПРАВО

І. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 6 КОНВЕНЦІЇ

37. Заявник скаржився відповідно до п. 1 ст. 6 Конвенції, що 
Верховний Суд України замість того, щоб направити справу на но-
вий розгляд до суду першої інстанції, оцінив факти та докази у його 
справі попри те, що не мав для цього повноважень. Заявник також 
скаржився відповідно до того ж положення, що його право не свідчи-
ти проти себе та його право на захист знову було порушено, оскільки 
Верховний Суд України виключив з переліку доказів їхню частину, 
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отриману на порушення цих прав, але посилався на решту доказів, 
отриманих у такий же спосіб. Заявник також скаржився відпвідно до 
підп. «a»-«d» п. 3 ст. 6 Конвенції, що перегляд справи відбувався за 
його відсутності, що він не мав належних можливостей для підго-
товки свого захисту, оскільки його не було повідомлено про докази, 
на які обвинувачення збиралося посилатися в разі виключення його 
визнавальних показів із переліку первинних доказів, та що виклю-
чення деяких доказів із матеріалів його справи змінило ситуацію на-
стільки, що вимагалося повторне опитування свідків, чого зроблено 
не було. У відповідних положеннях ст. 6 Конвенції зазначено таке:

«1. Кожен має право на справедливий ... розгляд його справи ... су-
дом, який ... встановить обґрунтованість будь-якого висунутого про-
ти нього кримінального обвинувачення. ...

...

3. Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопору-
шення має щонайменше такі права:

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

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

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

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

А. щодо прийнятноСті

1. застосовність ст. 6 Конвенції

(а) Аргументіцв и сторін

(і) Уряд

38. Уряд вважав скарги заявника несумісними з положеннями 
Конвенції з огляду на обставини, пов’язані з предметом розгляду 
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(ratione materiae). Уряд доводив, що після рішення Суду від 12 червня 
2008 року у справі заявника Верховний Суд України не скасував пер-
винного вироку й не розпочав нового розгляду кримінальної справи 
щодо нього, а підтвердив попередні висновки національних судів 
про доведеність його винуватості.

39. Уряд доводив, що ця заява здебільшого ґрунтувалася на 
твердженнях заявника про порушення його прав, гарантованих ст. 6 
Конвенції, під час провадження у Верховному Суді України. Уряд та-
кож доводив, що хоча заявник лише одного разу зазначив, що рішен-
ня Верховного Суду України не розпочинати новий розгляд кримі-
нальної справи щодо нього позбавило його можливості отримати на 
підставі рішення Суду від 12 червня 2008 року відновлення юридич-
ного стану, який заявник мав до порушення Конвенції (restitutio in 
integrum), ця остання скарга була вирішальною для висновку Уряду 
про те, що заява несумісна з положеннями Конвенції з огляду на об-
ставини, пов’язані з предметом розгляду (ratione materiae). Зокрема, 
тоді як скарги заявника здебільшого були сформульовані з посилан-
ням на ст. 6 Конвенції, з обставин справи вбачається, що проваджен-
ня, в рамках якого він клопотав про перегляд вироку національного 
суду про визнання його винним в умисному вбивстві X., походило 
з первинного провадження, результатом якого стало засудження 
заявника, що згодом Суд визнав несправедливим. Отже, на думку 
Уряду, обставини цієї справи мають оцінюватися в контексті дотри-
мання державою п. 1 ст. 46 Конвенції, який покладає на державу-
учасницю Конвенції обов’язок виконувати остаточні рішення Євро-
пейського суду з прав людини, і така оцінка є прерогативою Коміте-
ту міністрів.

40. Уряд посилався на практику Суду, за якою безуспішні спроби 
заявників домогтися відновлення провадження у справах, у яких Суд 
попередньо встановив порушення Конвенції, визнавалися неприй-
нятними (див. ухвали щодо прийнятності у справах «Лайонз та інші 
проти Сполученого Королівства» (Lyons and Others v. the United Kingdom), 
заява № 15227/03, ЄСПЛ 2003-IX, та «Штек-Ріш та інші проти Ліхтен-
штейну» (Steck-Risch and Others v. Liechtenstein), заява № 29061/08, від 
11 травня 2010 року). Уряд повторно зазначив, що Конвенція не на-
дає Суду повноважень зобов’язувати державу переглянути справу чи 
скасувати вирок (див. рішення у справі «Саїді проти Франції» (Saidi 
v. France), від 20 вересня 1993 року, п. 47, Серія А, № 261-С). Уряд на-
полягав, що обставини цієї справи мають оцінюватися лише в кон-
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тексті дотримання державою п. 1 ст. 46 Конвенції та що саме Комі-
тет міністрів у своїй резолюції має вирішити, чи може провадження 
у Верховному Суді України вважатися достатнім заходом, вжитим 
державою для виконання свого зобов’язання відпвідно до п. 1 ст. 46 
Конвенції.

41. Уряд також твердив, посилаючись на рішення Великої пала-
ти у справі «“Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT)” проти Швейцарії 
(№ 2)» ((Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) v. Switzerland (№ 2) [ВП], 
заява № 32772/02, ЄСПЛ 2009), що Суд уже доходив висновку, що він 
може розглядати відповідну «нову інформацію» в контексті повтор-
ної заяви. У зв’язку з цим Уряд доводив, що, як було встановлено 
Судом, відмова національних судів скасувати вирок та призначи-
ти новий судовий розгляд не призводить до нового порушення ст. 6 
Конвенції (див. згадані ухвали щодо прийнятності у справах «Лайонз 
та інші проти Сполученого Королівства» (Lyons and Others v. the United 
Kingdom), та «Штек-Ріш та інші проти Ліхтенштейну» (Steck-Risch and 
Others v. Liechtenstein)).

42. З огляду на наведену практику Суду Уряд заперечував наяв-
ність «нової інформації» у цій заяві. Уряд твердив, що провадження 
у Верховному Суді України не стосувалося жодного нового обвинува-
чення щодо заявника у вчиненні злочину, а стосувалося тієї ж особи, 
тих же фактів та того ж первинного провадження, несправедливість 
якого була встановлена Судом. Погодившись із висновком Суду про 
те, що покладення в основу визнання заявника винним у вбивстві 
X. визнавальних показів, отриманих на порушення його права на 
захист, становило порушення права заявника на справедливий су-
довий розгляд, Верховний Суд України встановив, що визнавальні 
покази, отримані слідчим за відсутності захисника, не можна вва-
жати допустимим доказом для підтвердження його вини. У резуль-
таті Верховний Суд України виключив цей доказ, на який національ-
ні суди посилалися впродовж первинного провадження, з переліку 
доказів вини заявника у вбивстві X. Ухвалюючи рішення про відмо-
ву в перегляді справи, Верховний Суд України встановив, що решти 
доказів достатньо, щоб вважати висновки національних судів про 
доведеність вини заявника у первинному провадженні обґрунтова-
ними. У зв’язку з цим Уряд наглошував, що Верховний Суд України 
діяв у межах своєї компетенції та відповідно до національного за-
конодавства, зокрема ст.ст. 396 та 398 Кримінально-процесуального 
кодексу України (див. п. 34).
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43. Уряд повторно зазначив, що Верховний Суд України скоро-
тив перелік доказів, зібраних під час первинного провадження, і не 
додавав жодних нових доказів, а також не змінював доказів, що за-
лишилися. Отже, нової інформації або нових підстав, які б могли 
призвести до нових порушень положень Конвенції, не було. Уряд не 
погодився із твердженнями заявника, що Верховний Суд України 
здійснив повторну оцінку наявних доказів. Уряд вважав, що висно-
вок Верховного Суду України про правильність первинних виснов-
ків національних судів щодо вини заявника не міг у принципі бути 
результатом дії, яку заявник називав «повторною оцінкою доказів». 
Уряд твердив, що згідно з принципами процесуального права дії, 
спрямовані на «оцінку доказів», включають у себе перевірку того, 
чи є докази належними, допустимими, достовірними та достатніми. 
Тому Уряд наполягав, що у цій справі оцінку доказів було здійсне-
но під час первинного провадження, коли національні суди оцінили 
докази, допитавши під час судових засідань свідків, вивчивши від-
повідні документи та речові докази, проаналізувавши заперечення 
сторін провадження щодо конкретних доказів, а також співставив-
ши їх один з одним. Результатом цього розгляду стали висновки, що 
були предметом касаційного провадження на національному рівні, 
а згодом — провадження у Суді.

44. На думку Уряду, порушення гарантій права на справедливий 
суд відповідно до ст. 6 Конвенції могло статися лише під час здійс-
нення повної оцінки доказів в контексті їх належності, допустимості, 
достовірності та достатності. Однак Верховний Суд України оцінював 
решту доказів лише з огляду на їх достатність, а така оцінка не може 
призвести до порушення процесуальних аспектів, пов’язаних із від-
повідальністю держави за порушення прав заявника, гарантованих 
ст. 6 Конвенції. Уряд твердив, що якби Верховний Суд України визнав 
решту доказів недостатніми для ухвалення правильного рішення, він 
безсумнівно направив би справу на новий розгляд. Уряд наполягав, 
що «нова інформація» або «нові підстави», здатні призвести до но-
вого порушення положень Конвенції, могли виникнути лише під час 
нового розгляду справи, тобто в процесі вивчення доказів з погляду 
їхньї належності, допустимості, достовірності та достатності.

45. Уряд доводив, що оскільки решта доказів, яку Верховний Суд 
України визнав достатньою для залишення вироку щодо заявника 
без змін, включала в себе лише докази, які оцінювалися під час пер-
винного провадження, у заявника не було підстав скаржитися, що 
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Верховний Суд України порушив його право на ефективну підготов-
ку свого захисту у зв’язку зі стверджуваними «новими обвинувачен-
нями» та що, не направивши справу на новий розгляд, Верховний Суд 
України порушив його право на повторний допит свідків. На думку 
Уряду, у заявника не було підстав твердити, що новий судовий роз-
гляд міг призвести до зміни суті та переліку доказів, що залишилися 
після провадження у Верховному Суді України. Уряд також твердив, 
що встановлення Судом порушення процесуальних прав заявника 
під час збирання доказів у перебігу первинного провадження стосу-
валися деяких доказів, а не всіх (див. рішення у справі «Яременко про-
ти України» (Yaremenko v. Ukraine) заява № 32092/02, п. 86, від 12 черв-
ня 2008 року). На підтвердження свого останнього аргументу Уряд 
посилався на зауваження заступника Голови палати у кримінальних 
справах Апеляційного суду Англії та Уельсу, лорда-судді Роуза у зга-
даному рішенні у справі «Лайонз та інші проти Сполученого Королівс-
тва» (Lyons and Others v. United Kingdom) про те, що «поняття віднов-
лення настільки, наскільки це можливо, попереднього юридичного 
стану, який існував до порушення, є не зовсім чітким, особливо коли 
оскарження стосується використання деяких, а не всіх доказів, роз-
глянутих у судовому провадженні».

46. Уряд дійшов висновку, що провадження у Верховному Суді 
України не призвело до появи «нової інформації» або «нових під-
став», що могли б спричинити нове порушення положень Конвенції. 
Тому Уряд вважав скарги заявника відповідн до ст. 6 Конвенції таки-
ми, що не відповідають предмету розгляду (ratione materiae) відповід-
но до положень Конвенції.

(іі) Заявник

47. Заявник доводив, що рішення у справах «Лайонз та інші про-
ти Сполученого Королівства» (Lyons and Others v. the United Kingdom) 
та «Штек-Ріш та інші проти Ліхтенштейну» (Steck-Risch and Others v. 
Liechtenstein), на які посилався Уряд, стосуються безуспішних клопо-
тань про відновлення провадження, та що після розгляду цих клопо-
тань попередні вироки, щодо яких було подано скарги, залишилися 
без змін. Його справа є іншою. Хоча Верховний Суд України відмовив 
у перегляді справи, він взяв до уваги рішення Суду, виключив поси-
лання на визнавальні покази заявника з переліку доказів та здійснив 
повторну оцінку доказів у справі. Верховний Суд України визнав ре-
шту доказів достатніми для висновку, що заявник є винним у вчинен-
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ні вбивства. На думку заявника, ці висновки відрізняють його справу 
від тих, у яких Суд визнав ст. 6 Конвенції незастосовною.

48. Заявник посилався на рішення Суду у справі «“Verein gegen 
Tierfabriken Schweiz (VgT)” проти Швейцарії» (Verein gegen Tierfabriken 
Schweiz (VgT v. Switzerland), у якій Суд дійшов висновку, що він може 
розглядати скаргу на те, що новий розгляд справи на національному 
рівні з метою виконання одного з його рішень призвів до нового по-
рушення Конвенції (див. рішення у справі ««Verein gegen Tierfabriken 
Schweiz (VgT)” проти Швейцарії (№ 2)» (Verein gegen Tierfabriken Schweiz 
(VgT v. Switzerland (№ 2)) [ВП], заява № 32772/02, п. 62, ЄСПЛ 2009).

49. На думку заявника, ключове питання в цій справі полягає не 
в тому, чи провадження у Верховному Суді України було обумовлене 
попереднім рішенням Суду, а в тому, чи було це провадження «вста-
новленням обґрунтованості висунутого проти нього кримінального 
обвинувачення». Він не погоджувався із твердженнями Уряду про те, 
що зазначене провадження не стосувалося нового «кримінального 
обвинувачення», висунутого проти нього. Він звернув увагу на те, що 
Верховний Суд України не просто залишив його клопотання без за-
доволення та відмовив у скасуванні попередніх рішень у його справі, 
а частково задовольнив його клопотання та змінив первинний вирок 
(див. пп. 31 та 32). Заявник твердив, що будь-яка зміна вироку безпо-
середньо включає у себе три етапи: скасування зазначених висновків, 
вироблення нових висновків та заміну скасованих висновків новими. 
Змінюючи вирок, Верховний Суд України не може уникнути цих кро-
ків. Заявник твердив, що якщо висновки судів першої та апеляційної 
інстанцій було скасовано, виникає нове «обвинувачення, висунуте 
проти нього». Він посилався на практику Суду, згідно з якою зміна 
підстав для обвинувачення, що включали в себе матеріальні факти, 
які заявлялися щодо особи та які лягли в основу обвинувачення, вва-
жалася зміною обвинувачення щодо особи.

50. Заявник також доводив, що Суд має послідовний підхід до 
ситуацій, у яких вимогу щодо перегляду справи було задоволено 
і це призвело до зміни національними судами вироків, стосовно 
яких подано скарги. Заявник посилався на рішення у справі «Вань-
ян проти Росії» (Vanyan v. Russia), у якому Суд ухвалив, що нове про-
вадження після прийняття до розгляду заяви про перегляд справи 
можна вважати провадженням щодо встановлення обґрунтова-
ності кримінального обвинувачення (див. рішення у справі «Ваньян 
проти Росії» (Vanyan v. Russia), заява № 53203/99, п. 56, від 15 грудня 
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2005 року). Заявник також доводив, що у справі «Алєксєєнко проти 
Росії» (Alekseyenko v. Russia), у якій Голова Верховного Суду Російської 
Федерації розпочав перегляд у порядку здійснення нагляду, відно-
вив провадження у кримінальній справі щодо заявника та частково 
змінив рішення у справі, Суд дійшов висновку, що такий перегляд 
в частині внесених до рішення змін стосувався встановлення обґрун-
тованості висунутого проти заявника кримінального обвинувачення 
і, відповідно, ст. 6 Конвенції була застосовною в її кримінальному 
аспекті (див. рішення у справі «Алєксєєнко проти Росії» (Alekseyenko 
v. Russia), заява № 74266/01, пп. 56 та 57, від 8 січня 2009 року). Суд 
також визнав ст. 6 Конвенції застосовною до перегляду в порядку на-
гляду у справі проти Вірменії (див. рішення у справі «Степанян про-
ти Вірменії» (Stepanyan v. Armenia), заява № 45081/04, пп. 31 та 32, від 
27 жовтня 2009 року). Заявник твердив, що істотної різниці між його 
справою та згаданими справами щодо перегляду в порядку нагляду 
не було, оскільки Верховний Суд України також розглядав його заяву 
про перегляд у порядку виключного провадження, переглянув його 
справу та змінив попередні рішення.

51. Що стосується аргументу Уряду про те, що Верховний Суд 
України не здійснював повторної оцінки доказів у справі, заявник 
твердив, що неможливо оцінити «достатність» доказів за відсутності 
інших елементів оцінювання, вказаних Урядом (див. п. 43). Заявник 
твердив, що виключення одного доказу, особливо ключового, як у цій 
справі, впливає й на доказову базу загалом, й на окремі її частини, 
а отже, неможливо встановити достатність решти доказів, не здійс-
нивши нову оцінку їх за критеріями «належності», «допустимості», 
«достовірності» та «достатності». Заявник не погодився з аргумен-
тами Уряду про те, що доказова база складалася з окремо оцінених 
доказів і що їхня вага та значимість не змінилася після того, як деякі 
з них було виключено. Як приклад він наводив висновки Суду в рі-
шенні від 12 червня 2008 року щодо показів, наданих ним та іншим 
обвинуваченим, у яких Суд зазначив, що національні суди сприйня-
ли високий ступінь узгодженості між показами заявника та іншого 
обвинуваченого як незаперечний доказ їхньої достовірності та ви-
користали як підставу для визнання заявника винним у вчиненні 
злочину 1998 року (див. рішення у справі «Яременко проти України» 
(Yaremenko v. Ukraine) заява № 32092/02, п. 79, від 12 червня 2008 року). 
Тому заявник твердив, що його покази були одним із головних еле-
ментів, що встановлювали правдивість показів іншого обвинуваче-
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ного. Таким чином, виключення його показів Верховним Судом Ук-
раїни безпосередньо вплинуло на правдивість або, як зазначив Уряд, 
достовірність показів іншого обвинуваченого, оскільки національні 
суди встановили, що ці покази, зважаючи на їхню взаємну узгод-
женість, підтверджуються одні одних. Проте Верховний Суд України, 
виключивши покази заявника, а отже поставивши під сумнів прав-
дивість показів іншого обвинуваченого, посилався на останні як на 
одну з підстав для його висновку, що решта доказів була достатньою 
для встановлення вини заявника.

(b) Оцінка Суду

52. Насамперед, Суд повторно зазначає, що згідно з його устале-
ною практикою п. 1 ст. 6 Конвенції не гарантує право на відновлення 
провадження (див., серед іншого, ухвалу щодо прийнятності у справі 
«Завадзький проти Польщі» (Zawadzki v. Poland), заява № 34158/96, від 
6 липня 1999 року, та рішення у справі «Саблон проти Бельгії» (Sablon v. 
Belgium), заява № 36445/97, п. 86, від 10 квітня 2001 року) та зазвичай 
не є застосовним до скарг щодо відновлення в екстраординарному 
порядку провадження у завершених судових справах, якщо тільки 
природа, обсяги та специфічні риси провадження щодо певної скар-
ги у відповідній правовій системі не є такими, що провадження за 
такою скаргою охоплюватиметься сферою застосування п. 1 ст. 6 
Конвенції та гарантіями щодо справедливого суду, якими він наді-
ляє сторони провадження (див. рішення у справі «Бочан проти Украї-
ни (№ 2)» (Bochan v. Ukraine (№ 2)) [ВП]), заява № 22251/08, п. 50, від 
5 лютого 2015 року).

53. По-друге, роль Комітету міністрів, яка відповідно до п. 2 ст. 46 
Конвенції полягає у здійсненні нагляду за виконанням рішень Суду, 
не означає, що вжиті державою-відповідачем заходи для виконання 
ухваленого Судом рішення не можуть порушити нове питання, яке не 
розглядалось у рішенні Суду й, отже, може становити предмет нової 
заяви до Суду (див., серед іншого, рішення у справах «Мегемі проти 
Франції (№ 2)» (Mehemi v. France (№ 2)), заява № 53470/99, п. 43, ЄСПЛ 
2003-IV, та «“Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT)” проти Щвейцарії 
(№ 2)» (Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) v. Switzerland (№ 2) [ВП]), 
заява № 32772/02, п. 62, ЄСПЛ 2009). У цьому контексті було зроблено 
посилання на критерії, встановлені практикою Суду щодо підп. «b» 
п. 2 ст. 35 Конвенції, згідно з яким заява визнається неприйнятною, 
якщо вона «за своєю суттю є ідентичною до заяви, що вже була роз-
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глянута Судом... і якщо вона не містить нових фактів у справі» (див. 
згадане рішення у справі ««Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT)” про-
ти Швейцарії (№ 2)» (Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) v. Switzerland 
(№ 2), п. 63).

54. Тому Суд має спочатку з’ясувати, чи містить ця заява від-
повідну нову інформацію, що може свідчити про нове порушення 
п. 1 ст. 6 Конвенції та яку Суд уповноважений розглядати з огляду 
на обставини, пов’язані з предметом спору (ratione materiae), чи вона 
стосується лише виконання рішення за попередньою заявою і не на-
водить жодних нових фактів.

55. Суд зазначає, що своєю ухвалою від 31 липня 2009 року Вер-
ховний Суд України частково задовольнив заяву про перегляд спра-
ви, подану заявником, та вповні задовольнив аналогічне подання 
прокуратури. У результаті він виключив деякі докази зі справи заяв-
ника та дійшов висновку, що решти доказів достатньо для доведення 
його вини. Верховний Суд України сам зазначив, що він дійшов цих 
висновків «під час перегляду цієї справи» (див. пп. 31 та 32). З огля-
ду на ці факти не можна твердити, як пропонував Уряд, що ухвалою 
Верховного Суду України було лише відмовлено в перегляді спра-
ви. Цей перегляд справи Верховним Судом України також не можна 
вважати простою зміною тексту первинного вироку на виконання 
рішення Суду. Окрім того, Верховний Суд України здійснив доволі 
критичну оцінку висновків Суду в попередній справі заявника (на-
ведених у п. 27), прийнявши лише один із висновків Суду за підп. «с» 
п. 3 ст. 6 Конвенції (див. п. 31) та не погодившись, прямо або непря-
мо, з рештою висновків (див. п. 32). Суд нагадує, що у своїй ухвалі 
щодо часткової прийнятності цієї справи Суд твердив, що незгода 
з його висновками стосовно відсутності ефективності розслідування 
за скаргами заявника на жорстоке поводження була радше питанням 
нагляду за виконанням рішень, здійснюваного Комітетом міністрів 
(див. ухвалу щодо часткової прийнятності у справі «Яременко проти 
України (II)» (Yaremenko v. Ukraine (II)), заява № 66338/09, від 21 вере-
сня 2010 року).

56. Суд звертає увагу на те, що ст. 6 Конвенції застосовується до 
провадження, в якому особа обвинувачується у вчиненні злочину, 
доки не буде остаточно встановлено обґрунтованість цього обви-
нувачення. Нове провадження після взяття до розгляду заяви про 
перегляд справи може вважатися таким, що стосується встановлен-
ня обґрунтованості кримінального обвинувачення (див. рішення 
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у справі «Ваньян проти Росії» (Vanyan v. Russia), заява № 53203/99, п. 56, 
від 15 грудня 2005 року, з подальшими посиланнями). Суд вважає, 
що оскільки Верховний Суд України виключив визнавальні покази, 
надані заявником за відсутності захисника, з переліку доказів на 
підставі попереднього рішення Суду, а також повторно оцінив реш-
ту доказів і дійшов висновку, що вирок щодо заявника залишається 
чинним, він у такий спосіб здійснив новий розгляд справи заявника. 
Правове становище, в якому опинився заявник, є схожим на стано-
вище заявниці у справі «Бочан проти України (№ 2)» (Bochan v. Ukraine 
(№ 2)). У згаданій справі Суд дійшов висновку, що ст. 6 Конвенції 
є застосовною з огляду на те, що Верховний Суд України здійснив 
«повторний розгляд» вимог заявника на нових підставах, пов’язаних 
із його тлумаченням рішення Суду, хоча й вирішив не змінювати ре-
зультат провадження та, зокрема, не призначати нового розгляду 
справи нижчим судом (див. згадане рішення у справі «Бочан проти 
України (№ 2)» (Bochan v. Ukraine (№ 2)) [ВП], п. 54). Таким чином, за-
значене провадження стосувалося встановлення обґрунтованості 
вини заявника у вчиненні кримінального правопорушення в сенсі 
статті 6 Конвенції. Такий перегляд становить відповідну нову інфор-
мацію в контексті нової заяви, яку Суд може розглянути. Отже, за-
перечення Уряду щодо невідповідності критерію предмету розгляду 
(ratione materiae) мають бути відхилені.

2. інші питання щодо прийнятності

57. Суд зазначає, що ця частина заяви не є явно необґрунтованою 
в сенсі підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не 
є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже, вона має бути ви-
знана прийнятною.

в. щодо СУті

1. Аргументи сторін

58. Заявник доводив, що Верховний Суд України фактично пере-
глянув його справу попри те, що у порядку виключного проваджен-
ня, передбаченого ст. 400-4 Кримінально-процесуального кодексу 
України, не мав на це повноважень. Він неодноразово наголошував, 
що достатність доказів не може оцінюватися окремо й вимагає їхньї 
повної нової оцінки за критеріями належності, допустимості, до-
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стовірності та достатності. Він твердив, що, здійснюючи оцінку до-
казів у порядку виключного провадження, Верховний Суд України 
вийшов за межі своїх повноважень, встановлених Кримінально-про-
цесуальним кодексом України, а отже не міг вважатися «судом, вста-
новленим законом» у сенсі ст. 6 Конвенції.

59. Заявник також скаржився на те, що порядок перегляду його 
справи, обраний Верховним Судом України, не забезпечував процесу-
альних гарантій, встановлених підп. «a»-«d» п. 3 ст. 6 Конвенції, а пра-
вове рішення Верховного Суду України з’явилося несподівано й не да-
ло йому змоги скористатися згаданими процесуальними правами.

60. Насамкінець заявник скаржився, що Верховний Суд України 
неодноразово порушив його право не свідчити проти себе та право 
на захист, оскільки знову підтвердив його вину на підставі доказів, 
які, відповідно до висновків Суду, було отримано на порушення ст. 6 
Конвенції (див. згадане рішення у справі «Яременко проти України» 
(Yaremenko v. Ukraine), пп. 79, 88 і 90, а також 27). Зокрема, заявник до-
водив, що Верховний Суд України поклав в основу визнання його ви-
ни покази, які він надав під час відтворення обстановки та обставин 
події та під час допиту як обвинувачений, попри те, що ці покази було 
отримано за тих самих обставин, що й покази, виключені Верховним 
Судом України з доказової бази (там само).

61. Уряд твердив, що згідно із законодавством щодо перегляду 
справи у порядку нагляду Верховний Суд України діяв відповідно до 
процедури, передбаченої для розгляду скарг у касаційному порядку. 
Верховний Суд України мав повноваження скасовувати вироки та рі-
шення нижчих судів та повертати справу на новий судовий розгляд. 
Такі повноваження, на думку Уряду, означають, що суд касаційної 
інстанції не має повноважень «оцінювати докази», оскільки така 
оцінка може здійснюватися тільки під час розгляду справи судом 
першої інстанції. Уряд знову наголосив, що скорочення доказової 
бази Верховним Судом України не може вважатися повторною оцін-
кою доказів з огляду на те, що кожен із цих доказів вже було оцінено 
під час первинного розгляду справи судом першої інстанції.

62. Уряд також доводив, що Верховний Суд України лише роз-
глянув питання права, й відсутність заявника на судовому засіданні 
не вплинула на його процесуальні права, оскільки національний суд 
повторно не оцінював докази. Окрім того, інтереси заявника під час 
засідання захищав його представник, а отже було також забезпечено 
дотримання принципу рівності сторін провадження.
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63. Насамкінець Уряд доводив, що обвинувачення щодо заявни-
ка з моменту його засудження у 2001 році не змінилися та що до-
казову базу було зібрано під час первинного кримінального провад-
ження, в якому заявник брав участь повною мірою, а тому виключне 
провадження у Верховному Суді України не могло порушити питан-
ня дотримання державою прав заявника за підп. «a»-«d» п. 3 ст. 6 
Конвенції.

2. оцінка Суду

64. Суд зазначає, що більшість аргументів сторін щодо суті спра-
ви стосуються питань про те, чи можна вважати розгляд Верховним 
Судом України справи заявника новим судовим розглядом, та якщо 
це так, то чи відповідав такий новий судовий розгляд вимогам ст. 6 
Конвенції. Суд уже дійшов висновку, що розгляд справи Верховним 
Судом України в порядку виключного провадження стосувався вста-
новлення вини заявника у вчиненні кримінального правопорушення 
в сенсі ст. 6 Конвенції та призвів до повторної оцінки фактів спра-
ви, а в підсумку — до нового рішення у справі (див. п. 56). Тепер Суд 
розгляне, чи відповідали виключне провадження та ухвалене за його 
результатами рішення у справі заявника гарантіям ст. 6 Конвенції 
щодо справедливого судового розгляду, зокрема таким, як право на 
мовчання, право на захист та право не свідчити проти себе (відповід-
ні загальні принципи викладено у згаданому рішенні у справі «Яре-
менко проти України» (Yaremenko v. Ukraine), пп. 74–77 і 85, з подальши-
ми посиланнями).

65. У зв’язку з цим Суд повторює свої головні висновки із рі-
шення у справі «Яременко проти України» (Yaremenko v. Ukraine) (див. 
п. 27), а саме, що попередні рішення, якими заявника було засудже-
но за двома епізодами умисних вбивств, ґрунтувалися на доказовій 
базі, отриманій на порушення права заявника на мовчання та йо-
го права на захист, а також за відсутності належного розслідування 
його тверджень про те, що його визнавальні покази було отримано 
у незаконний спосіб. Ці висновки стосувалися не лише первинного 
допиту заявника за відсутності захисника, під час якого він зізнав-
ся у вчиненні злочину 1998 року, а й також його наступних схожих 
визнавальних показів, наданих під час відтворення обстановки 
та обставин події й подальших допитів. Суд встановив, що після усу-
нення захисника X. від участі у справі інтереси заявника представ-
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ляли два інші захисники, але їхні послуги мали «символічний харак-
тер». Суд також дійшов висновку, що ступінь узгодженості показів 
заявника та іншого обвинуваченого у справі давали підстави для 
підозри, що їхні версії перебігу подій було ретельно скоординовано 
та що, попри це, національні суди використали їх як підставу для 
визнання заявника винним у вчиненні злочину 1998 року, хоча він 
від них відмовився й вони не підтверджувалися іншими доказами 
(див. згадане рішення у справі «Яременко проти України» (Yaremenko 
v. Ukraine), пункти 79, 88 і 90, а також 27).

66. Попри ці висновки, Верховний Суд України виключив тільки 
частину доказів, що, як встановлено, було отримано на порушення 
прав, гарантованих Конвенцією. Верховний Суд України, задоволь-
нивши подання прокурора (див. п. 30), вирішив, що первинні ви-
знавальні покази заявника були єдиним порушенням у криміналь-
ній справі щодо нього та що виключення цих доказів не вплине на 
переконливість решти доказів у справі. На думку Суду, це останнє 
питання саме по собі вимагає ретельного розгляду доказів у цій 
справі в межах повного нового розгляду, а не в рамках дуже обме-
женого перегляду, здійсненого Верховним Судом України. Суд дохо-
дить висновку, що нове рішення, ухвалене у справі заявника знову 
ґрунтувалося переважно на тих самих доказах, отриманих на пору-
шення процесуальних прав заявника, й були також серйозні твер-
дження, які органи влади так і не спростували, що всі визнаваль-
ні покази було отримано під примусом, а отже, вони були «плодом 
отруйного дерева» (див., із необхідними змінами, рішення у справі 
«Гефген проти Німеччини» (Gäfgen v. Germany) [ВП] заява № 22978/05, 
п. 168, ЄСПЛ 2010). Зокрема, й заявник, й інший підсудний запере-
чували свою причетність до вчинення злочину 1998 року та скаржи-
лися, що визнали свою вину під примусом. Виключення первинних 
визнавальних показань заявника з переліку доказів істотно підірва-
ло аргумент Верховного Суду України стосовно того, що його визна-
вальні покази та визнавальні покази іншого підсудного були послі-
довними й підтверджували одні одних. До того ж, обидва підсудних 
під час судового розгляду відмовилися від усіх своїх визнавальних 
показів. Решта аргументів, наведених Верховним Судом України на 
підтвердження обвинувального вироку щодо заявника, ґрунтували-
ся, зокрема, на результатах судових експертиз та єдиному речовому 
доказі (ключниця з ключами), посилання на які, як видається, не бу-
ло вирішальним для результату провадження. Отже, визнання Вер-
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ховним Судом України заявника винним здебільшого ґрунтувалося 
на використанні доказів, отриманих на порушення Конвенції, як 
було встановлено у попередньому рішенні у справі «Яременко проти 
України» (Yaremenko v. Ukraine).

67. Зважаючи на зазначені міркування, Суд вважає, що під час 
провадження з перегляду справи заявника Верховний Суд України 
лише закріпив порушення права заявника на справедливий судовий 
розгляд, його права на захист, права на мовчання та права не свідчи-
ти проти себе.

Відповідно відбулося порушення п. 1 та підп. «с» п. 3 ст. 6 Кон-
венції.

ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

68. 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».

А. шКодА

69. Заявник вимагав 10 000 євро відшкодування моральної шко-
ди та вимагав повторного розгляду своєї справи.

70. Уряд вважав, що до компетенції Суду не належить розгляд за-
значеного екстраординарного провадження, або, як наслідок, питан-
ня щодо будь-яких страждань, яких заявник зазнав внаслідок такого 
провадження.

71. Суд зазначає, що коли особу було засуджено судом за резуль-
татами судового розгляду, який не відповідав вимогам Конвенції 
щодо справедливості, належним способом виправлення такого по-
рушення може в принципі бути новий розгляд, перегляд або від-
новлення провадження за вимогою заявника (див., напр., рішення 
у справі «Леонід Лазаренко проти України» (Leonid Lazarenko v. Ukraine), 
заява № 22313/04, п. 65, від 28 жовтня 2010 року). У цій справі зазна-
чене судове провадження стосувалося повторного розгляду кримі-
нальної справи щодо заявника на підставі рішення Суду, ухваленого 
на користь заявника. Проте, як було встановлено, такий повторний 
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розгляд не відповідає вимогам ст. 6 Конвенції. За таких обставин Суд 
вважає, що встановлення порушення не становить належну справед-
ливу сатисфакцію відповідно до ст. 41 Конвенції за моральну шкоду, 
якої зазнав заявник. Ухвалюючи рішення на засадах справедливості 
Суд присуджує заявнику 5000 євро відшкодування за цим пунктом.

72. Окрім того, можливість повторного розгляду справи, як це 
передбачено законодавством України, залишається доступною для 
заявника в разі подання ним відповідної заяви. При такому повтор-
ному розгляді мають бути дотримані матеріальні та процесуальні га-
рантії, закріплені у ст. 6 Конвенції, та цілковито враховані висновки 
Суду у цій справі та у згаданому рішенні у справі «Яременко проти 
України» (Yaremenko v. Ukraine).

B. СУдові тА інші витрАти

73. Заявник також вимагав 4032 євро компенсації судових та ін-
ших витрат, понесених під час провадження у національних судах, та 
6720 євро — понесених під час провадження у Суді.

74. Уряд вважав судові та інші витрати, понесені під час провад-
ження у національних судах, такими, що не стосуються цієї справи, 
оскільки вони були пов’язані з відшкодуванням за раніше встанов-
лені порушення. Водночас Уряд твердив, що сума, яка вимагається 
за представництво інтересів заявника у Суді, є надмірною. Уряд вва-
жав, що вимоги за цим пунктом також слід відхилити.

75. Згідно з практикою Суду заявник має право на компенсацію 
судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі витрати 
були фактичними й неминучими, а їхній розмір — обґрунтованим. 
У цій справі, зважаючи на наявні у нього документи та зазначені 
критерії, а також надану заявнику юридичну допомогу, Суд вважає 
за належне присудити заявнику 5000 євро, що включають у себе ком-
пенсацію всіх судових та інших витрат.

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.
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на цих підставах Суд одностайно

1. Оголошує решту скарг у заяві прийнятними.
2. Ухвалює, що відбулося порушення пп. 1 та 3 статті 6 Конвенції.
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 наведені 
далі суми, які мають бути конвертовані у валюту держави-
відповідача за курсом на день здійснення платежу:
i) 5000 (п’ять тисяч) євро відшкодування моральної шкоди 

та додатково суму будь-яких податків, що можуть нарахо-
вуватися;

ii) 5000 (п’ять тисяч) євро компенсації судових та інших вит-
рат та додатково суму будь-яких податків, що можуть на-
раховуватися;

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 
і до якої має бути додано три відсоткові пункти.

4. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 30 квітня 
2015 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 «антиМонова та інші проти України»

(Заява № 54734/12 та 12 інших заяв — 
див. таблицю в додатку)

Рішення

Страсбург 
5 листопада 2015 року

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

У справі «Антимонова та інші проти України»,

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

пані А. Нуссбергер, голова,
пані Г. Юдківська,
п. В. А. Де Ґаетано,
а також п. К. Рейд, заступник секретаря секції,
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після обговорення за зачиненими дверима 23 червня 2015 року, 
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу було розпочато за заявами, поданими до Суду про-
ти України на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод (далі — Конвенція) у різні дати, зазначені 
в таблиці, що додається.

2. Про заяви було повідомлено Уряд України (далі — Уряд).

ФАКтИ

3. Перелік заявників та відповідні відомості щодо заяв викладе-
но в таблиці, що додається.

4. Заявники скаржилися на надмірну тривалість цивільного про-
вадження та відсутність в національному законодавстві ефективних 
засобів юридичного захисту.

ПРАВО

I. КОНКРЕтНІ ОБ’ЄДНАННя ЗАяВ

5. Беручи до уваги схожість предмета заяв, Суд вважає за доціль-
не розглянути їх одночасно в єдиному рішенні.

II. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя ПУНКтУ 1 СтАттІ 6 
тА СтАттІ 13 КОНВЕНЦІЇ

6. Заявники скаржилися на тривалість цивільних проваджень у їх 
справах, що була несумісною з вимогами щодо «розумного строку», 
та, у зв’язку з цим, — на відсутність ефективних засобів юридичного 
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захисту. Вони посилались на пункт 1 статті 6 та статтю 13 Конвенції, 
які передбачають таке:

Стаття 6

«Кожен має право на ... розгляд його справи упродовж розумного 
строку... судом, …, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків 
цивільного характеру...».

Стаття 13

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

7. Суд повторює, що розумність тривалості судового розгляду по-
винна оцінюватися у світлі обставин справи та з урахуванням таких 
критеріїв: складність справи, поведінка заявників та відповідних ор-
ганів влади, а також важливість предмета спору для заявників (див. 
рішення у справі «Фрідлендер проти Франції» (Frydlender v. France) [ВП], 
№ 30979/96, п. 43, ECHR 2000-VII).

8. У групах справ «Світлана Науменко проти України» (Svetlana 
Naumenko v. Ukraine), № 41984/98, від 09 листопада 2004 року, та «Єфи-
менко проти України» (Efimenko v. Ukraine), № 55870/00, від 18 липня 
2006 року Суд вже встановлював порушення щодо питань, аналогіч-
них тим, про які йдеться в цій справі.

9. Розглянувши всі наявні матеріали, Суд не вбачає жодних фак-
тів або аргументів, здатних переконати його дійти іншого висновку 
щодо прийнятності та суті цих скарг. Беручи до уваги свою практику 
з вказаного питання, Суд вважає, що в даному випадку тривалість 
судових розглядів була надмірною і не відповідала вимозі «розумно-
го строку».

10. Суд також зазначає, що заявники не мали ефективного засобу 
юридичного захисту, за допомогою якого вони могли б подати скарги 
щодо тривалості проваджень.

11. Таким чином, ці скарги є прийнятними та розкривають пору-
шення пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції.
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III. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

12. 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».

13. Беручи до уваги наявні матеріали та свою практику (див., 
зокрема, «Світлана Науменко проти України» (Svetlana Naumenko v. 
Ukraine), № 41984/98, пп. 109 і 112, від 09 листопада 2004 року), Суд 
вважає за належне присудити суми, зазначені в таблиці.

14. Суд вважає за належне призначити пеню виходячи з гранич-
ної 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 скарги прийнятними.
3. Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 

Конвенції.
4. Постановляє, що:
a) держава-відповідач протягом трьох місяців має сплатити за-

явникам суми, зазначені в таблиці, які мають бути конверто-
вані в російські рублі в заяві № 35302/14 та українські гривні 
для інших заяв за курсом на день здійснення платежу;

b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного 
розрахунку на ці суми нараховуватиметься простий відсоток 
(simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Євро-
пейського центрального банку, що діятиме в період неспла-
ти, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 5 листо-
пада 2015 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту 
Суду.

К. Рейд А. Нуссбергер
заступинк секретаря голова
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ДОДАтОК

Перелік заяв зі скаргами на порушення пункту 1 статті 6 та стат-
ті 13 Конвенції (надмірна тривалість цивільного провадження та від-
сутність ефективних засобів юридичного захисту в національному 
законодавстві).
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1 Та додатково будь-які податки, які можуть бути стягнуті з заявника.
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ятА СЕКЦІя

СПРАВА «карпюк та інші проти України»

(Заяви №№ 30582/04 і 32152/04)

Рішення

Страсбург 
6 жовтня 2015 року

ОСТАТОЧНЕ 
6 січня 2016 року

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

У справі «Карпюк та інші проти України»,

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

п. Х. Касадеваль, 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 8 вересня 2015 року, 

виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справа ґрунтується на заявах (№№ 30582/04 і 32152/04) про-
ти України, які 11 серпня 2004 року (заява № 30582/04) і 20 серп-
ня 2004 року (заява № 32152/04) подали до Суду на підставі ст. 34 
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 
(далі — Конвенція) сім громадян України. Їх імена та роки народ-
ження є такими:

— п. Микола Андронович Карпюк, 1964 року народження (пер-
ший заявник),

— п. Микола Петрович Ляхович, 1976 року народження (другий 
заявник);

— п. Ігор Петрович Мазур, 1973 року народження (третій заяв-
ник);

— п. Сергій Володимирович Гальчук, 1982 року народження 
(четвертий заявник);

— п. Олег Анатолійович Бурячок, 1979 року народження (п’ятий 
заявник);

— п. Андрій Васильович Косенко, 1980 року народження, який 
помер у 2009 році (шостий заявник);

— п. Григорій Петрович Ляхович, 1982 року народження (сьо-
мий заявник).

2. Інтереси заявників представляв п. Ю. О. Ніколенко — юрист, 
який практикує у м. Києві. Уряд України (далі — Уряд) представляв 
його Уповноважений, на останніх етапах провадження — п. Ю. Зай-
цев із Міністерства юстиції України.

3. Заявники твердили, зокрема, що поміщення їх до металевої 
клітки під час суду над ними становило поводження, що принижує 
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гідність, що судовий розгляд їхньої справи не був справедливим та 
що засудження їх за участь у масових заворушеннях у зв’язку з їх 
участю у подіях 9 березня 2001 року в Києві порушило їхнє право на 
свободу висловлення поглядів і мирних зібрань.

4. 10 листопада 2008 року про заяви було повідомлено Уряд.
5. 24 червня 2009 року п. Ніколенко повідомив Суд про те, що 

шостий заявник помер 22 травня 2009 року. Його батько, п. Василь 
Миколайович Косенко, висловив бажання підтримати заяву від його 
імені.

ФАКтИ

І. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

6. Згідно з твердженнями заявників, у відповідний час перші 
троє заявників були очільниками, четвертий, п’ятий та сьомий за-
явники — членами націоналістичної партії «Українська національ-
на асамблея» (далі — УНА), а шостий заявник був її прибічником. 
На час подій УНА була асоційована з незареєстрованою організацією, 
відомою як «Українська національна солідарна організація» або «Ук-
раїнська націоналістична самооборона» (далі — УНСО).

7. Наприкінці 2000 року та на початку 2001 року група політиків 
та організацій, які перебували в опозиції до тодішнього Президента 
України Леоніда Кучми, розпочала серію широкомасштабних акцій 
і демонстрацій, а також громадську кампанію, відому під назвою 
«Україна без Кучми».

8. Згідно з повідомленнями засобів масової інформації 8 березня 
2001 року організації, які брали участь у цій кампанії, публічно ого-
лосили, що наступного дня, 9 березня 2001 року, вони планують не 
дати Президентові Леоніду Кучмі підійти до пам’ятника славетному 
українському поетові Тарасу Шевченку у Києві (пам’ятник Шевченку) 
та покласти квіти з нагоди 187-ї річниці з дня його народження.

А. події 9 березня 2001 роКУ тА їхні нАСлідКи

9. 9 березня 2001 року близько 8 год. заявники та інші прибічни-
ки УНА й УНСО взяли участь у політичному мітингу біля пам’ятника 
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Шевченку, про який опозиційними силами було оголошено 8 березня 
2001 року. Як було встановлено національними судами, організато-
ри не надіслали органам влади офіційного повідомлення про мітинг, 
передбаченого ст. 39 Конституції України (див. пп. 60 і 86).

10. До прибуття протестувальників міліція та воєнізовані фор-
мування Міністерства внутрішніх справ сформували кордон та впро-
довж певного часу не дозволяли учасникам мітингу наблизитися до 
пам’ятника. Кордон було сформовано для того, щоб дозволити пре-
зидентові Кучмі та іншим державним посадовцям покласти квіти до 
пам’ятника. Як було встановлено національними судами, протес-
тувальники спробували прорвати кордон з метою перешкодити це-
ремонії покладання квітів та напали на міліцію (див. п. 52). Міліція 
рушила на протестувальників, щоб зупинити та розігнати натовп. 
Сторони не надали відомостей щодо того, чи міліція чітко наказала 
протестувальникам розійтися. Сторони не оспорюють того, що від-
булися сутички з міліцією, внаслідок яких певну кількість працівни-
ків міліції було поранено.

11. Під час подій біля пам’ятника Шевченку кількох протесту-
вальників було заарештовано. Близько 14 год. того ж дня колона про-
тестувальників, серед яких були і заявники, рушила до будівлі Міні-
стерства внутрішніх справ України, вимагаючи звільнення заареш-
тованих. Вони розібрали дерев’яне загородження поблизу, закидали 
будівлю яйцями й пішли.

12. Близько 15 год. того ж дня група протестувальників, серед 
яких були заявники, пройшла від будівлі Міністерства внутрішніх 
справ України у напрямку до центра міста, вийшла на вулицю Бан-
кову та вступила там у сутичку з міліцією, яка перекрила вулицю 
з метою запобігти доступу до розташованої на ній будівлі Адмініст-
рації Президента України. У працівників міліції поцілили камінням 
та металевим загородженням, а також кинули пляшку з «коктейлем 
Молотова». Як було встановлено національними судами під час ух-
валення вироку заявникам, внаслідок сутичок було поранено сорок 
дев’ять працівників міліції, чотирнадцять з-поміж них отримали 
струс мозку.

13. Згідно з висновками національних судів перші три заявники 
відігравали головну роль у підбурюванні та керівництві нападами 
на міліцію й біля пам’ятника Шевченку, й на вулиці Банковій. Чет-
вертий, п’ятий, шостий і сьомий заявники брали участь у нападах на 
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міліцію на вулиці Банковій (див. пп. 51–57). За твердженнями заяв-
ників, вони брали участь у протестах, але поводилися мирно.

14. За твердженнями заявників, у зв’язку з подіями було заареш-
товано більше 200 осіб.

15. У період від 9 до 14 березня 2001 року було заарештовано пер-
ших шістьох заявників. У різні дати їх було взято під варту на час 
слідства та суду. 16 березня 2001 року було затримано сьомого заяв-
ника, а 19 березня його було звільнено під підписку про невиїзд на 
час слідства та суду. Вбачається, що жодного із заявників не було за-
тримано на місці подій 9 березня 2001 року.

16. Заявникам було пред’явлено обвинувачення в організації ма-
сових заворушень та участі в них.

17. Певну кількість правоохоронців, які брали участь у протидії 
масовим заворушенням у зазначений день та внаслідок нападів от-
римали тілесні ушкодження, було визнано потерпілими у провад-
женні щодо заявників.

в. СУд нАд зАявниКАми

18. 1 жовтня 2001 року справу щодо заявників та інших обвину-
вачених було передано на розгляд колегії Голосіївського районного 
суду м. Києва (далі — районний суд) у складі головуючого судді В. та 
двох інших суддів.

19. Під час розгляду в суді першої інстанції, а також подальшого 
провадження в апеляційному суді м. Києва тринадцять підсудних, 
серед яких були шість перших заявників, перебували у металевій 
клітці.

20. За твердженнями Уряду, у період від 18 грудня 2001 року до 
14 березня 2002 року головуючий суддя десять разів виносив попе-
редження другому заявникові у зв’язку з його поведінкою в залі суду.

21. 16 травня 2002 року всі підсудні безуспішно заявили клопо-
тання про відвід судді В. у зв’язку з тим, що той не дозволив підсуд-
ному З. поставити запитання одному з потерпілих. Було також заяв-
лено клопотання про відвід інших суддів на тій підставі, що суддя В. 
та прокурор, як твердилося, перебували з ними у нарадчій кімнаті, 
коли ухвалювалося рішення щодо задоволення попереднього клопо-
тання про відвід.

22. 19 червня 2002 року підсудні подали клопотання про відвід 
судді В. на тій підставі, що той не дозволив стороні захисту поста-
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вити потерпілим і свідку певні запитання. Двоє інших суддів колегії 
відмовили в задоволенні клопотання про відвід, зазначивши, що від-
хилені запитання не стосувалися предмета справи, були повторюва-
ними або навідними.

23. Того ж дня суд першої інстанції дійшов висновку, що дру-
гий заявник своєю поведінкою порушує порядок, і вирішив видали-
ти його із зали судових засідань. За словами заявника, на підставі 
цієї ухвали він був відсутній також під час засідань 20 і 21 червня 
2001 року.

24. 20 червня 2002 року захисник Я. заявив клопотання про відвід 
судді В. на тій підставі, що він, як твердилося, не дозволив постави-
ти певні запитання свідкам, відхилив клопотання захисту про долу-
чення до матеріалів справи інших доказів і проводив у своїй кімнаті 
наради з прокурорами. Жодних деталей щодо характеру та обставин 
згадуваних нарад надано не було.

25. 8 липня 2002 року свідок І. Тр. надіслав до суду першої інс-
танції листа, в якому твердив, що свідчення, які він надав слідчим 
органам під час досудового розслідування, були неправдиві та нада-
валися під тиском з боку органів влади. Він просив, щоб його допи-
тали під час судового засідання у справі заявників, і вказав, що він 
перебуває під вартою у Херсонському СІЗО.

26. 24 липня 2002 року п. Ніколенко, який на той момент був 
захисником, безуспішно заявив клопотання про відвід судді В. — 
здебільшого на тій підставі, що, на думку захисника, його зауважен-
ня ображали шостого заявника натяками на те, що проблеми з його 
здоров’ям були пов’язані з уживанням наркотичних речовин.

27. 15 серпня 2002 року захисник Я. безуспішно заявив клопотан-
ня про відвід усієї колегії суддів, скаржачись на відмову в задоволен-
ні клопотання сторони захисту про продовження допиту свідка, ін-
ших клопотань захисту про долучення доказів до матеріалів справи, 
а також на рішення суду тримати підсудних у металевій клітці.

28. Згідно з твердженнями першого заявника у період від 2 до 
4 вересня 2002 року суд вирішив призначити йому та іншим підсуд-
ним захисника в рамках безоплатної правової допомоги. Призначені 
захисники неодноразово замінювалися до самого кінця судового 
розгляду.

29. 2 вересня 2002 року суд першої інстанції розглянув питання 
про видалення другого заявника із зали судових засідань за сміх. 
Інший підсудний заявив, що сміявся саме він, а не другий заявник.
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30. Згідно з твердженнями Уряду 3 вересня 2002 року суд першої 
інстанції задовольнив клопотання другого заявника про оголошення 
перерви у засіданні для консультацій із захисником.

31. 5 вересня 2002 року під час ознайомлення з відеозаписом 
подій 9 березня 2001 року другий заявник заявив, що не може впізна-
ти себе на відео та зазначив, що особа на ньому була схожою на суддю 
В. Суд дійшов висновку, що таке зауваження було неповагою до нього 
та вирішив видалити другого заявника із зали судових засідань на 
весь час судового розгляду до заключних промов.

32. 9 вересня 2002 року деякі з підсудних та їхні захисники безус-
пішно заявили клопотання про відвід судді В. на тій підставі, що той 
видалив другого заявника із зали судових засідань та, як твердилося, 
зазначив, що поведінка підсудних у залі суду враховуватиметься під 
час ухвалення вироку.

33. Згідно з твердженнями Уряду 17 вересня 2002 року захисник 
першого заявника, М., повідомив суд першої інстанції про те, що він 
не матиме змоги брати участь у судових засіданнях, і не з’являвся до 
суду до 22 листопада 2002 року.

34. Під час судового провадження шостий заявник частково виз-
нав свою вину, вказавши, що він був у натовпі на вулиці Банковій 
і кинув у працівників міліції яйце. Інші заявники своєї вини не 
визнали. Вони засвідчили, що були на місці подій та брали участь 
у мирному політичному мітингу та марші, але не вчиняли жодних 
актів насильства. Перший, другий і третій заявники надали свідчен-
ня, що під час подій 9 березня 2001 року вони намагалися запобігти 
вчиненню насильницьких дій іншими протестувальниками. Другий 
заявник також показав, зокрема, що він справді вигукував: «УНСО — 
до штурму, УНА — до влади!» та «Зрадників — на палю!», але не на 
вулиці Банковій.

С. поКАзАння СвідКів, зАСлУхАних СУдом першої інСтАнції

35. Згідно з вироком суду першої інстанції під час судового роз-
гляду суд ознайомився зі свідченнями кількох осіб, наданими під час 
досудового слідства. Обґрунтовуючи своє рішення про долучення 
цих свідчень до доказової бази, суд першої інстанції зазначив, що 
у свідків були «вагомі підстави» не з’являтися до суду.

36. Зокрема, що стосується подій 9 березня 2001 року загалом, 
І. Тр. під час досудового слідства засвідчив, що 27 лютого 2001 року 
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очільник УНА А. Ш. запропонував йому фінансову винагороду за за-
лучення до участі в подіях 9 березня 2001 року якомога більшої кіль-
кості прибічників УНА-УНСО. О. Дм. засвідчив, що коли Президент 
Кучма з’явився біля пам’ятника Шевченку, колона протестувальників 
УНА-УНСО, відсунувши вуличне загородження, яке відокремлювало 
натовп від міліції, рушила на кордон міліції та спробувала прорвати-
ся крізь нього. Р. Тк. засвідчив, що бачив, як натовп розбирає та кидає 
загородження, а також каміння, дерев’яні дошки та інші предмети 
у працівників міліції на вулиці Банковій.

37. Що стосується другого заявника, під час досудового слідс-
тва М. Ш. надав свідчення про те, що група протестувальників біля 
пам’ятника Шевченку атакувала кордон міліції, в якому він стояв, 
завдала йому ударів, витягла з шеренги, повалила на землю та би-
ла ногами. М. Ш. ідентифікував другого заявника як ватажка натов-
пу, який надавав вказівки рушати на міліцію, вигукуючи: «Вперед!» 
та пропонуючи нагороду за будь-які вилучені предмети обмундиру-
вання або побиття працівника міліції. С. Ко. засвідчив, що другий за-
явник був організатором та активним учасником заворушень. Він на-
казував натовпу рушити на кордон міліції біля пам’ятника Шевченку. 
Під час нападу він кричав: «УНА — до влади, УНСО — до штурму!» 
та «Зрадників — на палю!». За словами С. Ко., згодом другий заявник 
викрикував ті самі лозунги під час зіткнень на вулиці Банковій, коли 
протестувальники намагалися прорватися до будівлі Адміністрації 
Президента України. За словами свідка, ці лозунги тлумачилися на-
товпом як заклик до дії та нападу на міліцію. В. Ду. дав свідчення, 
що другий заявник вишикував членів УНА біля пам’ятника Шевчен-
ку. Потім хтось вигукнув: «Вперед!», і колона атакувала працівників 
міліції.

38. Стосовно третього заявника Р. Пи. під час досудового слідства 
дав свідчення, що очільник УНА А. Ш. та третій заявник керували ко-
лоною УНА-УНСО з метою здійснення прориву через кордон міліції 
біля пам’ятника Шевченку та на вулиці Банковій. Він також бачив, 
як люди з натовпу били ногами працівника міліції, який лежав на 
землі. На вулиці Банковій він бачив, як члени УНСО кидали в праців-
ників міліції каміння, яйця, вуличне загородження. Д. Ко. твердив, 
що до подій третій заявник говорив йому, що УНА-УНСО збирають 
своїх членів для мітингу 9 березня 2001 року, що учасникам буде 
сплачено винагороду та що дуже важливо забезпечити участь вели-
кої кількості осіб. В. Ма. дав свідчення, що витрати на його проїзд до 
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Києва 9 березня 2001 року було відшкодовано. Він також свідчив, що 
третій заявник дав команду вишикуватися біля будівлі Міністерства 
внутрішніх справ України та час від часу вигукував «УНА — до влади, 
УНСО — до штурму!» та гасла проти Президента Кучми. В. Ку. свідчив, 
що під час заворушень третій заявник був на чолі колони УНА-УНСО. 
М. Пе. свідчив, що УНА сплатила своїм членам витрати на проїзд до 
Києва 9 березня 2001 року та що, коли натовп побачив кордон міліції 
на вулиці Банковій, він повернув у напрямку кордону, а третій заяв-
ник вишикував там членів УНСО.

39. Що стосується четвертого заявника, то І. Гл. під час досудо-
вого розслідування засвідчив, що він стояв у кордоні міліції на ву-
лиці Банковій, коли його було атаковано групою протестувальни-
ків. Він твердив, що, зокрема, на нього напав чоловік із дерев’яною 
палицею та щитом, у якому він впізнав четвертого заявника.

40. Згідно з вироком суду першої інстанції під час судового 
розгляду суд також опитав більш ніж шістдесят потерпілих, а саме, 
працівників міліції, які брали участь у підтриманні порядку під 
час подій 9 березня 2001 року. Вони загалом засвідчили, що протес-
тувальники, багато з яких носили нарукавні пов’язки із символі-
кою УНСО та закривали свої обличчя, вдавалися до насильниць-
ких дій.

41. Зокрема, С. Си. впізнав у другому заявникові особу, яка да-
вала вказівки натовпу та очолювала його, вигукуючи: «Вперед!» та 
«До штурму!». Щонайменше троє працівників міліції впізнали пер-
шого заявника, двоє — третього заявника, троє — четвертого заявни-
ка, двоє — п’ятого заявника, а один впізнав шостого і сьомого заяв-
ників як осіб, які напали на міліцію на вулиці Банковій.

42. Згідно з вироком суду першої інстанції під час судового роз-
гляду суд також опитав більш ніж тридцять очевидців та низку інших 
свідків, які впізнали підсудних на відеозаписах подій або підтверди-
ли особи підсудних.

43. Зокрема, Н. Ма., протестувальниця, засвідчила показання, 
що метою мітингу біля пам’ятника Шевченку було запобігти покла-
данню до нього квітів Президентом Кучмою та що вона бачила, як 
колона у складі близько 150 осіб — майже всі з них з нарукавними 
пов’язками УНСО — побігла у напрямку кордону міліції й атакува-
ла його. С. По. свідчив, що він брав участь в організації мітингу бі-
ля пам’ятника Шевченку та що його метою було сформувати коло 
навколо пам’ятника, щоб завадити Президентові Кучмі покласти до 
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нього квіти. Коли протестувальники прибули до пам’ятника, вони 
побачили, що він уже оточений міліцією, а тому третій заявник ско-
мандував прорвати міліцейський кордон, але «це можна тлумачити 
як завгодно». Невдовзі після цього міліція атакувала протестуваль-
ників. В. Ч., один із організаторів мітингу, свідчив, що протесту-
вальники планували висловити своє невдоволення Президентом 
Кучмою, який у той день планував покласти квіти до пам’ятника 
Шевченку. На вулиці Банковій він бачив третього заявника з різаною 
раною на руці та другого заявника з гучномовцем. Що стосується 
третього заявника, то працівник міліції Гре. засвідчив, що бачив, 
як той на вулиці Банковій давав натовпу вказівки та організовував 
його з метою прориву через кордон міліції. Протестувальник Гро. 
свідчив, що бачив, як третій заявник давав натовпу вказівки про-
рватися через вуличне загородження на вулиці Банковій та атакува-
ти міліцію. Ю. Ю., працівник Служби безпеки України (далі — СБУ), 
свідчив, що він бачив, як третій заявник нападав на міліцію на ву-
лиці Банковій.

D. вироК СУдУ першої інСтАнції

44. 25 грудня 2002 року районний суд визнав заявників винними 
у вчиненні злочинів, передбачених ст. 71 Кримінального кодексу Ук-
раїни (далі — ККУ):

i) першого та третього заявників — в організації масових заво-
рушень та активній участі у них;

ii) другого заявника — в організації масових заворушень; та
iii) четвертого, п’ятого, шостого та сьомого заявників — в актив-

ній участі у масових заворушеннях.
45. Суд у зв’язку з тими ж подіями визнав винними ще одинад-

цять підсудних.
46. При засудженні заявників суд покладався на показання по-

терпілих та свідків, наданих під час досудового розслідування та 
оголошених у суді (див. пп. 36–39), а також на усних свідченнях низ-
ки потерпілих та інших свідків, наданих під час їх допиту в суді (див. 
пп. 41 і 43).

47. Суд першої інстанції відмовив у задоволенні клопотання, за-
явленого свідком І. Тр. у його листі від 8 липня 2002 року, в якому той 
просив допитати його у суді, на тій підставі, що його підпис не було 
завірено.
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48. Суд покладався на власну ідентифікацію заявників на під-
ставі відеозаписів подій 9 березня 2001 року, знятих і правоохорон-
цями, й телевізійними каналами.

49. Суд також покладався на медичні докази щодо тілесних уш-
коджень, завданих правоохоронцям у вказаний день, а також на 
висновках експертиз щодо встановлення осіб кількох заявників на 
відеозаписах. Суд також посилався на матеріальні докази, знайдені 
на місці події: каміння, виламана вулична бруківка, палиці та інші 
різноманітні предмети, які могли бути використані під час нападу 
на міліцію, а також одяг заявників, який, згідно з висновками суду 
першої інстанції, був ідентичний до одягу учасників заворушень на 
відеозаписах.

50. Стосовно подій 9 березня 2001 року суд дійшов таких ви-
сновків.

51. Що стосується організації мітингу, 7 і 8 березня 2001 року 
очільники УНА, серед яких були перші три заявники, організували 
приїзд до Києва членів та прибічників УНА-УНСО та збір їх 9 березня 
2001 року неподалік від пам’ятника Шевченку.

52. Що стосується подій біля пам’ятника, другий та третій заяв-
ники організували колону прибічників УНА-УНСО та закликали їх 
зробити спробу прорвати кордон міліції. Наслідком цих дій стали 
сутички з міліцією, під час яких щодо працівників міліції чинились 
опір та акти насилля. Другий заявник спровокував заворушення се-
ред учасників, зокрема, вигукуючи гасла: «У колону по шість ши-
куйсь», «За кожен трофей буде винагорода», «Зрадників — на палю!», 
«УНСО — до штурму, УНА — до влади!». Третій заявник брав активну 
участь у спробі прорвати міліцейський кордон і кинув у правоохо-
ронців захисний шолом, попередньо відібраний у працівника міліції. 
Він щонайменше тричі вдарив кулаком М. Ш., якого протестувальни-
ки витягнули з міліцейської шеренги.

53. Що стосується подій на вулиці Банковій, заворушення там 
організували перші три заявники. Протестувальники атакували кор-
дон міліції з метою прорватися до будівлі Адміністрації Президента, 
кидаючи в працівників міліції камінням та нападаючи на них з па-
лицями. Вони також зірвали металеве вуличне загородження, яке 
відділяло їх від шеренги міліції, та кинули його в міліцію.

54. Перший заявник вигукував: «До штурму! УНСО — до штур-
му!» та скерував натовп, який вирвав металеве загородження та 
напав на міліцію. Він взяв участь у демонтажі металевого загород-



�0�

карпюк та інші проти України

ження, намагався заволодіти міліцейськими щитами, бив працівни-
ків міліції руками і ногами, витягнув з шеренги працівника міліції 
О. Ма. та завдав йому кілька ударів, а також кинув у працівників 
міліції шматок дроту.

55. Другий заявник керував протестувальниками і допомагав їм 
відтягнути металеве загородження від міліцейського кордону та ви-
гукував: «Вперед!», «УНСО — до штурму, УНА — до влади!».

56. Третій заявник вигукував: «УНСО — до штурму, УНА — до 
влади!» та допомагав відтягувати вуличне загородження від кордону 
міліції і двічі кидав його у працівників міліції. Він також бив праців-
ників міліції та намагався забрати міліцейські щити та кийки.

57. Четвертий заявник чотири рази кидав у міліцію вуличне за-
городження, а також каміння та дерев’яну палицю. Він також бив 
працівників міліції ногами, дерев’яною палицею та трубою. П’ятий 
заявник разом з іншими двічі кидав у працівників міліції вуличне за-
городження та намагався відібрати у них міліцейський щит і кийок. 
Шостий заявник кинув у працівників міліції вуличне загородження 
та яйце, бив працівників міліції та намагався відібрати міліцейський 
щит. Сьомий заявник допомагав відтягнути вуличне загородження 
від шеренги міліції та кинув його у міліцію.

58. Суд дійшов висновку про необґрунтованість доводів заявни-
ків про те, що події стали наслідком провокації. Хоча суд визнав, що 
третього заявника бачили, коли він намагався зупинити агресивних 
протестувальників на вулиці Банковій, на думку суду першої інстан-
ції це відбувалося лише наприкінці сутичок, коли протестувальники 
зрозуміли, що не зможуть прорватися через кордон міліції.

59. Заявникам було призначено такі покарання: чотири ро-
ки і шість місяців позбавлення волі (перший заявник), п’ять років 
позбавлення волі (другий заявник), чотири роки позбавлення волі 
(третій і четвертий заявники), три роки позбавлення волі (п’ятий за-
явник) і два роки позбавлення волі (шостий заявник). Сьомому заяв-
никові було призначено покарання у вигляді двох років позбавлення 
волі і його звільнено від відбування покарання з випробувальним 
строком два роки.

60. При засудженні заявників суд першої інстанції зауважив, що 
ст. 11 Конвенції не застосовується до маніфестацій, які не є мирни-
ми, та зазначив, що учасники масових заворушень 9 березня 2001 ро-
ку, включно із заявникамив, мирно не поводилися. Суд також за-
уважив, що дії працівників міліції 9 березня 2001 року не поруши-
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ли ст. 11 Конвенції, оскільки міліцейські кордони було встановлено 
лише тимчасово, щоб дозволити Президентові та іншим державним 
посадовцям покласти квіти до пам’ятника Шевченку та для захисту 
державних будівель на вулиці Банковій. Суд першої інстанції також 
дійшов висновку, що конвенційні права заявників на свободу мир-
них зібрань міліцією порушено не було, оскільки органи влади не бу-
ло повідомлено про заплановані на 9 березня 2001 року маніфестації, 
як цього вимагає ст. 39 Конституції (див. п. 86).

61. 27 січня 2003 року захисник Я., який представляв інтереси 
перших двох заявників, подав до суду низку зауважень щодо прото-
колу судових засідань. У матеріалах справи немає відомостей про рі-
шення, ухвалене на підставі зазначеного клопотання.

е. Апеляційне оСКАрження 

тА СпробА відновлення провАдження

62. Усі заявники оскаржили вирок, доводячи, що суд першої ін-
станції припустився помилки під час оцінки доказів, і що докази не 
підтверджують їхньої вину. Вони також твердили, що суд першої 
інстанції покладався на показання відсутніх свідків, що позбавило 
заявників можливості очної ставки з ними, та що суд, долучаючи до 
матеріалів справи відеодокази, порушив процесуальні норми.

63. У своїх апеляційних скаргах перші два заявники також твер-
дили, що суд першої інстанції не був безстороннім і був уперед-
женим на користь обвинувачення, без достатніх підстав видалив 
другого заявника із зали судових засідань і відмовив у задоволенні 
клопотання другого заявника про припинення тримання його та ін-
ших підсудних у металевій клітці. Вони також твердили, що органи 
влади спровокували протестувальників тим, що поставили на їхнь-
ому шляху велику кількість працівників міліції у спеціальному спо-
рядженні для придушення заворушень. У своїй апеляційній скарзі 
другий заявник також скаржився на жорстоке поводження з боку 
працівників міліції після його затримання та зазначав, що у своє-
му вироку вбачає визнання його ролі у боротьбі українського народу 
проти «злочинного режиму» Президента Кучми, який здійснює «ге-
ноцид» українців.

64. 16 травня 2003 року апеляційний суд м. Києва (далі — апе-
ляційний суд) залишив у силі вирок щодо заявників, вилучивши 
певні свідчення з мотивувальної частини та зменшивши строк поз-
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бавлення волі першого заявника до трьох років і шести місяців, 
другого заявника — до чотирьох років, третього і четвертого заяв-
ників — до трьох років, а п’ятого заявника — до двох років і шести 
місяців.

65. Перші два заявники подали касаційні скарги, твердячи, 
зокрема, що суд першої інстанції не був безстороннім, був уперед-
женим на користь обвинувачення і це полягало в тому, що суд від-
мовив у задоволенні клопотання другого заявника про припинення 
тримання підсудних у клітці та видалив його із зали суду 19 черв-
ня 2002 року. Заявники також твердили, що суд ґрунтувався на 
свідченнях відсутніх свідків, що позбавило їх можливості допита-
ти свідків обвинувачення або вимагати, щоб їх допитали, а також 
порушив процесуальні норми, долучивши відеозаписи до доказів 
у справі.

66. Решта заявників також подали касаційні скарги, твердячи, 
зокрема, що суд першої інстанції не був безстороннім, покладався 
на показання відсутніх свідків, позбавляючи заявників можливості 
допитати свідків обвинувачення або вимагати, щоб їх допитали, а та-
кож порушив процесуальні норми, долучивши відеозаписи та речові 
докази до доказів у справі.

67. 4 березня 2004 року Верховний Суд України залишив вирок 
від 25 грудня 2002 року й ухвалу від 16 березня 2003 року в силі, виз-
навши скарги необґрунтованими. Верховний Суд України зменшив 
строк позбавлення першого заявника волі до двох років і шести мі-
сяців. Верховний Суд України зазначив, зокрема, що спланований 
та організований характер подій 9 березня 2001 року було доведено 
показаннями низки свідків, включно з Д. Ко., В. Ма., М. Пе. та Н. Ма. 
(див. пп. 38 і 43).

68. У невстановлену дату заступник Генерального прокурора 
України (далі — Заступник Генпрокурора) подав до Верховного Суду 
України клопотання про перегляд вироку щодо заявників у порядку 
виключного провадження. Він твердив, що органи влади не розгляну-
ли версію щодо того, що сутички між учасниками мітингу були спро-
воковані правоохоронними органами або третіми особами, та що ця 
інформація не була відома судам, які розглядали справу. Заступник 
Генпрокурора також вказав на певні докази, які були у розпорядженні 
слідчих органів, СБУ, але під час досудового розслідування та суду не 
були розглянуті. Зокрема, він посилався на відеозаписи, які, на його 
думку, могли пролити світло на версію щодо провокаторів, а також 
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на інші докази того, що до подій 9 березня 2001 року штаб-квартира 
УНА-УНСО прослуховувалася — можливо, з метою завадити прове-
денню мітингу.

69. 7 квітня 2006 року Верховний Суд України вирішив не віднов-
лювати провадження, постановивши, що в нього немає повноважень 
скасовувати вирок на підставі доводів, висунутих заступником Ген-
прокурора. Ці факти слід вважати нововиявленими обставинами, які 
спочатку мають бути розслідувані прокуратурою, а потім матеріали 
щодо них мають бути передані до суду першої інстанції та апеляцій-
ного суду відповідно до порядку перегляду остаточних вироків за 
відповідних обставин. У матеріалах справи немає жодних подальших 
відомостей щодо вказаного питання.

F. СтверджУвАне жорСтоКе поводження 

з дрУгим зАявниКом і тримАння його під вАртою

70. Згідно з твердженнями другого заявника, після його затри-
мання 9 березня 2001 року він зазнав тяжких тілесних ушкоджень 
внаслідок жорстокого поводження з боку працівників міліції і його 
було доправлено до лікарні.

71. Від 9 до 15 березня 2001 року він отримував стаціонарне ліку-
вання травм, зокрема струсу мозку та перелому ребра.

72. 17 березня 2001 року слідчий СБУ постановив взяти заявника 
під варту й відповідне рішення було затверджено прокурором. Заяв-
ника було поміщено до слідчого ізолятора СБУ, а згодом переведено 
до Київського СІЗО.

73. 18 червня 2001 року слідчий СБУ прийняв рішення про виді-
лення з кримінальної справи щодо заявників скарги на жорстоке по-
водження в окреме провадження та передав відповідні матеріали до 
Генеральної прокуратури України для розслідування. У матеріалах 
справи відсутні свідчення щодо будь-яких подальших кроків із цього 
питання.

74. 22 травня 2003 року другого заявника було переведено до 
виправної колонії для відбування решти строку його покарання.

75. Від 20 червня 2003 року й до звільнення другий заявник ліку-
вався від туберкульозу.

76. 3 жовтня 2003 року його було звільнено від відбування решти 
строку покарання на підставі закону про амністію.
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II. ВІДПОВІДНІ ЗАКОНОДАВСтВО тА ПРАКтИКА

А. відповідні нАціонАльне зАКонодАвСтво і прАКтиКА

1. Кримінально-процесуальний кодекс України 
(втратив чинність 19 листопада 2012 року; далі — КпК)

(а) Положення стосовно виклику свідків та допустимості 
оголошення свідчень свідка за його відсутності

77. Стаття 70 КПК вимагала від особи, викликаної слідчим, про-
курором або судом як свідка, з’явитися у зазначені місце і час і дати 
правдиві показання. У разі неявки свідка без поважних причин від-
повідний орган мав право застосувати привід через органи внутріш-
ніх справ.

78. Стаття 135 передбачала, що «поважними причинами» неявки 
в призначений строк визнаються: несвоєчасне одержання повістки, 
хвороба та інші обставини, які фактично позбавляють особу можли-
вості своєчасно з’явитися.

79. Стаття 306 передбачала, що під час розгляду справи суд може 
оголосити показання свідка, дані під час дізнання, досудового слід-
ства або на суді, у таких випадках:

i) у разі наявності істотних суперечностей між показаннями, 
які свідок дав на суді та під час досудового слідства;

ii) у разі неявки в судове засідання свідка, явка якого неможли-
ва; або

iii) коли свідок, щодо якого здійснюються заходи безпеки, пись-
мово підтвердив показання, дані ним раніше.

80. Згідно зі ст.ст. 72 і 308 зазначені правила виклику свідків та 
оголошення наданих раніше свідчень також застосовувалися і до по-
терпілих.

(b) Положення стосовно видалення підсудних 
із зали судових засідань

81. Стаття 272 дозволяла головуючому судді оголошувати попе-
редження підсудному, який порушує порядок під час засідання або 
не підкоряється розпорядженням головуючого. При повторному по-
рушенні порядку судового засідання те ж положення дозволяло суду 
видаляти підсудного із зали засідання тимчасово або на весь час су-
дового розгляду справи.
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(c) Положення стосовно апеляційного провадження

82. Стаття 362 передбачала, що суди апеляційної інстанції мо-
жуть проводити судове слідство, тобто розгляд та оцінку доказів, 
щодо тієї частини вироку, яка оскаржується в апеляції, відповідно 
до норм кримінально-процесуального законодавства, застосовних 
до провадження у суді першої інстанції. Відповідно до ст.ст. 303, 
310, 313 і 314 впродовж судового слідства суд мав повноваження 
викликати свідків, призначати експертів, розглядати речові докази 
та документи.

83. Стаття 367 передбачала, що вирок може бути скасовано або 
змінено судом апеляційної інстанції в разі:

i) істотного порушення кримінально-процесуального закону;
ii) неправильного застосування кримінального закону;

iii) невідповідності призначеного покарання; або
iv) фактологічних помилок, а саме, в разі однобічності, непов-

ноти досудового чи судового слідства або в разі невідповід-
ності висновків суду фактичним обставинам справи.

2. Кримінальний кодекс України 1960 року 
(втратив чинність 1 вересня 2001 року)

84. Згідно зі ст. 71 Кодексу організація масових безладів, що суп-
роводжувалися насильством над особою, погромами, підпалами, 
знищенням майна, опором представникам влади із застосуванням 
зброї, а також активна участь у них, каралися позбавленням волі на 
строк від двох до дванадцяти років.

3. закон України «про міліцію» від 20 грудня 1990 року 
(чинний на час подій)

85. Стаття 14 Закону надавала міліції право для припинення ма-
сових безпорядків застосовувати спеціальні засоби, такі як наручни-
ки, гумові кийки та сльозогінні речовини.

4. правове регулювання мітингів і демонстрацій

86. Стаття 39 Конституції України передбачає:

«Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити 
збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчас-
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но сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого са-
моврядування.

Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися су-
дом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки 
та громадського порядку — з метою запобігання заворушенням чи 
злочинам, для охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод 
інших людей».

87. Інші відповідні положення національного законодавства 
і практики України стосовно порядку проведення мирних демонстра-
цій наведено в рішенні у справі «Вєренцов проти України» (Vyerentsov v. 
Ukraine) (заява № 820372/11, пп. 25–39, від 11 квітня 2013 року).

в. відповідні міжнАродні мАтеріАли

88. У відповідній частині Резолюції ПАРЄ 1346 (2003) «Виконан-
ня Україною своїх обов’язків та зобов’язань» зазначено таке:

«...5. Асамблея визнає, що правові реформи справді відбулися в ба-
гатьох сферах, але стурбована недостатнім рівнем правозастосуван-
ня та наголошує на необхідності належної імплементації наявного 
законодавства. Зокрема, Асамблея висловлює своє глибоке занепо-
коєння повільністю прогресу щодо впровадження органами влади 
України принципів та стандартів Ради Європи, що підтверджується 
наступним: ...

5.3. Накладенням непропорційних стягнень на осіб, які брали участь 
у політичній демонстрації 9 березня 2001 року та які до цього ча-
су утримуються у в’язниці, а тому можуть вважатись політичними 
в’язнями в Україні;...».

ПРАВО

I. ОБ’ЄДНАННя ЗАяВ

89. Суд вважає, що відповідно до п. 1 правила 42 Регламенту 
Суду заяви мають бути об’єднані з огляду на їхнє спільне фактичне 
та юридичне підґрунтя.
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II. ПРАВО ЗВЕРтАтИСя ДО СУДУ БАтЬКА 
ШОСтОГО ЗАяВНИКА

90. Суд зазначає, що шостий заявник помер після подання заяви 
відповідно до ст. 34 Конвенції (див. п. 5). Безсумнівним є те, що його 
батько має право підтримати заяву від його імені, і Суд не вбачає 
підстав для іншого рішення (див., напр., рішення у справах «Соло-
махін проти України» (Solomakhin v. Ukraine), заява № 24429/03, п. 20, 
від 15 березня 2012 року, «Сердагелі проти Угорщини» (Szerdahelyi v. 
Hungary), заява № 30385/07, п. 22, від 17 січня 2012 року, і «Еерікай-
нен та інші проти Фінляндії» (Eerikäinen and Others v. Finland), заява 
№ 3514/02, п. 1, від 10 лютого 2009 року). Проте далі в тексті посилан-
ня робитимуться на шостого заявника.

III. СтВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННя СтАттІ 3 КОНВЕНЦІЇ

91. Перші шість заявників скаржилися на тримання їх у металевій 
клітці в залі судових засідань під час розгляду справи судом першої 
та апеляційної інстанцій, твердячи, що цей захід становив повод-
ження, заборонене ст. 3 Конвенції. Другий заявник також скаржився, 
що зазнав жорстокого поводження під час перебування під вартою та 
що його скарга у зв’язку з цим не розслідувалася. Він також скаржив-
ся на умови тримання його під вартою у СІЗО від березня 2001 року 
до травня 2003 року та на відсутність належного лікування туберку-
льозу від літа 2002 року до червня 2003 року. Заявники посилались на 
ст. 3 Конвенції, яка передбачає таке:

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

А. АргУменти Сторін

1. тримання перших шести заявників у металевій клітці 
в залі судових засідань

92. Уряд повідомив, що заявники трималися у клітці до 16 трав-
ня 2003 року, коли апеляційний суд ухвалив рішення у їхній справі. 
Після цього вони не вимагали відшкодування за стверджуване пору-
шення своїх прав, тим самим визнавши, на думку Уряду, відсутність 
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на національному рівні ефективних засобів правового захисту. Вихо-
дячи з цього, Уряд доводив, що заявники порушили шестимісячний 
строк, встановлений п. 1 статті 35 Конвенції.

93. Заявники погодилися.

2. Стверджуване жорстоке поводження з другим заявником, 
умови тримання під вартою та лікування під час тримання 
під вартою

94. Уряд вважав, що скарга другого заявника стосовно жорстоко-
го поводження під час його тримання під вартою в міліції є неприй-
нятною, оскільки він не вичерпав національних засобів юридичного 
захисту. Згідно з твердженнями Уряду, оскільки скаргу другого заяв-
ника було подано до прокурора, прокурор повинен був вирішити, чи 
порушувати кримінальну справу. У разі, якби прокурор не виконав 
свій обов’язок, заявник міг би оскаржити його бездіяльність до суду. 
В іншому випадку, якщо припустити, що у заявника не було ефек-
тивного засобу правового захисту, він повинен був подати свою скар-
гу про стверджуване порушення протягом шести місяців, а отже він 
подав її з порушенням строку. Що стосується його скарги на умови 
тримання під вартою, Уряд доводив, що вона також є неприйнятною 
у зв’язку з невичерпанням національних засобів правового захисту. 
Уряд твердив, зокрема, що він не подав скаргу до прокурора, а зго-
дом, якби той прокурор відмовив у задоволенні його скарги, — до су-
ду. Уряд також твердив, що заявник не звертався з цивільним позо-
вом про відшкодування шкоди та що його скаргу стосовно лікування 
під час тримання під вартою було подано з порушенням шестимісяч-
ного строку.

95. Другий заявник погодився з тим, що його скаргу було подано 
з порушенням шестимісячного строку.

в. оцінКА СУдУ

96. У цій справі не оспорюється, що оскаржуваний першими 
шістьма заявниками захід, тобто тримання їх у металевій клітці, 
перестав застосовуватися 16 травня 2003 року, коли апеляційний 
суд залишив вирок щодо заявників без змін. Відповідно 16 трав-
ня 2003 року є датою, від якої почав відраховуватися шестимісяч-
ний строк подання цієї скарги (див. рішення у справі «Свинаренко 
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та Сляднєв проти Росії» (Svinarenko and Slyadnev v. Russia) [ВП], заяви 
№№ 32541/08 і 43441/08, п. 87, ЄСПЛ 2014 (витяги)).

97. Щодо скарги другого заявника на стверджуване жорстоке 
поводження Суд зазначає, що він не порушував зазначене питан-
ня у своїй касаційній скарзі до Верховного Суду України (див., для 
порівняння, рішення у справах «Каверзін проти України» (Kaverzin v. 
Ukraine), заява № 23893/03, пп. 42 і 99, від 15 травня 2012 року, і «Джу-
лай проти України» (Dzhulay v. Ukraine), заява № 24439/06, пп. 25 і 62, 
від 3 квітня 2014 року). Відповідно 16 травня 2003 року, дата ухвален-
ня апеляційним судом рішення, є датою, від якої почав відраховува-
тися шестимісячний строк подання цієї скарги.

98. Що стосується скарги на умови тримання під вартою, то ця 
скарга в частині умов тримання у СІЗО мала бути подана протягом 
шести місяців від 22 травня 2003 року, а в частині скарг на лікуван-
ня — з 1 липня 2003 року (з цієї дати, за словами заявника, порушен-
ня припинилося) (див. ухвалу щодо прийнятності у справі «Коваль 
проти України» (Koval v. Ukraine), заява № 65550/01, п. 96, від 30 бе-
резня 2004 року, та рішення у справі «Мельник проти України» (Melnik 
v. Ukraine), заява № 72286/01, пп. 113–116, від 28 березня 2006 року).

99. Проте згадані скарги першими двома заявниками було пода-
но лише 11 серпня 2004 року, а третім, четвертим, п’ятим і шостим 
заявниками — 20 серпня 2004 року, а тому в усіх випадках — більш 
ніж через шість місяців після відповідних термінів.

100. Суд доходить висновку, що скарги перших шести заявників 
відповідно до ст. 3 Конвенції мають бути відхилені відповідно до 
пп. 1 і 4 статті 35 Конвенції у зв’язку з порушенням шестимісячного 
строку.

IV. СтВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННя СтАттІ 6 КОНВЕНЦІЇ

101. Заявники скаржилися на різні порушення ст. 6 Конвенції, 
у відповідних частинах якої передбачено таке:

«1. «Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його 
справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім 
судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його 
прав та обов’язків цивільного характеру або встановить обґрун-
тованість будь-якого висунутого проти нього кримінального об-
винувачення...
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2. Кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального правопору-
шення, вважається невинуватим доти, доки його вину не буде дове-
дено в законному порядку.

3. Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопору-
шення має щонайменше такі права:

...

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

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

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

102. Оскільки вимоги п. 3 ст. 6 Конвенції становлять конкретні 
аспекти права на справедливий судовий розгляд, гарантований п. 1 
ст. 6 Конвенції, Суд розгляне скарги заявників, подані відповідно 
до п. 1 ст. 6 Конвенції або відповідно до п. 3 ст. 6 Конвенції, лише за 
цими пунктами, взятими у поєднанні (див., напр., рішення у справі 
«Гефген проти Німеччини» (Gäfgen v. Germany) [ВП], заява № 22978/05, 
п. 169, ЄСПЛ 2010).

А. СтверджУвАне порУшення п. 1 і підп. «D» п. 3 Ст. 6 Конвенції 

СтоСовно дрУгого і третього зАявниКів

1. Аргументи сторін

103. Другий заявник скаржився, що показання, дані потерпілим 
М. Ш. та свідками І. Тр., Р. Тк., С. Ко. та В. Ду. під час досудового слід-
ства, було оголошено під час судового засідання, та що він не мав 
можливості допитати їх або вимагати, щоб їх допитали. Третій за-
явник навів ті ж аргументи стосовно оголошення свідчення М. Ш. та 
свідків Д. Ко., І. Тр., О. Дм., М. Пе., Р. Пи., В. Ду., В. Ку. та В. Ма.

104. Щодо другого заявника Уряд твердив, що той не пояснив, 
чому він хотів допитати потерпілих та вказаних свідків особис-
то. Щодо третього заявника Уряд зазначив, що той зміг домогтися 
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виклику свідків захисту на тих самих умовах, що й свідків обвину-
вачення.

2. оцінка Суду

(a) Щодо прийнятності

105. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою в сенсі 
підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не є не-
прийнятною з будь-яких інших підстав. Отже, вона має бути визнана 
прийнятною.

(b) Щодо сутності

(i) Загальні принципи

106. Суд нагадує, що підп. «d» п. 3 ст. 6 Конвенції втілює при-
нцип, відповідно до якого до засудження обвинуваченого всі докази 
проти нього зазвичай повинні подаватися за його присутності під 
час відкритого судового засідання з метою забезпечення змагаль-
ності процесу. Винятки з цього принципу можливі, але вони не по-
винні порушувати прав на захист, що, як правило, вимагають надан-
ня обвинуваченому належної та відповідної можливості поставити 
під сумнів показання свідка обвинувачення та допитати його, і під 
час надання свідчень, і на пізнішій стадії провадження (див. рішен-
ня у справі «Лука проти Італії» (Luca v. Italy), заява № 33354/96, п. 39, 
ЄСПЛ 2001-II).

107. Є дві вимоги, які випливають з наведених загальних гаран-
тій. По-перше, для неявки свідка має бути поважна причина. По-дру-
ге, у разі, якщо обвинувальний вирок виключно або вирішальною 
мірою ґрунтується на показаннях особи, яку обвинувачений (підсуд-
ний) не мав можливості допитати особисто чи домогтися її допиту 
під час розслідування справи або судового розгляду, права сторони 
захисту можуть бути обмеженими настільки, що це суперечитиме 
гарантіям, передбаченим ст. 6 Конвенції (див. рішення у справі «Аль-
Хаваджа та Тагері проти Сполученого Королівства» (Al-Khawaja and 
Tahery v. the United Kingdom) [ВП], заяви №№ 26766/05 і 22228/06, п. 119, 
ЄСПЛ 2011).

108. Вимога щодо наявності поважної причини для оголошення 
показань свідка за його відсутності є найпершим питанням, яке по-
винно бути вирішене перед розглядом питання про те, чи був такий 
доказ єдиним або вирішальним (там само, п. 120). Навіть коли пока-
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зання відсутнього свідка не були єдиним чи вирішальним доказом, 
Суд все одно встановлював порушення п. 1 і підп. «d» п. 3 ст. 6 Кон-
венції, коли для неявки свідка не було наведено поважної причини. 
Це пов’язано з тим, що, як правило, свідки повинні надавати свід-
чення під час судового розгляду та для забезпечення їхньої явки має 
бути докладено всіх розумних зусиль. Таким чином, коли свідки не 
з’являються до суду для надання показань, виникає обов’язок щодо 
з’ясування обґрунтованості такої неявки (див. там само., п. 120, і рі-
шення у справі «Рудніченко проти України» (Rudnichenko v. Ukraine), 
заява № 2775/07, п. 104, від 11 липня 2013 року).

(іі) Застосування наведених принципів у справі

109. Звертаючись до цієї справи, Суд насамперед зазначає, що 
М.Ш., який мав статус потерпілого у кримінальному провадженні 
щодо заявників та чиї свідчення, надані під час досудового слідства, 
було оголошено під час судового розгляду, має вважатися «свідком» 
відповідно до підп. «d» п. 3 ст. 6 Конвенції (див. рішення у справі 
«Владімір Романов проти Росії» (Vladimir Romanov v. Russia), заява 
№ 41461/02, п. 97, від 24 липня 2008 року). Отже, далі Суд іменувати-
ме потерпілого та свідків, чиї показання, надані під час досудового 
слідства, було оголошено під час судового розгляду справи заявни-
ків, «свідками».

110. Суд зазначає, що суд першої інстанції чітко зазначив у своє-
му вироку, що при засудженні підсудних він покладався на свідчення 
І. Тр., М. Пе., М. Ш., О. Дм., Р. Пи., Р. Тк., С. Ко., В. Ду., В. Ма., Д. Ко. та 
В. Ку, наданих під час досудового слідства.

111. Зокрема, хоча І. Тр., О. Дм. та Р. Тк. не назвали імені жод-
ного із заявників, їх свідчення, як правило, підтримували обвину-
вачення в тому, що керівництво УНА, членами якого були другий 
і третій заявники, взяло участь в організації мітингу 9 березня 
2001 року та що протестувальники впродовж подій того дня вда-
валися до насильницьких дій (див. п. 36). Верховний Суд України 
посилався на свідчення В. Ма. як один із доказів на підтримку об-
винувачення в тому, що заворушення 9 березня 2001 року було за-
плановано заздалегідь (див. п. 67). Свідчення В. Ду і М. Ш. здебіль-
шого підтверджували те, що поведінка протестувальників біля 
пам’ятника Шевченку була насильницькою та організованою (див. 
п. 37). Отже, свідчення зазначених свідків стосувалися і другого, 
і третього заявників.
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112. У своїх свідченнях М. Ш., С. Ко. та В. Ду. ідентифікували дру-
гого заявника як організатора групи членів УНА, які брали участь 
у сутичках з правоохоронцями біля пам’ятника Шевченку (див. п. 37). 
У своїх свідченнях Р. Пи., Д. Ко., В. Ку. та М. Пе. вказали, що третій 
заявник відігравав активну роль в організації мітингу 9 березня 
2001 року, був присутній під час сутичок із правоохоронцями та, як 
видається, брав участь в організації дій членів УНА (див. п. 38).

113. У матеріалах справи відсутні будь-які свідчення того, що за-
явники на будь-якому етапі провадження отримали змогу допитува-
ти свідків обвинувачення або вимагати, щоб їх допитали.

114. Звертаючись до питання про наявність поважної причини 
неявки згаданих свідків, Суд звертає увагу на те, що, обґрунтовуючи 
своє рішення про долучення їхніх свідчень як доказів, суд першої ін-
станції зазначив, що свідки мали «поважні причини» для неявки до 
суду. Апеляційний суд і Верховний Суд України не вказали причин, 
які суд першої інстанції вважав «поважними».

115. У зв’язку з цим Суд зазначає, що І. Тр. був серед свідків, чию не-
явку суд першої інстанції вважав такою, що сталася за «поважних при-
чин». Проте під час судового розгляду І. Тр. або принаймні хтось, хто 
видавав себе за нього, надіслав на адресу суду першої інстанції лист, 
у якому заперечив свої свідчення, надані під час досудового слідства, 
та активно намагався бути допитаним у суді з цього питання.

116. Попри це явне виявлення І. Тр. бажання дати свідчення, суд 
першої інстанції й далі спирався на його показання, надані під час 
досудового слідства, зазначаючи, що його підпис на листі не був за-
вірений. При цьому суд першої інстанції, як видається, не вжив за-
ходів для того, щоб точно встановити особу, яка написала листа від 
імені І. Тр., й у дуже формальний спосіб зауважив, що підпис не був 
завірений.

117. Такий підхід ще більше вражає з огляду на те, що особа, яка 
написала від імені І. Тр., вказала, що І. Тр. у той час перебував під вар-
тою. Тобто в органів влади була можливість легко з ним зв’язатися, 
розвіяти всі сумніви щодо його особи та забезпечити його явку під 
час судового розгляду справи щодо заявників.

118. Така поведінка органів влади вказує на те, що вони не вжи-
ли жодних заходів для забезпечення явки цього свідка або щоб пере-
свідчитися в тому, що в нього були поважні причини для неявки.

119. Що стосується інших свідків, на чиї свідчення, надані під 
час досудового слідства, покладався суд першої інстанції під час 
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засудження другого, третього і четвертого заявників, Суд зазначає, 
що суд першої інстанції обґрунтував своє рішення про долучення 
їх свідчень, наданих під час досудового слідства, у такий же спосіб, 
як і своє рішення про долучення свідчень І. Тр., тобто просто зазна-
чивши, що ці свідки мали неконкретизовані «поважні причини» для 
неявки до суду.

120. Суд зазначає, що згідно з кримінально-процесуальним зако-
нодавством, чинним в Україні на час подій, суд міг застосувати при-
від міліцією свідка, який не з’явився у судове засідання без «поважних 
причин». Визначення поняття «поважні причини» в національному 
законодавстві було доволі широким і включало у себе не тільки ви-
падки, коли явка була «неможливою», а й також випадки, коли з явкою 
могли виникнути затримки внаслідок хвороби або несвоєчасного от-
римання повісток. Водночас закон дозволяв суду оголосити свідчення 
лише тих свідків, чия явка була неможливою (див. пп. 78 і 79). Питання 
про наявність у свідка «поважних причин», які могли би звільнити йо-
го від приводу міліцією, було, таким чином, відмежоване від питання 
про наявність обставин, які унеможливлювали його явку. Відповідні 
рішення національних судів свідчать про те, що суди розглядали ли-
ше перше питання і не розглядали останнє питання.

121. Зважаючи на ставлення національних органів влади до свід-
ка І. Тр. та його показань, Суд не переконаний у тому, що висновки 
органів влади про наявність поважних причин неявки в судові засі-
дання свідків М. Пе., М. Ш., О. Дм., Р. Пи., Р. Тк., С. Ко., В. Ду., В. Ма., 
Д. Ко. та В. Ку. є достатніми для підтвердження наявності вагомих 
причин їхньої неявки або долучення їхніх свідчень, наданих під час 
досудового слідства.

122. Насамкінець, немає свідчень на підтвердження того, що 
будь-кого з відсутніх свідків запрошували дати свідчення під час су-
дового розгляду справи щодо заявників, але вони відмовилися з будь-
яких причин — наприклад, через побоювання негативних наслідків 
(див., для порівняння, згадане рішення «Аль-Хаваджа і Тагері проти 
Сполученого Королівства» (Al-Khawaja and Tahery v. the United Kingdom), 
пп. 122–124).

123. Наведених міркувань достатньо, аби дати Суду підстави 
дійти висновку, що не було наведено жодної причини — тим паче ва-
гомої — для позбавлення другого, третього та четвертого заявників 
права допитати свідків, чиї свідчення були використані для їхнього 
засудження. За цих обставин Суд не вважає за необхідне переходити 
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до другої частини аналізу, тобто питання про те, чи ґрунтувалося за-
судження заявників виключно або значною мірою на свідченнях цих 
свідків (див. згадане рішення «Рудніченко проти України» (Rudnichenko 
v. Ukraine), п. 109).

124. Відповідно відбулося порушення п. 1 і підп. «d» п. 3 статті 6 
Конвенції щодо другого заявника у зв’язку з неявкою до суду І. Тр., 
М. Ш., Р. Тк., С. Ко. та В. Ду. як свідків, та щодо третього заявника — 
у зв’язку з неявкою до суду Д. Ко., І. Тр., О. Дм., М. Пе., М. Ш., Р. Пи., 
В. Ду., В. Ку. та В. Ма як свідків.

B. СтверджУвАне порУшення п. 1 і підп. «D» п. 3 Ст. 6 Конвенції 

СтоСовно четвертого зАявниКА

125. Четвертий заявник скаржився на те, що суд першої інстанції 
у своєму вироку послався на свідчення І. Гл., надані під час досудово-
го слідства, та що в нього не було очної ставки.

126. Уряд твердив, що заявник зміг домогтися явки свідків за-
хисту на тих самих умовах, що й свідків обвинувачення. Заявник на-
полягав на своїй скарзі.

127. Суд зауважує, що засудження заявника ґрунтувалося на 
свідченнях низки очевидців, більшість яких було допитано під час 
судового розгляду, а також на інших доказах. Що стосується долучен-
ня свідчень І. Гл., слід зазначити, що заявник не вказав, яку саме роль 
відігравали свідчення І. Гл. у його засудженні, та чому І. Гл. не було 
допитано у суді. В аргументах заявника немає нічого, що дало би Су-
ду змогу з’ясувати це питання.

128. Отже, скарга четвертого заявника стосовно неможливості 
допитати або домогтися допиту свідка І. Гл. є явно необґрунтованою 
та має бути відхилена відповідно до пп. 3 і 4 ст. 35 Конвенції.

C. СтверджУвАне порУшення 

п. 1 і підп. «С» і «D» п. 3 Ст. 6 Конвенції 

У зв’язКУ з видАленням дрУгого зАявниКА 

з зАли СУдових зАСідАнь

1. Аргументи сторін

129. Заявник твердив, що його було видалено із зали суду засі-
дань у період від 19 до 21 червня та від 5 вересня 2002 року і до за-
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кінчення судового розгляду та що внаслідок цього його було позбав-
лено можливості брати участь у провадженні впродовж значної його 
частини.

130. Уряд твердив, що заявник неодноразово порушував пра-
вила поведінки в залі суду та що суд першої інстанції в період від 
18 грудня 2001 року до 14 березня 2002 року неодноразово оголошу-
вав йому попередження. 19 червня 2002 року заявник вкотре пору-
шив правила поведінки під час допиту свідків та проігнорував попе-
редження головуючого судді. А тому суд першої інстанції відповідно 
до національного законодавства вирішив тимчасово видалити його 
із зали суду.

2. оцінка Суду

(а) Щодо прийнятності

131. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою в сенсі 
підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції. Вона також не є неприйнятною з будь-
яких інших підстав. Отже, вона має бути визнана прийнятною.

(b) Щодо сутності

(i) Загальні принципи

132. Суд нагадує, що ані буква, ані дух ст. 6 Конвенції не пере-
шкоджають особі добровільно відмовитися — вголос або за мовчаз-
ною згодою — від права на гарантії справедливого судового розгляду. 
Проте для того, щоб відмова від цього права була визнана дійсною 
для цілей Конвенції, вона має надаватися у недвозначний спосіб та 
супроводжуватися хоча б мінімальними гарантіями, співмірними її 
значущості. Крім того, вона не повинна суперечити будь-якому важ-
ливому суспільному інтересу (див. рішення у справі «Сейдович проти 
Італії» (Sejdovic v. Italy) [ВП], заява № 56581/00, п. 86, ЄСПЛ 2006-ІІ).

133. Суд також постановляв, що перед тим, як обвинувачений 
може вважатися таким, що своєю поведінкою відмовився від важли-
вого права відповідно до ст. 6 Конвенції, має бути доведено, що він 
міг у розумних межах передбачити наслідки відповідної поведінки 
(див. ухвалу щодо прийнятності у справі «Джоунз проти Сполученого 
Королівства» (Jones v. the United Kingdom), заява № 30900/02, від 9 вере-
сня 2003 року).

134. Суд постановляв, що для належного здійснення судочинства 
дуже важливо, щоб у залі судових засідань дотримувалися принци-
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пи гідності, порядку та норми етикету як прикметні риси судового 
провадження. Злісне недотримання підсудним елементарних стан-
дартів належної поведінки аж ніяк не може і не повинно допускатися 
(див. рішення у справі «Ананьєв проти Росії» (Ananyev v. Russia), заява 
№ 20292/04, п. 44, від 30 липня 2009 року).

(ii) Застосування наведених принципів у справі

135. Звертаючись до обставин цієї справи, Суд зазначає, що під 
час судового розгляду другого заявника двічі видаляли із зали судо-
вих засідань за неналежну поведінку: від 19 до 21 червня 2002 року та 
від 5 вересня 2002 року й до кінця судового розгляду до заключних 
промов.

136. Суд готовий припустити, що поведінка заявника могла бути 
такою, що видалення його із зали судових засідань було виправда-
ним в обох випадках. Проте в обох випадках суддя до винесення рі-
шення про видалення заявника був зобов’язаний встановити, чи той 
передбачав у розумних межах наслідки своєї поведінки.

137. Суд враховує зауваження Уряду про те, що у період від 
18 грудня 2001 року до 14 березня 2002 року суд першої інстанції аж 
десять разів оголошував заявникові попередження у зв’язку з його 
поведінкою в залі судових засідань (див. п. 20). Заявник не заперечив 
цих зауважень. Із матеріалів справ також вбачається, що на той час, 
коли оголошувалися ці попередження, та на час винесення 19 червня 
і 5 вересня рішень про видалення заявника із зали судових засідань, 
його інтереси представляв захисник. Згідно з кримінально-процесу-
альними нормами, чинними на час подій, суд першої інстанції при 
оголошенні попередження підсудному в разі повторного порушення 
порядку міг видалити його із зали судових засідань на строк, визна-
чений судом (див. п. 81).

138. У цьому контексті слід зазначити, що спершу — 19 червня 
2002 року — суд вирішив видалити заявника із зали судових засідань 
на порівняно нетривалий часк — до 21 червня 2002 року. Це рішення 
також могло слугувати заявникові попередженням про те, що в разі 
продовження порушення порядку він може бути видалений із зали 
судових засідань на  триваліший час. Окрім того, 2 вересня 2002 року 
суд першої інстанції розглядав питання про видалення заявника із 
зали судових засідань за сміх, але, зрештою, такого рішення не ух-
валив. Попри ці неодноразові прямі та опосередковані попереджен-
ня, заявник 5 вересня 2002 року зробив ремарки, які цілком слушно 
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могли вважатися судом такими, що порушують порядок засідання, 
особливо з огляду на попередню поведінку заявника.

139. За таких обставин можливі наслідки продовження пору-
шення порядку мали бути очевидними для заявника. Далі пору-
шуючи порядок 19 червня та 5 вересня 2002 року, він добровільно 
і за мовчазною згодою відмовився від свого права бути присутнім 
на судових засіданнях. Обставини, які передували рішенням про 
його видалення із зали судових засідань у вказаний проміжок часу, 
зокрема повторюваний характер його поведінки, дають Суду змо-
гу дійти висновку, що цю відмову було встановлено в недвознач-
ний спосіб. Свідчень про те, що ця відмова суперечила будь-якому 
суспільному інтересу, також немає. Окрім того, Суд зауважує, що 
в будь-якому разі видалення заявника із зали судових засідань не 
перешкоджало його праву на захист такою мірою, що була несуміс-
ною з вимогами справедливого судового розгляду. Найважливішим 
є те, що у проміжки часу, коли його було видалено із зали судових 
засідань, інтереси заявника у провадженні представляв захисник. 
Суд також зазначає, що, оцінюючи справедливість провадження, 
він має розглянути його загалом, включно з рішенням апеляцій-
ного суду (див., напр., рішення у справі «Едвардз проти Сполученого 
Королівства» (Edwards v. the United Kingdom), від 16 грудня 1992 ро-
ку, п. 34, Серія А, № 247-В). Суд зауважує, що в Україні юрисдик-
ція апеляційних судів поширюється на розгляд питань і права, 
і факту, й у апеляційного суду є повноваження переглядати справу 
загалом і розглядати докази, які вже були розглянуті судом пер-
шої інстанції (див. пп. 82 і 83). І заявник, і його представник були 
присутніми під час апеляційного провадження і мали можливість 
клопотати про повторний розгляд доказів та питань, розглянутих 
судом першої інстанції за відсутності заявника (див. згадане рі-
шення у справі «Джоунз проти Сполученого Королівства» (Jones v. the 
United Kingdom), а також для порівняння — рішення у справі «Іда-
лов проти Росії» (Idalov v. Russia) [ВП], заява № 5826/03, п. 180, від 
22 травня 2012 року). Заявник не твердив, що протягом апеляцій-
ного провадження йому чинилися перешкоди в реалізації будь-
якого з цих прав.

140. Отже, не відбулося порушення п. 1 і підп. «с» і «d» п. 3 ст. 6 
Конвенції у зв’язку з видаленням другого заявника із зали судових 
засідань.
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D. СтверджУвАне порУшення п. 1 і підп. «С» п. 3 Ст. 6 Конвенції 

У зв’язКУ з признАченням держАвою безоплАтних зАхиСниКів 

для першого зАявниКА

1. Аргументи сторін

141. Заявник твердив, що після неявки обраного ним захисника 
М. до суду впродовж «певного проміжку часу» у зв’язку зі святкови-
ми днями, 3 та 4 вересня 2002 року суд першої інстанції призначав 
йому безоплатного захисника. Після цього було призначено декіль-
кох безоплатних захисників, кожен із яких працював у двотижневі 
зміни. За словами заявника, це перешкоджало безоплатним захис-
никам ефективно готувати його захист, оскільки в них було мало ча-
су на ознайомлення з матеріалами справи.

142. Уряд твердив, що 2 вересня 2002 року захисник першого 
заявника М. не з’явився у судове засідання. Засідання треба було 
перенести, а заявник повідомив суд, що він не може забезпечити 
явку свого захисника або оплатити його послуги. Захисники інших 
підсудних регулярно не з’являлися в судові засідання, а підсудні не 
могли вплинути на них. Зокрема 17 вересня 2002 року захисник М. 
повідомив суд першої інстанції про те, що не матиме змоги брати 
участь у судових засіданнях і не з’являвся до суду до 22 листопада 
2002 року. Така поведінка М. та інших захисників змусила суд пер-
шої інстанції через відповідну колегію адвокатів призначити безоп-
латних захисників для підсудних для того, щоб запобігти затрим-
кам провадження.

2. оцінка Суду

(а) Скарга першого заявника стосовно призначення йому 
2 вересня 2002 року безоплатного захисника

(i) Щодо прийнятності

143. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою в сенсі 
підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції. Вона також не є неприйнятною з будь-
яких інших підстав. Отже, вона має бути визнана прийнятною.

(ii) Щодо сутності

144. Суд нагадує, що попри важливість довірчих стосунків між 
адвокатом та його клієнтом, право обирати власного захисника не 
може вважатися абсолютним. Надання правової допомоги немину-
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че стає об’єктом певних обмежень за умов, коли вона є безоплатною, 
а також коли саме суди визначають, чи вимагають інтереси право-
судця призначення обвинуваченому захисника. Призначаючи захис-
ника, національні суди, безумовно, повинні враховувати побажання 
підсудного. Проте вони можуть не прийняти до уваги ці побажання, 
якщо є відповідні та достатні підстави вважати, що цього вимагають 
інтереси правосуддя (див. рішення у справі «Круассан проти Німеч-
чини» (Croissant v. Germany), від 25 вересня 1992 року, п. 29, Серія А, 
№ 237-В). Суд постановив, що уникнення перерв або перенесення 
засідань відповідає інтересам правосуддя, що сповна виправдовує 
призначення захисника всупереч бажанню обвинуваченого (там 
само, п. 28).

145. У цій справі сторони не заперечують, що суд призначив за-
явникові безоплатного захисника після того, як попередньо обраний 
ним адвокат М. не з’являвся до суду впродовж певного проміжку часу. 
У своїх зауваженнях заявник визнав, що внаслідок щільного розкла-
ду засідань М. не міг продовжувати представляти його інтереси. Суд 
також зазначає, що згідно з незапереченими зауваженнями Уряду 
17 вересня 2002 року адвокат М. сам повідомив суд першої інстанції, 
що він буде не в змозі з’являтися у судові засідання, та фактично не 
з’являвся на них до 22 листопада 2002 року.

146. За таких обставин суд першої інстанції мав відповідні та до-
статні підстави для висновку про те, що інтереси правосуддя, зок-
рема необхідність уникнення затримок, спричинених поведінкою 
обраного заявником захисника, вимагають призначення йому бе-
зоплатного захисника.

147. Отже, Суд вважає, що первісне призначення заявникові бе-
зоплатного захисника 2 вересня 2002 року відповідало вимогам п. 1 
і підп. «с» п. 3 ст. 6 Конвенції.

148. Відповідно не відбулося порушення п. 1 і підп. «с» п. 3 ст. 6 
Конвенції у зв’язку з призначенням заявникові безоплатного захис-
ника 2 вересня 2002 року.

(b) Скарга першого заявника стосовно частих замін призначених 
йому безоплатних захисників

149. Суд також звертає увагу на аргументи заявника про те, що 
часта заміна безоплатних захисників у його справі перешкоджа-
ла підготовці його захисту. Проте Суд зауважує, що ці скарги нічим 
не обґрунтовані та є неконкретними. Зокрема, заявник не уточнив 
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імен захисників, що їх, як твердилося, йому було призначено, дати 
призначення їх, причини їх заміни та чи заперечував заявник проти 
призначення і заміни їх.

150. Суд вважає, що ця скарга є цілком необґрунтованою, а отже, 
має бути відхилена як явно необґрунтована відповідно до підп. «а» 
п. 3 і п. 4 ст. 35 Конвенції.

E. СтверджУвАне порУшення п. 1 і підп. «B» п. 3 Ст. 6 Конвенції 

У зв’язКУ з обмеженням СпілКУвАння дрУгого зАявниКА 

зі Своїм зАхиСниКом

151. Другий заявник скаржився, що не мав належного доступу до 
свого захисника, оскільки порядок подання клопотань та отримання 
дозволів на зустріч з адвокатом був надто складним, і зустрічі могли 
відбуватися лише в будні.

152. Уряд твердив, що цю скаргу було подано з порушенням 
шестимісячного строку, який, на його думку, мав відраховуватися 
від 23 травня 2003 року, коли заявника було переведено з СІЗО до ви-
правної колонії для відбування покарання. За твердженнями Уряду, 
той факт, що заявник не намагався отримати відшкодування, гово-
рить про те, що він погодився з відсутністю в нього будь-якого націо-
нального засобу правового захисту.

153. Заявник погодився з тим, що його скаргу було подано з пору-
шенням шестимісячного строку.

154. Суд зазначає, що Уряд заперечив дотримання заявником 
шестимісячного строку. Проте Суд не вважає за необхідне розглядати 
це заперечення з огляду на те, що ця частина заяви в будь-якому разі 
є неприйнятною з таких причин.

155. Суд зазначає, що скаргу заявника викладено за допомогою 
загальних формулювань. Він також у жодний спосіб не обґрунтував 
її. Окрім того, він не твердив, що заявляв клопотання про додаткові 
консультації зі своїм захисником, але йому було відмовлено (див., 
для порівняння, рішення у справі «Оджалан проти Туреччини» (Öcalan 
v. Turkey) [ВП], заява № 46221/99, п. 136, ЄСПЛ 2005-IV, та «Інсанов про-
ти Азербайджану» (Insanov v. Azerbaijan), заява № 16133/08, пп. 23 і 167, 
від 14 березня 2013 року).

156. Отже, ця частина заяви є явно необґрунтованою й має бути 
відхилена відповідно до підп. «а» п. 3 і п. 4 ст. 35 Конвенції.
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F. СтверджУвАне порУшення п. 1 і підп. «С» п. 3 Ст. 6 Конвенції 

У зв’язКУ з тримАнням зАявниКів У метАлевій Клітці 

впродовж СУдового розглядУ

157. Перші два заявники скаржилися, що впродовж судового роз-
гляду не мали належного доступу до захисників та що їх право на 
захист було порушено: їх тримали у металевій клітці, і вони не могли 
вільно розмовляти зі своїми захисниками або використовувати но-
татки чи документи. За твердженнями третього, четвертого, п’ятого 
та шостого заявників такі обмеження спілкування з їхніми захисни-
ками в залі судових засідань під час судового розгляду не могли бути 
виправлені спілкуванням поза межами зали судових засідань, ос-
кільки щільний розклад судових засідань не давав захисникам змоги 
відвідувати їх у місці тримання під вартою.

158. Посилаючись на такі ж аргументи, що й у зауваженнях щодо 
скарги відповідно до ст. 3 Конвенції, Уряд твердив, що скаргу заяв-
ників відповідно до ст. 6 Конвенції щодо тримання їх у клітці також 
було подано з порушенням строку. Уряд також твердив, що 3 вересня 
2002 року суд оголосив перерву в засіданні, щоб дати другому заяв-
никові додатковий час для консультацій зі своїм захисником. Було 
також задоволено подібне клопотання іншого підсудного. На думку 
Уряду, це доводило, що право заявників на спілкування з їхніми за-
хисниками не порушувалося.

159. Заявники погодилися з тим, що їхні скарги було подано з по-
рушенням шестимісячного строку.

160. Суд зазначає, що Уряд заперечив дотримання заявниками 
шестимісячного строку. Проте Суд не вважає за необхідне розглядати 
це заперечення з огляду на те, що скарга в будь-якому разі є неприй-
нятною з таких причин.

161. Суд зауважує, що заявники не конкретизували, у який са-
ме спосіб тримання їх у клітці впродовж судового розгляду переш-
коджало їхньому спілкуванню із захисниками або використанню 
нотаток і документів. Їхні аргументи щодо цих питань викладено за 
допомогою дуже загальних формулювань. Зокрема, вони не надали 
жодних деталей щодо того, як саме була розташована клітка стосов-
но місць захисників, та чи спілкування між ними через ґрати було 
в будь-який спосіб обмежено (див., для порівняння, рішення у справі 
«Титаренко проти України» (Titarenko v. Ukraine), заява № 31720/02, 
пп. 91–92, від 20 вересня 2012 року, та «Ходорковський і Лєбєдєв про-
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ти Росії» (Khodorkovskiy and Lebedev v. Russia), заяви №№ 11082/06 
і 13772/05, п. 646, від 25 липня 2013 року).

162. Отже, ця заява є явно необґрунтованою й має бути відхилена 
відповідно до підп. «а» п. 3 і п. 4 ст. 35 Конвенції.

G. СтверджУвАне порУшення п. 1 і п. 2 Ст. 6 Конвенції 

щодо безСторонноСті СУдУ, 

дотримАння принципів рівноСті Сторін, 

презУмпції» невинУвАтоСті тА прАвА 

нА змАгАльний СУдовий процеС

1. Аргументи сторін

163. Заявники твердили, що колегія суддів, яка розглядала їх 
справу, не була безсторонньою. Вони неодноразово безуспішно на-
магались заявити відвід суддям районного суду, які розглядали їх 
справу. Крім того, перші два заявники у загальних рисах твердили, 
що ці судді були упереджені, оскільки вони висловлювали свою впев-
неність у винуватості заявників та принижували підсудних. Третій, 
четвертий, п’ятий, шостий і сьомий заявники твердили, що суддя В. 
також обіймав посаду голови районного суду, що давало йому змогу 
впливати на інших суддів.

164. Уряд вважав, що суди, які розглядали справу заявників, бу-
ли незалежними та безсторонніми. Уряд твердив, що національне за-
конодавство передбачало належні гарантії щодо призначення та дис-
циплінарної відповідальності суддів та їхній захист від зовнішнього 
впливу. Що стосується безсторонності суддів, які розглядали спра-
ву щодо заявників, Уряд вважав, що твердження заявників у зв’язку 
з цим були необґрунтованими.

165. Перші два заявники твердили, що принцип «рівності сторін» 
під час судового розгляду було порушено, посилаючись на те, що про-
курори входили до нарадчої кімнати головуючого судді за відсут-
ності представників захисту, що суддя В. під час допиту потерпілих 
не був неупередженим, що він відмовив у задоволенні клопотання 
захисту про психіатричне освідування потерпілого та, крім того, за-
явив, що підс винесенні вироку підсудним буде враховувати їх по-
ведінку. Вони також вказували на те, що суддя В. не дозволяв стороні 
захисту ставити свідкам, не зазначеним заявником у своїй заяві до 
Суду, запитання. Перші два заявники також твердили, що їхнє пра-
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во на змагальний судовий процес було порушено, посилаючись на те, 
що суд першої інстанції відхилив свідчення, які не узгоджувалися 
з версією обвинувачення, відхилив клопотання заявників про зби-
рання виправдувальних, однак не зазначаючи, яких саме, доказів, та 
не відхилив, без визначення у заяві до Суду, які саме, докази, що, на 
їх думку, були неприйнятними.

166. Третій, четвертий, п’ятий, шостий і сьомий заявники твер-
дили, що суддя В. впродовж судового розгляду був упередженим, 
посилаючись як на докази на факти підказування суддею В. свідкам 
і потерпілим, як відповідати на запитання, його образливі заяви 
з приводу проблем зі здоров’ям у шостого заявника, його обізнаність 
із доказами в матеріалах справи, які ще не були розглянуті судом, 
заборону стороні захисту ставити певні запитання та відмову в за-
доволенні певних клопотань сторони захисту стосовно долучення 
відеозаписів до доказів.

167. Уряд твердив, що принципів рівності сторін і змагально-
го судового процесу у справі щодо заявників було дотримано. Уряд 
твердив, що запитання заявників, які суддя суду першої інстанції 
не дозволяв ставити, не мали стосунку до справи або були образ-
ливими.

2. оцінка Суду

168. Суд насамперед зазначає, що заявники намагалися проде-
монструвати, що колегія суддів суду першої інстанції, яка розглядала 
їх справу, не була безсторонньою, по-перше, на підставі стверджува-
них заяв і рішень судді В. під час судового розгляду, а по-друге, на тій 
підставі, що суддя В. обіймав посаду голови районного суду й у такий 
спосіб міг впливати на інших членів колегії, які розглядали справу.

169. Суд зауважує, що заявники не надали жодних доказів на під-
твердження своїх скарг стосовно заяв та рішень судді В. під час судо-
вого розгляду. Зокрема, вони не надали відповідних витягів із прото-
колу судового засідання. У своїх зауваженнях вони вказали на те, що 
протокол судового засідання «в багатьох випадках» неточно відобра-
жав перебіг провадження. Проте вони не надали жодної конкретної 
інформації щодо стверджуваних неточностей. У зв’язку з цим слід 
зазначити, що їхні поправки до протоколу, копію яких було надано 
Судові заявниками, не містять жодних зауважень щодо епізодів, на 
які вони посилалися у своїх заявах.
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170. Щодо твердження про те, що суддя В. обіймав посаду голо-
ви районного суду, а тому міг впливати на суддів, Суд зауважує, що 
заявники не навели жодних конкретних фактів або аргументів для 
обґрунтування цього твердження.

171. Що стосується тверджень заявників стосовно дотримання 
принципів рівності сторін провадження та змагального судового 
процесу, вони, як і твердження стосовно судді В., є необґрунтова-
ними. На додаток, заявники у своїх апеляційних скаргах ніколи не 
згадували про стверджувану присутність прокурорів у нарадчій 
кімнаті.

172. Насамкінець Суд зауважує, що твердження третього, чет-
вертого, п’ятого, шостого та сьомого заявників відповідно до п. 2 ст. 6 
Конвенції повторюють їхні аргументи відповідно до п. 1 ст. 6 Конвен-
ції стосовно безсторонності та дотримання принципу рівності сторін. 
Їхня скарга за цим пунктом також є цілком необґрунтованою.

173. Отже, ці скарги є явно необґрунтованими і мають бути від-
хилені відповідно до підп. «а» п. 3 і п.  4 статті 35 Конвенції.

н. інші СтверджУвАні порУшення Ст. 6 Конвенції

174. Перші два заявники скаржилися, що використані проти них 
докази, без зазначення, які саме, були неприйнятними, і не пого-
дились з оцінкою доказів національними судами в цілому. Другий 
заявник також скаржився, що кілька свідків обвинувачення під час 
їх допиту в суді відмовилися від своїх несприятливих для заявника 
свідчень, твердячи, що ці показання були надані ними під приму-
сом. Третій заявник скаржився на призначення йому безоплатного 
захисника.

175. Суд, проте, доходить висновку, що заявники у жодний спосіб 
не обґрунтували цих скарг.

176. Отже, ці скарги є явно необґрунтованими й мають бути від-
хилені відповідно до підп. «а» п. 3 і п. 4 ст. 35 Конвенції.

V. СтВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННя СтАттЕЙ 10 І 11 КОНВЕНЦІЇ

177. Посилаючись на ст.ст. 10 і 11 Конвенції, заявники скаржи-
лися, що позбавлення їх доступу до пам’ятника Шевченку 9 березня 
2001 року порушило їхнє право на свободу мирних зібрань. Вони та-
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кож скаржилися, що їхнє затримання та засудження порушили їхнє 
право на свободу вираження поглядів і зібрань. Відповідні положен-
ня передбачають таке:

Стаття 10

«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 неза-
лежно від кордонів. Ця стаття не перешкоджає державам вимагати 
ліцензування діяльності радіомовних, телевізійних або кінематог-
рафічних 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 без-
сторонності суду».

Стаття 11

«1. Кожен має право на свободу мирних зібрань і свободу об’єднання 
з іншими особами, включаючи право створювати профспілки та 
вступати до них для захисту своїх інтересів.

2. Здійснення цих прав не підлягає жодним обмеженням, за винят-
ком тих, що встановлені законом і є необхідними в демократичному 
суспільстві в інтересах національної або громадської безпеки, для 
запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я чи 
моралі або для захисту прав і свобод інших осіб. Ця стаття не переш-
коджає запровадженню законних обмежень на здійснення цих прав 
особами, що входять до складу збройних сил, поліції чи адміністра-
тивних органів держави».

А. щодо прийнятноСті

178. Суд зазначає, що заявники скаржилися на два випадки втру-
чання у їхні права відповідно до ст.ст. 10 і 11 Конвенції.
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179. По-перше, відповідно до ст. 11 Конвенції вони скаржили-
ся на позбавлення їх доступу до пам’ятника Шевченку 9 березня 
2001 року.

180. По-друге, відповідно до ст.ст. 10 і 11 Конвенції вони скаржи-
лися на їхнє затримання та засудження у зв’язку з участю в подіях 
9 березня 2001 року. Вони твердили, що це становило переслідування 
за вираження критичних поглядів щодо Президента, який обіймав 
цю посаду на той час, і за участь у мирному протесті. Відповідно до 
ст. 11 Конвенції вони твердили, що дії міліції 9 березня 2001 року ма-
ли на меті спровокувати протестувальників з метою їх подальшого 
переслідування, а отже придушення протестного руху.

181. Уряд не заперечив щодо прийнятності цих скарг.

1. позбавлення доступу до пам’ятника шевченку

182. Усі заявники скаржилися, що міліція діяла незаконно, виста-
вивши кордони навколо пам’ятника Шевченку та не дозволяючи їм 
прохід до пам’ятника вранці 9 березня 2001 року. Цю скаргу слід ві-
докремити від скарги перших трьох заявників про те, що їх було за-
суджено частково за організацію мітингу біля пам’ятника, який, за 
їх словами, мав бути мирним, та переріс у сутички внаслідок дій ор-
ганів влади. Останню скаргу Суд розгляне як частину скарги перших 
трьох заявників на їхнє затримання та засудження.

183. Сторони не заперечують, що всі заявники намагалися взяти 
участь у мітингу біля пам’ятника Шевченку 9 березня 2001 року, але 
міліція їм перешкодила, виставивши там кордони й заборонивши їм 
доступ до бажаного місця проведення мітингу.

184. Проте вони не намагалися отримати жодного відшкодування 
у зв’язку із цим стверджуваним порушенням на національному рівні. 
Припускаючи, що в розпорядженні заявників не було засобу правово-
го захисту, який можна було б вичерпати, Суд зазначає, що цю скаргу 
було подано 11 і 20 серпня 2004 року першими двома заявниками та 
іншими п’ятьма заявниками відповідно, тобто несвоєчасно і з пору-
шенням шестимісячного строку, закріпленого у п. 1 ст. 35 Конвенції. 
Вона має бути відхилена відповідно до пп. 1 і 4 ст. 35 Конвенції.

2. затримання та засудження заявників

185. Суд вважає, що скарга порушує серйозні питання щодо 
фактів і права за Конвенцією, встановлення яких вимагає розгляду 
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по суті. Отже, Суд доходить висновку, що ця скарга не є явно не-
обґрунтованою в сенсі підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції та не є непри-
йнятною з будь-яких інших підстав. Отже вона має бути визнана 
прийнятною.

в. щодо СУті

1. Аргументи сторін

186. Заявники скаржилися, що їхнє затримання та засудження 
порушили їхні права відповідно до ст.ст. 10 і 11 Конвенції, оскільки 
їх переслідували за участь у русі «Україна без Кучми» та вираження 
критичних поглядів щодо Президента Леоніда Кучми. Вони тверди-
ли, що дії міліції 9 березня 2001 року мали на меті спровокувати про-
тестувальників із метою їхнього подальшого переслідування, а отже, 
придушення протестного руху. Таким чином, їхні затримання і за-
судження становили політичне переслідування.

187. Уряд твердив, що втручання в реалізацію заявниками пра-
ва на свободу мирного зібрання в сенсі ст. 11 Конвенції та їхні пра-
ва на свободу вираження поглядів в сенсі ст. 10 Конвенції було, але 
таке втручання відбувалося відповідно до закону, зокрема ст. 71 
Кримінального кодексу України. Уряд твердив, що втручання від-
бувалося в інтересах громадської безпеки. Уряд також твердив, що 
воно було необхідним у демократичному суспільстві, зокрема тому, 
що дії заявників під час подій 9 березня 2001 року вийшли за межі, 
допустимі під час реалізації особою своїх конвенційних прав, ос-
кільки вони супроводжувалися спричиненням матеріальної шкоди, 
знищенням власності та опором органам влади. Отже, їхній мітинг 
не був мирним.

2. оцінка Суду

(а) Загальні принципи

188. Згідно з усталеною практикою Суду свобода вираження по-
глядів є однією з важливих засад демократичного суспільства та од-
нією з базових умов прогресу суспільства загалом і самореалізації 
кожної окремої особи. Відповідно до п. 2 ст. 10 Конвенції вона сто-
сується не тільки «інформації» чи «ідей», які сприймаються зі схва-
ленням чи розглядаються як необразливі або нейтральні, а й тих, які 
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можуть ображати, шокувати чи непокоїти. Саме такими є вимоги 
плюралізму, толерантності та широти поглядів, без яких немає «де-
мократичного суспільства» (див. рішення у справах «Хендісайд проти 
Сполученого Королівства» (Handyside v. the United Kingdom), від 7 груд-
ня 1976 року, п. 49, Серія А, № 24, та «Йерсільд проти Данії» (Jersild v. 
Denmark), від 23 вересня 1994 року, п. 37, Серія А, № 298).

189. Подібно ж право на свободу зібрань є основоположним 
у демократичному суспільстві і, як і право на свободу вираження 
поглядів, є однією з підвалин такого суспільства. Таким чином, йо-
го не можна вузько тлумачити (див. рішення у справі «Джавіт Ан 
проти Туреччини» (Djavit An v. Turkey), заява № 20652/92, п. 56, ЄСПЛ 
2003-ІІІ, та згадане рішення у справі «Баррако проти Франції» (Barraco 
v. France), п. 41).

190. Проте ст. 11 Конвенції захищає лише право на «мирні 
зібрання». Це поняття не охоплює демонстрацію в тому разі, якщо її 
організатори та учасники мають насильницькі наміри (див. рішен-
ня у справах «Станков та Об’єднана македонська організація «Ілінден» 
проти Болгарії» (Stankov and the United Macedoman Organisation Ilinden 
v. Bulgaria), заяви №№ 29221/95 і 29225/95, п. 77, ЄСПЛ 2001-IX, і «Гал-
стян проти Вірменії» (Galstyan v. Armenia), заява № 26986/03, п. 101, від 
15 листопада 2007 року). Проте навіть якщо є реальний ризик того, 
що громадська демонстрація внаслідок низки подій, які перебувають 
поза контролем її організаторів, перетвориться на заворушення, та-
ка демонстрація також охоплюється сферою застосування п. 1 ст. 11 
Конвенції, але будь-які обмеження, накладені на таке зібрання, ма-
ють відповідати умовам п. 2 ст. 11 Конвенції (див. рішення у справі 
«Швабе та М. Г. проти Німеччини» (Schwabe and М. G. v. Germany), заяви 
№№ 8080/08 і 8577/08, п. 103, ЄСПЛ 2011 (витяги)).

(b) Застосовна стаття Конвенції

191. Суд зазначає, що свобода вираження поглядів та свобода 
мирних зібрань у цій справі щільно пов’язані між собою. Проте Суд 
вважає, що у скаргах заявників робиться наголос на тому, що їх бу-
ло разом з іншими засуджено за участь у політичному мітингу. Суд 
нагадує, що у згаданій справі «Галстян проти Вірменії» (Galstyan v. 
Armenia), (пп. 95–96), у якій заявника було затримано та засуджено за 
його поведінку під час демонстрації, Суд дійшов висновку про від-
сутність необхідності розглядати скаргу відповідно до ст. 10 Конвен-
ції окремо від ст. 11 Конвенції (див., як інші приклади такого підходу, 
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рішення у справі «Езлен проти Франції» (Ezelin v. France), від 26 квітня 
1991 року, п. 35, Серія А, № 202, згадане рішення у справі «Швабе та 
М. Г. проти Німеччини» (Schwabe and М. G. v. Germany) п. 101, та рішення 
у справі «Прімов та інші проти Росії» (Primov and Others v. Russia), заява 
№ 17391/06, п. 91, від 12 червня 2014 року). У Суду немає підстав від-
ходити від цього підходу й у цій справі.

192. Отже, Суд доходить висновку, що за обставин справи ст. 10 
Конвенції слід вважати загальним законом щодо ст. 11 Конвенції, яка 
є конкретним законом. Отже, немає необхідності розглядати скаргу 
окремо відповдіно до ст. 10.

193. З іншого боку, попри її автономну роль та конкретну сферу 
застосування, ст. 11 Конвенції у цій справі також має розглядатися 
у світлі ст. 10 Конвенції. Захист особистої думки, гарантований ст. 10 
Конвенції є одним із завдань свободи мирних зібрань, закріпленої у 
ст. 11 Конвенції (див. згадане рішення у справі «Езлен проти Франції» 
(Ezelin v. France), п. 37).

(с) Оцінка Судом доказів і встановлення фактів

194. Перед тим, як звернутися до правового аналізу подій 9 бе-
резня 2001 року та їхніх наслідків під кутом зору ст. 11 Конвенції, 
Суд зауважує, що версії сторін щодо подій у чомусь різняться. Заяв-
ники заперечили фактологічні висновки національних судів і у цій 
справі вказаний спір відіграє центральну роль. За цих обставин Су-
дові необхідно буде переглянути певні факти, встановлені під час 
провадження на національному рівні (див. рішення у справі «Нємцов 
проти Росії» (Nemtsov v. Russia), заява № 1774/11, п. 63, від 31 липня 
2014 року).

195. Вчиняючи так, Суд чітко усвідомлює субсидіарний характер 
свого завдання і 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., напр., 
ухвалу щодо прийнятності у справі «Маккер проти Сполученого Ко-
ролівства» (McKerr v. the United Kingdom), заява № 28883/95, від 4 квітня 
2000 року). У разі, коли провадження на національному рівні вже від-
булося, до завдань Суду не входить заміна оцінки фактів, здійсненої 
національними судами, на власну оцінку, й за загальним правилом 
саме цим судам належить оцінювати надані їм докази (див. рішен-
ня у справі «Клаас проти Німеччини» (Klaas v. Germany), від 22 вересня 
1993 року, п. 29 Серія А, № 269) Хоча Суд не зв’язаний висновками на-
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ціональних судів, за нормальних обставин для того, аби змусити Суд 
відійти від висновків, яких дійшли зазначені суди потрібні перекон-
ливі підстави (там само, п. 30).

196. Суд зазначає, що ні до нього, ні до національних судів не ос-
каржувався той факт, що сутички між міліцією та протестувальника-
ми виникли біля пам’ятника Шевченку та серйозніше біля Адмініст-
рації Президента України на вулиці Банковій.

197. Однак заявники заперечили висновки національних судів 
стосовно їхньої ролі в цих сутичках і твердили, що вони не були при-
четні до будь-яких актів насильства. Перші три заявники також твер-
дили, що вони не підбурювали інших протестувальників до вчинен-
ня насильства, а навпаки, намагалися не дати деяким із них напасти 
на міліцію.

198. Що стосується перших трьох заявників, Суд не може зали-
шити поза увагою той факт, що цих заявників було засуджено, серед 
іншого, й за організацію протесту біля пам’ятника Шевченку 9 берез-
ня 2001 року. Відповідно, для оцінки скарги заявників відповідно до 
ст. 11 Конвенції надзвичайно важливими є питання: (і) чи планува-
лося зібрання мирним та (іі) які саме чинники призвели до насиль-
ства під час мітингу.

199. Перших трьох заявників було засуджено, зокрема, й за 
організацію політичного мітингу біля пам’ятника Шевченку 9 бе-
резня 2001 року. Національні суди дійшли висновку, що перші три 
заявники в такий спосіб організували й наступні за мітингом заво-
рушення.

200. Однак Суд зауважує, що національні суди не вказали на 
жоден доказ, який доводив би, що, організовуючи мітинг, заявники 
справді планували його насильницький характер. Для підтверджен-
ня своїх висновків про те, що керівництво УНА, включно з першими 
трьома заявниками, організувало заворушення, вони використали 
докази щодо того, що керівництво УНА, як видається, фінансувало 
проїзд прибічників УНА до Києва для участі в мітингу й намагалося 
забезпечити велику кількість учасників. Проте Суд не переконаний 
у тому, що така організаційна діяльність є свідченням насильниць-
ких намірів організаторів.

201. Отже, національні органи влади на підставі незаперечних 
фактів про те, що керівництво УНА, включно з першими трьома за-
явниками, взяло участь в організації мітингу 9 березня 2001 року та 
що під час цього зібрання відбулися акти насильства, зробили висно-
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вок, що заявники як організатори мали насильницькі наміри, тобто 
намір організувати заворушення.

202. Однак самого факту виникнення насильства під час зібран-
ня самого по собі недостатньо для висновку про те, що організатори 
мали насильницькі наміри (див. рішення у справі «Гюн проти Туреч-
чини» (Gün and Others v. Turkey), заява № 8029/07, п. 50, від 18 червня 
2013 року).

203. Висновки національних судів у зв’язку з цим є ще більш непе-
реконливими з огляду на той факт, що заступник Генерального про-
курора визнав недоліки національного розслідування в частині фак-
торів, що призвели до перетворення мітингу на сутички з міліцією 
(див. п. 68).

204. Суд також зазначає, що свідки з боку протестувальників, 
на чиї показання суди покладалися під час засудження заявників, 
засвідчили, що організатори мітингу планували зайняти місце біля 
пам’ятника Шевченку для того, щоб не дати змогу Президентові Ук-
раїни покласти до нього квіти (див., зокрема, п. 43). Окрім того, Вер-
ховний Суд України визначив показання одного із цих свідків, Н. Ма., 
як ключовий доказ стосовно планів організаторів мітингу 9 березня 
2001 року (див. п. 67).

205. Суд також зауважує, що ці свідчення були в національних 
судах єдиним доказом щодо цілей організаторів мітингу. Окрім того, 
національні суди взагалі не виявили жодних доказів того, що, беру-
чи участь в організації мітингу 9 березня 2001 року біля пам’ятника 
Шевченку, перші три заявники мали будь-які плани щодо наступної 
ходи на вулицю Банкову та сутичок, що відбулися внаслідок цього.

206. З огляду на зазначене Суд вважає, що у цій справі є обґрун-
товані та суттєві підстави сумніватися в достовірності офіційного 
висновку про те, що при організації мітингу 9 березня 2001 року за-
явники мали намір організувати заворушення, які супроводжували-
ся насильством.

207. На підставі наявних матеріалів справи Суд вважає встанов-
леним той факт, що організатори планували мітинг як мирне зібран-
ня, метою якого було заповнити місця біля пам’ятника Шевченку 
й у такий спосіб завадити Президенту України покласти квіти до 
пам’ятника. Згідно з усталеною практикою Суду такі обструкційні 
мітинги загалом користуються захистом ст.ст. 10 і 11 Конвенції (див., 
напр., згадані рішення у справах «Стіл та інші проти Сполученого Ко-
ролівства» (Steel and Others v. the United Kingdom), пп. 105–109; «Дріман 
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та інші проти Норвегії» (Drieman and Others v. Norway), «Лукас проти 
Сполученого Королівства» (Lucas v. the United Kingdom), і «Баррако проти 
Франції» (Barraco v. France), пп. 41–49).

208. Як видається, рішення органів влади заблокувати доступ 
до пам’ятника Шевченку вранці 9 березня 2001 року мало на меті 
випередити мітингарів і надати Президентові України можливість 
взяти участь у церемонії покладання квітів до пам’ятника. Як ви-
дається, це зруйнувало першочергову мету протестувальників 
заблокувати доступ до пам’ятника та поклало край першій фазі 
подій 9 березня, яка характеризувалася мирною підготовкою до 
мітингу біля пам’ятника Шевченку. Згодом блокування доступу до 
пам’ятника призвело до другої фази подій, характерною рисою якої 
стали сутички біля пам’ятника Шевченку, а потім — і до третьої 
фази, яка ознаменувалася ходою до Міністерства внутрішніх справ 
України й на вулицю Банкову і сутичками, які виникли на зазна-
ченій вулиці.

209. Що стосується проміжку часу після зібрання протесту-
вальників біля пам’ятника Шевченку та перетворення цього зібран-
ня на сутички з міліцією, Суд доходить висновку, що заявники не 
вказали на будь-які переконливі свідчення в матеріалах справи, які 
дали би Суду змогу прийняти узгоджену версію подій і дій заявни-
ків, яка була б альтернативою версії, встановленій національними 
судами.

(d) Чи відбулося втручання у права заявників 
відповідно до ст. 11 Конвенції

210. Суд нагадує, що термін «обмеження» в п. 2 ст. 11 Конвенції 
слід тлумачити як такий, що включає заходи, вжиті перед громад-
ським зібранням або під час нього, такі як: заборона заходу, блоку-
вання підходів до місця проведення заходу, розгін зібрання або аре-
шт його учасників, а також каральні заходи, вжиті після проведення 
мітингу (див. рішення у справах «Бйончковський та інші проти Поль-
щі» (Bączkowski and Others v. Poland), заява № 1543/06, пп. 66–68, від 
З травня 2007 року, та «Ойя Атаман проти Туреччини» (Оуа Ataman v. 
Turkey), заява № 74552/01, пп. 7 і 30, ЄСПЛ 2006-ХІІІ).

211. Суд зауважує, що сторони не оспорюють того факту, що за-
тримання та засудження заявників становили втручання у їхні права 
відповідно до ст. 11 Конвенції. Навіть якщо друга та третя фази подій 
9 березня 2001 року ознаменувались сутичками протестувальників 
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із міліцією (див. п. 208), Суд готовий припустити, що впродовж дру-
гої та третьої фаз протестувальники все ще користувалися захистом 
ст. 11 Конвенції (див. згадане рішення «Прімов проти Росії» (Primov v. 
Russia), п. 156). Зважаючи на ці міркування та з огляду на зауваження 
Уряду, Суд доходить висновку, що затримання та засудження заявни-
ків можуть небезпідставно вважатись випадком «втручання» в їхнє 
право на свободу мирних зібрань.

(e) Чи було втручання виправданим

212. Втручання у право на свободу мирних зібрань порушува-
тиме ст. 11 Конвенції, якщо не буде доведено, що воно «встановлене 
законом», переслідує одну або більше легітимних цілей відповідіно 
до п. 2 цієї статті та є «необхідним у демократичному суспільстві» 
(див., напр., згадане рішення у справі «Швабе та М. Г. проти Німеччи-
ни» (Schwabe and М. G. v. Germany), п. 107).

(і) «Встановлене законом» і «легітимна мета»

213. Суд насамперед зауважує, що, на відміну від багатьох ін-
ших справ, розглянутих Судом, ця справа не стосується засудження 
за участь у забороненому зібранні або його організацію, за недотри-
мання формальностей під час демонстрації або за непокору вимо-
гам міліції припинити участь у недозволеній демонстрації (див., 
для порівняння, напр., рішення у згаданій справі «Нємцов проти 
Росії» (Nemtsov v. Russia), п. 40; рішення у справі «Шмушкович проти 
України» (Shmushkovych v. Ukraine), заява № 3276/10, п. 12, від 14 лис-
топада 2013 року; згадане рішення «Гюн та інші проти Туреччини» 
(Gün and Others v. Turkey), п. 30; згадане рішення у справі «Вєренцов 
проти України» (Vyerentsov v. Ukraine), п. 14, і «Зіліберберґ проти Мол-
дови» (Ziliberberg v. Moldova), заява № 61821/00, п. 13, від 1 лютого 
2005 року).

214. Хоча національні суди встановили, що організатори не 
повідомили офіційно органи влади про запланований мітинг 
(див. п. 60), цей висновок стосувався оцінки дій міліції 9 березня 
2001 року, а не дій заявників, у вчиненні яких їх обвинувачували. 
Недотримання формальностей і несанкціонованість мітингу во-
чевидь не відіграли жодної ролі у визнанні заявників винними та 
їхньому засудженні. Заявників було засуджено за організацію на-
сильницьких заворушень та участь у них, а не за несанкціоноване 
мирне зібрання.
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215. Тому висновки Суду в рішенні у згаданій справі «Вєренцов 
проти України» (Vyerentsov v. Ukraine) (пп. 54–57) стосовно невідпо-
відності законодавства щодо порядку проведення мирних зібрань 
в Україні є незастосовними до справи заявників.

216. Отже, Суд погоджується з тим, що втручання було «вста-
новлене законом», а саме ст. 71 Кримінального кодексу України (див. 
рішення у справі «Таранєнко проти Росії» (Taranenko v. Russia), заява 
№ 19554/05, п. 73, від 15 травня 2014 року).

217. Суд також приймає зауваження Уряду про те, що втручан-
ня переслідувало легітимну мету підтримання громадської безпе-
ки (див. ухвалу щодо прийнятності у справі «Османі та інші проти 
Колишньої Югославської Республіки Македонія» (Osmani and Others v. the 
former Yugoslav Republic of Macedonia), заява № 50841/99, від 11 жовтня 
2001 року; згадане рішення у справі «Гюн та інші проти Туреччини» 
(Gün and Others v. Turkey), п. 59, і рішення у справі «Їльмаз Їльдіз та інші 
проти Туреччини» (Yilmaz Yildiz and Others v. Turkey), заява № 4524/06, 
п. 40, від 14 жовтня 2014 року).

(іі) «Необхідне в демократичному суспільстві»

218. Суд нагадує, що вираз «є необхідними в демократичному 
суспільстві» означає, що втручання відповідає «нагальній соціальній 
потребі» та, зокрема, є пропорційним до переслідуваної легітимної 
мети. Оцінюючи пропорційність втручання переслідуваній меті, 
варто брати до уваги такі фактори, як характер і суворість застосо-
ваного покарання (див., напр., згадану ухвалу щодо прийнятності 
у справі «Османі та інші проти Колишньої Югославської Республіки Ма-
кедонія» (Osmani and Others v. the former Yugoslav Republic of Macedonia).

219. Суд має також встановити, чи причини, наведені національ-
ними органами влади для обґрунтування втручання, були «відповід-
ними та достатніми». При цьому Суд повинен переконатися в тому, 
що національні органи влади застосували стандарти, які відпові-
дали принципам, втіленим у ст. 11 Конвенції, та, крім того, що вони 
ґрунтували свої рішення на прийнятній оцінці відповідних фактів 
(див. рішення у справі «Об’єднана комуністична партія Туреччини та 
інші проти Туреччини» (United Communist Party of Turkey and Others v. 
Turkey), від 30 січня 1998 року, п. 47, Reports of Judgments and Decisions 
1998-I, та згадане рішення у справі «Станков і Об’єднана македонська 
організація «Ілінден» проти Болгарії» (Stankov and the United Macedonian 
Organisation Ilinden v. Bulgaria), п. 87).
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220. Оцінюючи, чи втручання «є необхідними в демократично-
му суспільстві», держави-учасники Конвенції мають певну свободу 
розсуду, але вона йде пліч-о-пліч з наглядом європейських установ, 
який охоплює й законодавство, й рішення щодо його застосовуван-
ня (див. згадані рішення у справах «Станков і Об’єднана македонська 
організація «Ілінден» проти Болгарії» (Stankov and the United Macedonian 
Organisation Ilinden v. Bulgaria), п. 87, і «Баррако проти Франції» (Barraco 
v. France), п. 42).

221. Тепер Суд переходить до розгляду питання про те, чи це 
втручання було «необхідним у демократичному суспільстві» щодо 
перших трьох заявників, а потім — окремо щодо четвертого, п’ятого, 
шостого та сьомого заявників.

(α) Перші три заявники

222. Суд насамперед зазначає, що перших трьох заявників було 
засуджено (див. пп. 51–56):

i) за їхню роль в організації протестного мітингу 9 березня 
2001 року біля пам’ятника Шевченку, що вважалося національ-
ними судами підготовкою до насильницьких заворушень;

ii) за підбурювання до насильства під час подій біля пам’ятника 
Шевченку та на вулиці Банковій, зокрема через вигукуван-
ня гасел: «Вперед!», «До штурму!», «Зрадників — на палю!» та 
«УНСО — до штурму, УНА — до влади!»; та

iii) щодо першого та третього заявників — за участь у сутичках 
з міліцією.

223. Суд зауважує, що національні суди засудили заявників за 
згадані дії сукупно, не встановивши відносну вагу кожного конкрет-
ного елемента в загальному вироку та призначеному покаранні. Пер-
шому заявнику зрештою було призначено покарання у вигляді двох 
років і шести місяців позбавлення волі, другому заявнику — чотири 
роки позбавлення волі, а третьому заявнику — три роки позбавлення 
волі. З огляду на амністію другий заявник фактично пробув під вар-
тою два з половиною роки.

224. Суд посилається на свій висновок про те, що мітинг, за ор-
ганізацію якого, серед іншого, заявників було засуджено, планувався 
як мирне зібрання обструкційного типу.

225. Проте Суд зазначає, що заявників було засуджено за 
злочин, який охоплював не лише організацію мітингу 9 березня 
2001 року, а й підбурювання протестувальників до актів насиль-
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ства під час сутичок біля пам’ятника Шевченку та поблизу Ад-
міністрації Президента України на вулиці Банковій. Першого та 
другого заявників також було засуджено за активну участь у су-
тичках з міліцією.

226. Заявники не навели жодних аргументів, які могли б дати 
Судові змогу тлумачити гасла, які вони вигукували, як стереотипні, 
історичні або як такі, що мають інше конкретне значення (див., для 
порівняння, рішення у справі «Гюль та інші проти Туреччини» (Gül 
and Others v. Turkey), заява № 4870/02, п. 41, від 8 червня 2010 року). 
За відсутності таких аргументів Суд вважає, що ці гасла за всіма зов-
нішніми ознаками та з огляду на контекст насильницьких сутичок із 
міліцією, під час яких вони вигукувалися, пропагували насильство 
(див. рішення у справі «Сюрек проти Туреччини (№ 1)» (Sürek v. Turkey) 
(№ 1)) [ВП], заява № 26682/95, п. 62, ЄСПЛ 1999-IV, і як протилежний 
приклад — згадане рішення у справі «Гюль та інші проти Туреччини» 
(Gül and Others v. Turkey), п. 42). Це особливо стосується гасел, які заяв-
ники вигукували під час подій на вулиці Банковій у другій половині 
дня 9 березня 2001 року, чому вже передували кілька епізодів вчи-
нення насильства раніше того дня.

227. У зв’язку з цим Суд нагадує, що засудження за обструкційні 
дії та підбурювання до насильства під час демонстрації може за пев-
них обставин вважатися прийнятним заходом (див., із необхідними 
змінами, згадане рішення у справі «Баррако проти Франції» (Barraco v. 
France), п. 49, та згадану ухвалу щодо прийнятності у справі «Османі 
та інші проти Колишньої Югославської Республіки Македонія» (Osmani 
and Others v. the former Yugoslav Republic of Macedonia)). Проте, оціню-
ючи пропорційність такого заходу, слід враховувати такі чинники, 
як характер і суворість накладеного покарання (див., напр., згадане 
рішення у справі «Швабе та М. Г. проти Німеччини» (Schwabe and М. G. 
v. Germany), п. 111).

228. Суд нагадує, що у справі «Османі та інші проти Колишньої 
Югославської Республіки Македонія» (Osmani and Others v. the former 
Yugoslav Republic of Macedonia) заявника було засуджено за підбурю-
вання до масштабного насильства, яке включало використання вог-
непальної зброї та призвело до трьох смертельних випадків. Його 
було засуджено до семи років позбавлення волі, але згодом звільнено 
на підставі амністії, і заявник фактично пробув у в’язниці один рік 
і три місяці. При цьому, зазначаючи, що первинний вирок міг вва-
жатися надто «суворим», Суд дійшов висновку, що фактичний строк, 
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проведений заявником у в’язниці, не може вважатися непропорцій-
ним (там само).

229. У рішенні у справі «Гюндюз проти Туреччини» (Gündüz v. Turkey) 
(заява № 59745/00, ЄСПЛ 2003-ХІ (витяги)) Суд розглянув скаргу від-
повідно до ст. 10 Конвенції, подану радикальним ісламістом, якого 
було засуджено до двох років позбавлення волі за публікацію заяв, 
які були розтлумачені як заклики до насильства щодо особи, яку лег-
ко було ідентифікувати, що загрожувало їй смертю. Визнаючи цю 
скаргу неприйнятною, Суд дійшов висновку, що важливим є той факт, 
що заявник зміг скористатися можливістю звільнення після відбуття 
половини строку свого покарання (там само).

230. У цій справі, навпаки, насильство, яке виникло під час су-
тичок протестувальників з міліцією, було набагато менш серйоз-
ним, ніж у справі «Османі та інші проти Колишньої Югославської Рес-
публіки Македонія» (Osmani and Others v. the former Yugoslav Republic of 
Macedonia). На відміну від справи «Гюндюз проти Туреччини» (Gündüz 
v. Turkey), у цій справі заявники не закликали до насильства, яке 
б загрожувало смертю конкретним особам, навіть якщо їхні гасла 
мали насильницьке забарвлення. Вони також пробули під вартою 
набагато триваліший строк, ніж заявники у справах «Османі та ін-
ші проти Колишньої Югославської Республіки Македонія» (Osmani and 
Others v. the former Yugoslav Republic of Macedonia) та «Гюндюз проти 
Туреччини» (Gündüz v. Turkey). Таким чином, більша суворість по-
карання, призначеного заявникам, відрізняє цю справу від згада-
них справ.

231. Суд враховує той факт, що першого та третього заявників 
було засуджено і їм призначено покарання частково за участь у су-
тичках з міліцією. Визнання їх винними за цим пунктом безсумнів-
но відіграло свою роль при призначенні їм покарання. Проте з огля-
ду на сукупний і недиференційований характер вироку заявникам 
і призначеного їм покарання, встановлення того, як саме їх органі-
заційна діяльність і вигукування лозунгів вплинули на їхнє загаль-
не покарання, є нелегким завданням.

232. При вирішенні цього питання Суд вважає важливим той 
факт, що другому заявникові, якого було визнано винним лише 
в організації масових заворушень, а не в активній участі в них, 
тим не менш, спочатку було призначено покарання у вигляді п’яти 
років позбавлення волі — найсуворіше покарання з-поміж усіх за-
явників, включно з тими, кого було визнано винним у вчиненні ак-
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тів насильства. Навіть коли це покарання згодом було зменшене до 
трьох років (див., для порівняння, рішення у справі «Юстюн проти 
Туреччини» (Üstün v. Turkey), заява № 37685/02, п. 34, від 10 травня 
2007 року), воно все одно залишалося найтривалішим покаранням 
з-поміж усіх, призначених заявникам, і дорівнювало за тривалістю 
тільки покаранню четвертого заявника, якого, на відміну від дру-
гого заявника, було визнано винним безпосередньо у вчиненні ак-
тів насильства.

233. Наведене спонукає Суд дійти висновку, що організаційна 
діяльність і вигукування гасел, тобто елементи поведінки перших 
трьох заявників, які захищені Конвенцією, вочевидь дуже серйозно 
вплинули на призначене їм покарання. Із цієї причини та з огляду 
на недиференційований характер призначених заявникам покарань, 
їхня загальна суворість має розглядатися загалом під кутом зору 
пропорційності.

234. Суд уже ухвалював, що він має з особливою ретельністю 
розглядати справи, в яких покарання за ненасильницьку поведінку, 
призначені національними органами влади, включають строк поз-
бавлення волі (див. згадане рішення у справі «Тараненко проти Росії» 
(Taranenko v. Russia), п. 87). У зв’язку з цим зазначено, що вироки щодо 
заявників частково ґрунтувалися на їхній ролі в організації політич-
ного мітингу 9 березня 2001 року, який, як було встановлено Судом, 
планувався як мирне зібрання (див. п. 207).

235. Отже, Суд доходить висновку, що хоча санкція за дії заявни-
ків щодо організації масових безладів і підбурювання до насильства 
під час подій 9 березня 2001 року могла бути зумовлена вимогами 
громадської безпеки, тривалі строки позбавлення волі, призначені 
їм як покарання, не були пропорційні легітимній меті, яка переслі-
дувалася.

236. Суд вважає, зокрема, що суворе покарання, призначене у цій 
справі, вочевидь мало негативний вплив на заявників та інших осіб, 
що організовували протестні зібрання (див., із необхідними змінами, 
згадане рішення у справі «Тараненко проти Росії» (Taranenko v. Russia), 
п. 95). Суд також бере до уваги свій попередній висновок щодо того, 
що це покарання другому та третьому заявникам було призначено 
за результатами судового розгляду, який не відповідав вимогам ст. 6 
Конвенції.

237. З огляду на зазначене, Суд доходить висновку, що зазначене 
втручання не було необхідним у демократичному суспільстві.
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238. Отже, відбулося порушення ст. 11 Конвенції стосовно пер-
ших трьох заявників.

(β) Четвертий, п’ятий, шостий і сьомий заявники

239. Суд насаперед зазначає, що цих заявників було засуджено 
виключно за конкретні акти насильства, вчинені біля будівлі Ад-
міністрації Президента України на вулиці Банковій (див. п. 57) та 
що вони не обґрунтували свої скарги відповідно до ст. 6 Конвенції 
(див. пп. 162 і 173). Заявники також не вказали на жодні переконливі 
свідчення, здатні переконати Суд відійти від висновків національних 
судів стосовно їх дій та фактів справи.

240. Хоча ці дії було вчинено під час політичного маршу, який по 
суті підпадав під захист ст. 11 Конвенції, заявники у своїх конкрет-
них діях вийшли за межі мирного протесту.

241. За цих обставин Суд доходить висновку, що реакція органів 
влади на агресивну поведінку заявників не була непропорційною та 
може обґрунтовано вважатися необхідною у демократичному сус-
пільстві.

242. Отже, не відбулося порушення ст. 11 Конвенції стосовно чет-
вертого, п’ятого, шостого та сьомого заявників.

VI. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 13 КОНВЕНЦІЇ

243. Другий заявник скаржився, що він не мав ефективного за-
собу правового захисту щодо стверджуваного жорстокого поводжен-
ня з боку міліції з ним. Він посилався на ст. 13 Конвенції, яка перед-
бачає:

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

244. Посилаючись на такі ж аргументи, які було наведено стосов-
но скарги заявника відповідно до ст. 3 Конвенції, Уряд твердив, що 
скаргу було подано з порушенням строку.

245. Визнавши відповідну скаргу відповідно до ст. 3 Конвенції 
неприйнятною, Суд доходить висновку, що заявник не висунув не-
безпідставної скарги в сенсі ст. 13 Конвенції (див. рішення у справі 
«Віслогузов проти України» (Visloguzov v. Ukraine), заява № 32362/02, 
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п. 75, від 20 травня 2010 року). Отже, ця скарга за ст. 13 Конвенції має 
бути відхилена як явно необґрунтована відповідно до підп. «а» п. 3 
і п. 4 ст. 35 Конвенції.

VII. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

246. Стаття 41 Конвенції передбачає:

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

A. шКодА

247. Перший заявник вимагав 300 000 грн, другий заявник — 
500 000 грн, а третій заявник — 25 000 євро відшкодування моральної 
шкоди.

248. Уряд доводив, що ці вимоги є надмірними та необґрунтова-
ними.

249. Суд вважає, що, вочевидь, заявники зазнали моральних 
страждань і хвилювань внаслідок встановлених порушень. Ухвалю-
ючи рішення на засадах справедливості, як вимагає ст. 41 Конвенції, 
Суд присуджує першому заявникові 3000 євро, другому заявникові — 
4000 євро, третьому заявникові — 4000 євро та додатково будь-який 
податок, що може нараховуватися.

B. СУдові тА інші витрАти

250. Заявники не подали жодних вимог щодо компенсації судо-
вих та інших витрат. Відповідно Суд за цим пунктом нічого не при-
суджує.

C. пеня

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

1. Вирішує об’єднати заяви.
2. Ухвалює, що батько шостого заявника має право брати участь 

у провадженні від його імені.
3. Оголошує прийнятними скарги другого та третього заявни-

ків відповідно до ст. 6 Конвенції стосовно права допитувати свідків, 
скаргу другого заявника відповідно до ст. 6 Конвенції стосовно його 
видалення із зали судових засідань, скаргу першого заявника від-
повідно до ст. 6 Конвенції стосовно призначення йому безоплатно-
го захисника 2 вересня 2002 року та скаргу заявників відповідно до 
ст. 11 Конвенції стосовно втручання в їхнє право на свободу мирних 
зібрань у зв’язку з їхнім затриманням та засудженням, а решту скарг 
заявників у заяві — неприйнятними.

4. Ухвалює, що відбулося порушення п. 1 і підп. «d» п. 3 ст. 6 Кон-
венції щодо другого заявника у зв’язку з неявкою до суду І. Тр., М. Ш., 
Р. Тк., С. Ко. та В. Ду. як свідків стосовно нього, та щодо третього заяв-
ника — у зв’язку з неявкою до суду Д. Ко., І. Тр., О. Дм., М. Пе., М. Ш., 
Р. Пи., В. Ду., В. Ку. та В. Ма. як свідків стосовно нього.

5. Ухвалює, що не відбулося порушення п. 1 та підп. «с» і «d» п. 3 
ст. 6 Конвенції у зв’язку з видаленням другого заявника із зали судо-
вих засідань.

6. Ухвалює, щоне відбулося порушення п. 1 і підп. «с» п. 3 ст. 6 
Конвенції у зв’язку з призначенням заявникові безоплатного захис-
ника 2 вересня 2002 року.

7. Ухвалює, що відбулося порушення ст. 11 Конвенції стосовно 
перших трьох заявників.

8. Ухвалює, що не відбулося порушення ст. 11 Конвенції стосовно 
четвертого, п’ятого, шостого та сьомого заявників.

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

тусу остаточного відповідно до п. 2 ст. 44 Конвенції, держа-
ва-відповідач повинна сплатити такі суми, що мають бути 
конвертовані в національну валюту держави-відповідача за 
курсом на день здійснення платежу:
i) 3000 (три тисячі) євро відшкодування моральної шкоди 

першому заявникові та додатково суму будь-якого подат-
ку, що має нараховуватися;
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ii) 4000 (чотири тисячі) євро відшкодування моральної шко-
ди другому заявникові та додатково суму будь-якого по-
датку, що має нараховуватися; та

iii) 4000 (чотири тисячі) євро відшкодування моральної шко-
ди третьому заявникові та додатково суму будь-якого по-
датку, що має нараховуватися;

b) зі спливом зазначеного тримісячного строку до остаточного 
розрахунку на зазначені суми 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.

10. Відхиляє решту вимог заявників щодо справедливої сатис-
факції.

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 6 жовтня 
2015 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.

К. Вестердік Х. Касадеваль
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 «УстиМенко проти України»

(Заява № 32053/13)

Рішення

Страсбург 
29 жовтня 2015 року

ОСТАТОЧНЕ 
29 січня 2016 року

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

У справі «Устименко проти України»,

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

п. Х. Касадеваль, голова, пані А. Нуссбергер,
п. Б. М. Зупанчіч,  пані Г. Юдківська,
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п. В. А. Де Ґаетано,  п. А. Потоцький,
п. А. Пейхал,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 6 жовтня 2015 року, 

виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справа ґрунтується на заяві (№ 32053/13) проти України, по-
даній 3 травня 2013 року до Суду на підставі ст. 34 Конвенції про за-
хист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) гро-
мадянином України паном Костянтином Григоровичем Устименком 
(далі — заявник).

2. Інтереси заявника представляла пані О. М. Ащенко — юрист, 
яка практикує у м. Харкові. Уряд України (далі — Уряд) представляв 
його Уповноважений, на останніх етапах провадження — п. Б. Бабін 
із Міністерства юстиції України.

3. Заявник твердив, що не був у належний спосіб повідомлений 
про апеляційне провадження у його справі та що поновлення стро-
ку на апеляційне оскарження та скасування остаточної постанови 
суду, винесеної на його користь, порушили принцип правової ви-
значеності.

4. 17 грудня 2014 року про заяву було повідомлено Уряд.

ФАКтИ

І. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

5. Заявник народився у 1948 році та живе у м. Дніпропетровську.

А. провАдження в АдмініСтрАтивних СУдАх

6. 18 жовтня 2010 року заявник звернувся до Амур-Нижньодніп-
ровського районного суду м. Дніпропетровська (далі — районний 
суд) з адміністративним позовом до Управління Пенсійного фонду 
України в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська 
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(далі — відповідач) про збільшення розміру його пенсії у зв’язку 
з тим, що середня заробітна плата у країні підвищилася (з моменту 
його виходу на пенсію).

7. 1 грудня 2010 року районний суд, розглянувши позов заяв-
ника в порядку скороченого адміністративного провадження, задо-
вольнив його. У рішенні суду зазначалося, що його можна оскаржити 
в апеляційному порядку протягом десяти днів з моменту отримання 
його копії.

8. Відповідач отримав копію рішення 27 грудня 2010 року.
9. Відповідач подав до районного суду першу апеляційну скаргу 

13 січня 2011 року та не просив поновити строк на оскарження.
10. 11 квітня 2011 року суддя Дніпропетровського апеляційного 

адміністративного суду Н. повернула апеляційну скаргу відповіда-
чеві на тій підставі, що її було подано з порушенням строку апеля-
ційного оскарження, і відповідач не пояснив причин подання апеля-
ційної скарги з порушенням встановлених строків та не подав клопо-
тання про поновлення строку оскарження. В ухвалі зазначалося, що 
вона може бути оскаржена до Вищого адміністративного суду Украї-
ни. Відповідач ухвалу не оскаржував.

11. 1 червня 2011 року районний суд за клопотанням заявника 
видав виконавчий лист, у якому підтверджувалося, що постанова су-
ду вступила в законну силу 11 квітня 2011 року.

12. Відповідач виконав рішення суду і збільшив розмір пенсії за-
явника з 1 серпня 2011 року.

13. 17 червня 2011 року відповідач подав до районного суду но-
ву апеляційну скаргу. Листами від 21 червня та 5 липня 2011 року 
районний суд передав до апеляційного суду матеріали справи ра-
зом із апеляційною скаргою та її копією для заявника. У матеріалах 
справи відсутні будь-які відомості щодо подальших заходів з цього 
питання.

14. 15 серпня 2011 року відповідач подав до апеляційного су-
ду третю апеляційну скаргу разом із клопотанням про поновлення 
строку апеляційного оскарження. Як підставу для такого клопотання 
відповідач наводив те, що він «оскаржує ... постанову» районного су-
ду з 31 грудня 2010 року.

15. 26 жовтня 2011 року суддя апеляційного суду Н. призначи-
ла дату судового засідання, на якому мало розглядатися питання 
щодо поновлення строку апеляційного оскарження, на 26 січня 
2012 року.
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16. Згідно з повістками від 26 жовтня 20111 року, адресованими 
заявнику та відповідачу, їх було викликано на засідання апеляцій-
ного суду 26 січня 2012 року, під час якого суд мав розглянути кло-
потання заявника про поновлення строку оскарження. У повістках 
містилося попередження про те, що неявка в судове засідання не пе-
решкоджає судовому розгляду справи.

17. Із матеріалів справи випливає, що у період від 26 жовтня 
2011 року до 26 січня 2012 року жодних інших документів до них 
не додавалося.

18. 26 січня 2012 року колегія суддів Дніпропетровського апе-
ляційного адміністративного суду (далі — апеляційний суд) під го-
ловуванням судді Н. поновила строк оскарження, зазначивши, що 
відповідач пропустив строк «з поважних причин». Апеляційний суд 
виклав хронологію подій у справі у період від 1 грудня 2010 року до 
15 серпня 2011 року, встановив, що першу апеляційну скаргу було по-
дано з порушенням встановленого строку, а саме 13 січня 2011 року, 
та зауважив, що відповідач подав клопотання про поновлення строку 
оскарження, оскільки отримав копію постанови суду лише після його 
закінчення.

19. 27 січня 2012 року суддя апеляційного суду Н. ухвалила від-
крити апеляційне провадження, надіслати сторонам копію відповід-
ної ухвали, надіслати заявникові копію апеляційної скарги та запро-
понувати йому надати свої заперечення.

20. Згідно з повістками заявнику та відповідачу від 30 січ-
ня 2012 року їх було викликано на засідання апеляційного суду 
13 червня 2012 року, на якому суд мав розглянути апеляційну скаргу. 
У повістках також містилося попередження, що неявка в судове засі-
дання не перешкоджає розгляду справи апеляційним судом.

21. 13 червня 2012 року апеляційний суд скасував постанову від 
1 грудня 2010 року та відмовив у задоволенні позовних вимог заяв-
ника, постановивши, що суд першої інстанції допустив невірне за-
стосування пенсійного законодавства.

22. 27 листопада 2012 року відповідач надіслав заявникові лист 
із повідомленням про те, що його пенсію було зменшено відповідно 
до постанови Дніпропетровського апеляційного адміністративного 
суду від 13 червня 2012 року.

1 Виправлено 01 лютого 2016 року: в попередній редакції було зазначено 
«26 жовтня 2012».
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в. КримінАльне розСлідУвАння

23. 12 грудня 2012 року заявник звернувся до прокуратури Амур-
Нижньодніпровського району м. Дніпропетровська із заявою, твер-
дячи, що суддя Н. навмисно не повідомила його про апеляційне про-
вадження.

24. 29 грудня 2012 року прокуратура внесла до Єдиного держав-
ного реєстру досудових розслідувань запис та відкрила провадження 
за підозрою в ухваленні завідомо несправедливого судового рішення 
та невиконанні судового рішення.

25. 17 травня 2013 року прокуратурою було винесено постано-
ву про закриття кримінального провадження за скаргою заявника. 
Прокуратура встановила, зокрема, що відповідач відправив первин-
ну апеляційну скаргу на постанову від 1 грудня 2010 року 31 грудня 
2010 року, тобто в межах відповідного строку. Що стосується твер-
джень заявника про те, що його не було повідомлено про відкриття 
апеляційного провадження, прокуратура зазначила, що у матеріа-
лах справи містяться копії судових повісток від 26 жовтня 2012 року 
та 30 січня 2012 року.

26. 21 травня 2013 року районний суд, а 27 травня 2013 року апе-
ляційний суд Дніпропетровської області залишили постанову про-
куратури без змін.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСтВО

А. КодеКС АдмініСтрАтивного СУдочинСтвА УКрАїни 

від 6 липня 2005 роКУ

27. Стаття 102 Кодексу передбачає, що процесуальний строк 
може бути поновлений судом за клопотанням особи, яка бере участь 
у справі, якщо суд встановить, що його було пропущено з поважних 
причин. Питання про поновлення пропущеного строку може на роз-
суд суду вирішуватися в порядку письмового провадження або під 
час судового засідання. Неприбуття у судове засідання осіб, яких 
було в належний спосіб повідомлено, не перешкоджає розгляду кло-
потання.

28. Стаття 183-2 Кодексу передбачає, зокрема, що розгляд позов-
них вимог щодо пенсійних і соціальних виплат здійснюється у по-
рядку скороченого провадження без виклику сторін. Копії постанови 
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суду першої інстанції надсилаються сторонам рекомендованим лис-
том не пізніше наступного дня після її ухвалення. Постанова може 
бути оскаржена сторонами в апеляційному порядку. Рішення суду 
апеляційної інстанції є остаточним.

29. Стаття 186 Кодексу передбачає, що апеляційна скарга на пос-
танову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня 
її проголошення. У разі, якщо суд вирішує підготувати повний текст 
постанови після оголошення лише її резолютивної частини, або якщо 
постанова ухвалюється у порядку письмового провадження, апеля-
ційна скарга подається протягом десяти днів від дня отримання осо-
бою, яка подає апеляційну скаргу, копії такої постанови.

30. На час подій ч. 3 ст. 189 Кодексу передбачала, що суддя-до-
повідач повинен повернути скаргу, подану з порушенням строку 
оскарження, якщо особа, яка її подала, не заявила клопотання про 
поновлення такого строку.

31. Стаття 197 Кодексу передбачає, що суд апеляційної інстанції 
може розглянути справу в порядку письмового провадження за наяв-
ними у справі матеріалами, якщо справа стосується соціальних пільг 
або пенсійних виплат, та оскаржуване рішення було прийняте судом 
першої інстанції в порядку скороченого провадження.

32. На час подій ст.ст. 189 і 190 Кодексу передбачали, що всі нові 
справи, що надходять до апеляційного суду, передаються судді-до-
повідачу. Після відкриття апеляційного провадження суддя-допові-
дач протягом десяти днів мав надіслати копію відповідної ухвали 
разом з копією апеляційної скарги особам, які беруть участь у справі, 
та встановити строк подання заперечення на апеляційну скаргу.

33. Стаття 191 Кодексу передбачає, що інші особи, які беруть 
участь у справі, мають право подати до адміністративного суду апе-
ляційної інстанції заперечення на апеляційну скаргу протягом вста-
новленого судом апеляційної інстанції строку.

34. Частина 2 статті 211 Кодексу передбачає, що ухвали суду пер-
шої інстанції після перегляду їх в апеляційному порядку, а також ух-
вали суду апеляційної інстанції можуть бути оскаржені до Вищого 
адміністративного суду України, якщо вони перешкоджають подаль-
шому провадженню у справі. Заперечення проти інших ухвал можуть 
бути включені до касаційної скарги на судове рішення, ухвалене за 
наслідками апеляційного провадження.

35. Відповідно до ст. 254 Кодексу рішення суду першої інстанції 
набирає законної сили після закінчення строку подання апеляцій-
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ної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання 
апеляційної скарги судове рішення набирає законної сили після по-
вернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного про-
вадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апе-
ляційного провадження.

ПРАВО

І. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 6 КОНВЕНЦІЇ

36. Заявник скаржився на те, що відновлення провадження та 
скасування постанови, яку було ухвалено на його користь 1 грудня 
2010 року та яка набрала законної сили, порушили принцип право-
вої визначеності, а також що в апеляційному провадженні було пору-
шено принцип рівності сторін. Він посилався на п. 1 ст. 6 Конвенції, 
який передбачає таке:

«Кожен має право на справедливий ... розгляд його справи ... судом, 
... який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного ха-
рактеру...».

А. щодо прийнятноСті

1. Аргументи сторін

37. Уряд доводив, що факт повідомлення заявника про апеля-
ційне провадження підтверджувався повістками від 26 жовтня 20112 
року та 30 січня 2012 року, наявними у матеріалах справи. Уряд не 
міг надати будь-яких доказів на підтвердження факту надсилання 
зазначених повісток, оскільки відповідно до чинних нормативно-
правових актів термін зберігання реєстрів на відправлену кореспон-
денцію становить один рік, а строки зберігання підтверджувальних 
документів щодо зазначених повісток закінчилися 26 жовтня 2012 ро-
ку та 30 січня 2013 року відповідно. Окрім того, прокуратура, до якої 
скаржився заявник, перевірила обставини, за яких апеляційним су-

2 Виправлено 01 лютого 2016 року: в попередній редакції було зазначено 
«26 жовтня».
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дом було ухвалено рішення. Прокуратурою було встановлено, що від-
повідач пропустив строк подання апеляційної скарги, оскільки от-
римав копію постанови з певною затримкою, а тому в апеляційного 
суду були поважні причини поновити строк оскарження. Прокурату-
рою також було встановлено наявність у матеріалах справи повісток 
на адресу заявника з копіями апеляційної скарги відповідача. Націо-
нальні суди погодилися з цими висновками прокуратури. Відповід-
но Уряд доводив, що національні органи влади уважно розглянули 
скаргу заявника та встановили, що наведені заявником факти не від-
повідають дійсності. З огляду на зазначені аргументи, Уряд вважав 
скаргу заявника зовсім необґрунтованою.

38. Стосовно дотримання принципу рівності сторін заявник 
у своїй заяві доводив, що після 1 червня 2011 року він не отриму-
вав жодного повідомлення про провадження в апеляційному суді та 
вперше дізнався про провадження за другою апеляційною заявою 
відповідача з листа відповідача від 27 листопада 2012 року, у якому 
повідомлялось про зменшення розміру його пенсії. У своїх зауважен-
нях у відповідь на зауваження Уряду заявник твердив, що копію апе-
ляційної скарги відповідача йому не було надіслано завчасно, а тому 
він не мав достатньо часу для підготовки відповіді. Окрім того, він 
твердив, що повинен був сам готувати свої заяви до національних 
судів, оскільки не міг скористатися перевагами безоплатної правової 
допомоги. Стосовно відновлення провадження у його справі заявник 
зазначав, що рішення апеляційного суду про поновлення пропуще-
ного строку оскарження було свавільним, а наведені в ньому підста-
ви не відповідали причинам, які відповідач навів у своєму клопотан-
ні про поновлення строку. Заявник наполягав на тому, що його заява 
не була явно необґрунтованою.

2. оцінка Суду

(а) Скарги щодо провадження в апеляційному суді 
після поновлення строку оскарження

39. Суд повторює, що принцип рівності сторін вимагає надан-
ня кожній стороні розумної можливості представити свою справу 
за таких умов, які не ставлять її у явно гірше становище порівняно 
з протилежною стороною (див. рішення у справі «Dombo Beheer B. V. 
проти Нідерландів» (Dombo Beheer B. V. v. the Netherlands), від 27 жовт-
ня 1993 року, п. 33, Серія А, № 274). Кожній стороні має бути надана 
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можливість знати про зауваження або докази, надані іншою сторо-
ною, включно з апеляційню скаргю, та надати власні зауваження 
з цього приводу (див. рішення у справі «Беер проти Австрії» (Beer v. 
Austria), заява № 30428/96, пп. 17–20, від 6 лютого 2001 року).

40. У зв’язку з цим Суд зауважує, що хоча заявник у своїй заяві 
твердив, що після 1 червня 2011 року він не отримував жодного пові-
домлення про провадження в апеляційному суді та, зокрема, що йо-
му не було надіслано копії апеляційної скарги відповідача, у своїх 
наступних зауваженнях заявник, навпаки, твердив, що копію апеля-
ційної скарги йому не було надіслано завчасно, і, відповідно, він не 
мав достатньо часу для підготовки відповіді. З огляду на ці пізніші 
зауваження Суд доходить висновку, що заявник уже не наполягає, що 
він не отримував копії апеляційної скарги відповідача, а радше скар-
житься на те, що отримав її із запізненням. Проте він не уточнив, 
коли саме отримав копію апеляційної скарги та, відповідно, наскіль-
ки критичною була затримка. Відповідно його скарга у зв’язку з цим 
є цілковито необґрунтованою.

41. Що стосується скарги заявника про те, що його не було пові-
домлено про засідання апеляційного суду після відновлення провад-
ження у його справі, Суд зауважує, що з огляду на непослідовність 
аргументів заявника щодо того, чи отримав він копію апеляційної 
скарги відповідача, та якщо так, то коли, та враховуючи той факт, що 
на засіданні апеляційного суду були відсутні обидві сторони, заявник 
не подав обґрунтованї скаргу про те, що під час провадження в апе-
ляційному суді його було поставлено у більш невигідне становище 
порівняно з відповідачем. Якщо тлумачити скаргу заявника в кон-
тексті позбавлення його можливості надати свої аргументи щодо 
суті апеляційної скарги відповідача під час відкритого судового засі-
дання апеляційного суду, Суд зауважує, що у справі заявника єдиним 
питанням, що розглядалося апеляційним судом, було питання сто-
совно тлумачення національного законодавства у царині соціального 
забезпечення, а саме, чи має пенсіонер право на збільшення розміру 
пенсії на підставі підвищення середньої заробітної плати у країні. 
Суд першої інстанції розтлумачив положення національного законо-
давства на користь заявника, а апеляційний суд — не на його користь. 
Коротко кажучи, у справі порушувалося суто правове та технічне 
питання, а не питання факту або оцінки доказів. Суд неодноразово 
ухвалював, що такі спори стосовно пільг, які сплачуються відповід-
но до систем соціального забезпечення, є суто технічним, а тому їх 
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краще розглядати в рамках письмової процедури, а не за допомогою 
усних слухань (див., напр., рішення у справах «Міллер проти Швеції» 
(Miller v. Sweeder), заява № 55853/00, п. 29, від 8 лютого 2005 року, та 
«Шулер-Цграгген проти Швейцарії» (Schuter-Zgraggen v. Switzerland), від 
24 червня 1993 року, п. 58, Серія А, № 263). Справа заявника підпадає 
під ту саму категорію.

42. Отже, скарга заявника стосовно неповідомлення його націо-
нальними судами про апеляційне провадження після відновлення 
провадження у його справі є явно необґрунтованою і має бути відхи-
лена відповідно до підп. «а» п. 3 та п. 4 ст. 35 Конвенції.

(b) Скарга щодо відновлення провадження та скасування поста-
нови суду

43. Щодо скарги заявника на відновлення провадження та скасу-
вання остаточної постанови суду на його користь Суд зазначає, що ця 
частина заяви порушує серйозні питання, які вимагають розгляду по 
суті. Отже, всупереч доводам Уряду, вона не є явно необґрунтованою 
в сенсі підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції та не є неприйнятною з будь-
яких інших підстав. Тому вона має бути визнана прийнятною,

в. щодо СУті

1. Аргументи сторін

44. Заявник доводив, що рішення про поновлення строку оскар-
ження було свавільним. Хоча відповідач твердив, що строку оскар-
ження було дотримано, апеляційний суд поновив строк оскарження 
на підставах, які відповідачем не висувалися. Окрім того, хоча від-
повідач просив про поновлення строку оскарження, він не надав 
поштової квитанції, яка б підтвердила його твердження про те, що 
першу апеляційну скаргу було подано 31 грудня 2011 року. На думку 
заявника, це доводило, що саме апеляційний суд, а не відповідач на-
магався виправдати поновлення строку оскарження.

45. Уряд не надав жодних зауважень щодо суті цієї скарги.

2. оцінка Суду

(a) Загальні принципи

46. Суд повторює, що право на справедливий судовий розгляд, 
гарантоване п. 1 ст. 6 Конвенції, має тлумачитися у світлі Преамбули 
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Конвенції, відповідна частина якої проголошує верховенство права 
спільною спадщиною Високих Договірних Сторін. Одним із осно-
воположних аспектів верховенства права є принцип правової виз-
наченості, яка передбачає дотримання принципу res judicata, тобто 
принципу остаточності рішення, згідно з яким жодна зі сторін не має 
права домагатися перегляду остаточного та обов’язкового рішення 
лише з метою повторного слухання справи й ухвалення нового рі-
шення. Відхід від цього принципу можливий лише тоді, коли він зу-
мовлений особливими та непереборними обставинами (див. рішен-
ня у справі «Рябих проти Росії» (Ryabykh v. Russia), заява № 52854/99, 
пп. 51 і 52, ЄСПЛ 2003-Х).

47. Суд ухвалив, що якщо звичайний строк оскарження понов-
люється зі спливом значного періоду часу, таке рішення може по-
рушити принцип правової визначеності. Хоча саме насамперед на-
ціональним судам належить ухвалювати рішення про поновлення 
строку оскарження, їхня свобода розсуду не є необмеженою. Суди 
повинні обґрунтовувати відповідне рішення. У кожному разі, націо-
нальні суди повинні встановити, чи виправдовують причини понов-
лення строку оскарження втручання у принцип res judicata, особливо 
коли національне законодавство не обмежує дискреційні повнова-
ження судів стосовно часу або підстав для поновлення строків (див. 
рішення у справі «Пономарьов проти України» (Ponomaryov v. Ukraine), 
заява № 3236/03, п. 41, від 3 квітня 2008 року).

(b) Застосування наведених принципів у цій справі

48. Суд насамперед зазначає, що, як і у згаданій справі «Поно-
марьов проти України» (Ponomaryov v. Ukraine), у цій справі національне 
законодавство на час подій не обмежувало дискреційні повноважен-
ня судів щодо часу або підстав для поновлення пропущеного строку. 
Сама концепція «поважних причин», згідно з якою національні суди 
виправдали відновлення провадження у справі заявника, не є чіткою 
(див., із необхідними зщмінами, рішення у справах «X. проти Бельгії» 
(Н. v. Belgium), від 30 листопада 1987 року, п. 53, Серія А, № 127-В, та 
«Георгіадіс проти Греції» (Georgiadis v. Greece), від 29 травня 1997 року, 
п. 43, Reports of Judgments and Decisions 1997-III). За таких обставин 
для національних судів ще важливішим було вказати причини свого 
рішення про поновлення пропущеного строку та відновлення про-
вадження у справі заявника.
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49. Суд зауважує, що 11 квітня 2011 року апеляційний суд по-
становив, що апеляційну скаргу було подано 13 січня 2011 року, 
тобто з порушенням десятиденного строку. Відповідач цю ухвалу 
до Вищого адміністративного суду України не оскаржив. Відповід-
но до національного законодавства це означало, що постанова 
районного суду вступила в законну силу та підлягала виконанню, 
й відповідач виконав її, збільшивши розмір пенсії заявника (див. 
пп. 11 і 12).

50. У своєму клопотанні про поновлення пропущеного строку, 
поданому 15 серпня 2011 року, відповідач, як вбачається, доводив, 
що насправді строк оскарження пропущено не було, оскільки він 
«оскаржує ... постанову» районного суду від 31 грудня 2010 року, 
тобто апеляцію було подано в межах встановленого строку. Проте 
26 січня 2012 року апеляційний суд дійшов висновку, що заяву було 
подано 13 січня 2012 року, тобто з порушенням строку. Проте апе-
ляційний суд вирішив поновити строк оскарження, просто поси-
лаючись, без надання будь-яких додаткових пояснень, на «поважні 
причини».

51. Згідно з твердженнями Уряду «поважними причинами», на 
які посилався апеляційний суд, була затримка в отриманні копії 
постанови районного суду. Проте Суд зазначає, що ані відповідач, 
ані апеляційний суд не навели цього факту як причини поновлен-
ня строку оскарження. У будь-якому разі зазначена причина не може 
вважатися такою, що має стосунок до рішення про поновлення про-
пущеного строку, оскільки згідно з національним законодавством 
строк оскарження відраховується з моменту фактичного отримання 
копії постанови особою, яка подає скаргу.

52. Інакше кажучи, опосередковано відхиливши єдину при-
чину, наведену відповідачем у його клопотанні про поновлення 
пропущеного строку, апеляційний суд, проте, задовольнив клопо-
тання, не посилаючись при цьому на жодні конкретні обставини 
справи, і просто обмежився вказівкою на наявність у відповідача 
«поважних причин» для поновлення пропущеного строку оскар-
ження. У світлі цих обставин Суд доходить висновку, що апеляцій-
ний суд поновив пропущений строк оскарження остаточної поста-
нови суду, ухваленої на користь заявника, не вказавши чітких при-
чин такого рішення.

53. Отже, національні суди, вирішивши поновити пропущений 
строк оскарження остаточної постанови у справі заявника без на-
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ведення відповідних причин та скасувавши в подальшому поста-
нову суду, порушили принцип правової визначеності та право за-
явника на справедливий судовий розгляд відповідно до п. 1 ст. б 
Конвенції.

54. Відповідно відбулося порушення п. 1 ст. 6 Конвенції

II. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

55. Стаття 41 Конвенції передбачає:

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

A. шКодА

56. Заявник вимагав 5000 євро відшкодування моральної шкоди.
57. Уряд доводив, що ця вимога є необґрунтованою.
58. Суд вважає, що заявник зазнав моральної шкоди внаслідок 

встановленого порушення, яку не може бути компенсовано самою 
лише констатацією порушення. Враховуючи конкретні обставини 
справи та ухвалюючи рішення на засадах справедливості, як вимагає 
ст. 41 Конвенції, Суд присуджує заявникові 1000 євро відшкодування 
моральної шкоди.

B. СУдові тА інші витрАти

59. Заявник також вимагав 850 євро компенсації судових та ін-
ших витрат, яких він зазнав під час провадження у Суді.

60. Уряд доводив, що ця вимога є необґрунтованою.
61. Відповідно до практики Суду заявник має право на ком-

пенсацію судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що 
такі витрати були фактичними й неминучими, а їхній розмір — 
обґрунтованим. Суд зазначає, що заявник не надав жодних доку-
ментів на підтвердження — таких як деталізовані квитанції або 
рахунки — на підтвердження своїх вимог (пп. 1 і 2 правила 60 Рег-
ламенту Суду). Відповідно Суд за цим пунктом не присуджує жод-
ної компенсації.
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C. пеня

62. 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 щодо відновлення проваджен-
ня та скасування постанови від 1 грудня 2010 року, а решту скарг 
у заяві — неприйнятними.

2. Ухвалює, що відбулося порушення п. 1 ст. 6 Конвенції.
3. Ухвалює, що:
a) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде ста-

тусу остаточного відповідно до п. 2 ст. 44 Конвенції, держа-
ва-відповідач повинна сплатити заявникові 1000 (одна тися-
ча) євро відшкодування моральної шкоди та додатково суму 
будь-яких податків, що можуть нараховуватися; ця сума має 
бути конвертована в національну валюту держави-відпові-
дача 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-
ського центрального банку, що діятиме в період несплати, до 
якої має бути додано три відсоткові пункти.

4. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 29 жовтня 
2015 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.

К. Вестердік Х. Касадеваль
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 «тихонов проти України»

(Заява № 17969/09)

Рішення

Страсбург 
10 грудня 2015 рок

ОСТАТОЧНЕ 
10 березня 2016 року

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

У справі «Тихонов проти України»,

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

пані А. Нуссбергер, голова,  пані Г. Юдківська,
п. Х. Гаджієв,   п. А. Потоцький,
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п. Ф. Веґабовіч,  п. Й. Ґрозев,
п. К. Ранцоні,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 17 листопада 2015 року, 

виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справа ґрунтується на заяві (№ 17969/09) проти України, по-
даній 20 березня 2009 року до Суду на підставі ст. 34 Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) 
громадянином України паном Ігорем Миколайовичем Тихоновим 
(далі — заявник).

2. Інтереси заявника, якому було надано правову допомогу, пред-
ставляла пані О. М. Ащенко — юрист, яка практикує у м. Харкові. Уряд 
України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений, на останніх 
етапах провадження — п. Б. Бабін із Міністерства юстиції України.

3. Заявник скаржився відповідно до п. 1 та підп. «с» п. 3 статті 6 
Конвенції на те, що на початковому етапі провадження йому не було 
забезпечено доступу до захисника та що у той час він надав визна-
вальні покази внаслідок жорстокого поводження та порушення його 
права не свідчити проти себе.

4. 5 листопада 2012 року про заяву було повідомлено Уряд.

ФАКтИ

І. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

5. Заявник народився у 1979 році. На момент подання заяви до 
Суду він відбував покарання у Вінницькій виправній колонії.

6. 12 лютого 2006 року літнього чоловіка було знайдено вбитим 
у своєму будинку в смт Павлиш Кіровоградської області. Слідчий 
прокуратури Онуфріївського району порушив кримінальну справу.

7. Того ж дня працівники Онуфріївського районного відділу МВС 
України в Кіровоградській області (далі — райвідділок міліції) затри-
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мали заявника на підставі ст. 263 Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення за дрібне хуліганство, що згідно зі ст. 173 
зазначеного Кодексу є адміністративним правопорушенням. Згідно 
з твердженнями заявника впродовж наступних двох днів праців-
ники міліції чинили на нього психологічний тиск та застосовували 
фізичне насильство з метою отримання визнавальних показів щодо 
вбивства.

8. 14 лютого 2006 року слідчий прокуратури Онуфріївського 
району допитав заявника як підозрюваного у вчиненні вбивства. Пе-
ред допитом слідчий запитав у заявника, чи бажає він мати захис-
ника. Заявник відмовився. Під час допиту заявник зізнався у скоєнні 
вбивства.

9. 15 лютого 2006 року заявник взяв участь у відтворенні обста-
новки та обставин події та за присутності понятих показав, як він 
вчинив вбивство. Перед цією слідчою дією заявник відмовився від 
захисника.

10. 17 лютого 2006 року Онуфрїївський районний суд Кіровоград-
ської області (далі — районний суд) обрав заявникові запобіжний за-
хід у вигляді взяття під варту.

11. 24 лютого 2006 року на підставі клопотання заявника про на-
дання йому правової допомоги слідчий запропонував йому правову 
допомогу безоплатного захисника. Заявник відмовився, зазначивши, 
що він бажає мати іншого захисника, якого буде забезпечено його ро-
дичами. Того ж дня заявник заперечив свою вину та заявив, що він 
зазнав психологічного тиску та фізичного жорстокого поводження 
з боку працівників міліції, що призвело до надання ним визнаваль-
них показів.

12. 13 червня 2006 року заявника знову допитували. Він повідо-
мив, що буде захищати себе особисто, без захисника. Він не визнав 
своєї вини та відмовився надавати подальші пояснення.

13. 19 червня 2006 року справу було передано до районного суду 
для розгляду по суті.

14. 15 серпня 2006 року районний суд повернув справу до про-
куратури Петрівського району Кіровоградської області на додаткове 
розслідування. Як підставу для такого рішення суд вказав, що відо-
мості про особу заявника, включно з його попередніми судимостями, 
було зібрано в неналежний спосіб; слідчий проігнорував клопотання 
заявника про надання йому іншого захисника після його відмови від 
безоплатного захисника; заявникові не було роз’яснено його право 
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на допомогу захисника під час ознайомлення з матеріалами справи 
після закінчення досудового слідства; та що заявник не мав змоги 
ознайомитися з усіма матеріалами справи.

15. 3 жовтня 2006 року апеляційний суд Кіровоградської облас-
ті (далі — апеляційний суд) залишив постанову районного суду від 
15 серпня 2006 року без змін.

16. 5 грудня 2006 року прокуратурою Петрівського району за-
явникові було призначено безоплатного захисника, а також допу-
щено до участі у провадженні як захисника матір заявника. На до-
питі 12 грудня 2006 року за присутності захисника заявник запе-
речив свою вину та відмовився відповідати на будь-які подальші 
запитання.

17. 20 лютого 2007 року прокуратура Онуфріївського району ви-
несла постанову про відмову в порушенні кримінальної справи щодо 
працівників міліції за фактом стверджуваного заявником жорсто-
кого поводження у період з 12 по 14 лютого 2006 року. Здійснивши 
дослідчу перевірку, прокуратура не встановила жодних доказів на 
підтвердження жорстокого поводження із заявником з боку праців-
ників міліції.

18. 23 лютого 2007 року додаткове розслідування було закінчено, 
а справу знову передано до районного суду для розгляду по суті.

19. Під час судового розгляду справи заявник, інтереси якого 
представляв безоплатний захисник, заперечив обвинувачення та 
твердив, що його визнавальні покази були отримані внаслідок жорс-
токого поводження на порушення його процесуальних прав.

20. 21 червня 2007 року районний суд визнав заявника винним 
у вчиненні умисного вбивства та призначив йому покарання у виг-
ляді позбавлення волі строком на дев’ять років. Суд мотивував свої 
висновки речовими та документальними доказами, усними свідчен-
нями та висновками експертиз. Суд посилався, зокрема, на первинні 
визнавальні покази заявника, зазначивши, що вони узгоджувалися 
з іншими наявними в матеріалах справи доказами. Суд вважав, що 
подальша відмова заявника від зазначених показів та заперечення 
вини були його спробою уникнути покарання.

21. Районний суд також відхилив твердження заявника про жор-
стоке поводження як необґрунтовані. Суд взяв до уваги дослідчі пе-
ревірки, здійснені прокуратурою Онуфріївського району, за резуль-
татами яких у діях працівників міліції ознак складу злочину виявле-
но не було. Суд також допитав слідчого та понятих, які брали участь 
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у відтворенні обстановки та обставин події, які також заперечили 
твердження заявника. Суд переглянув відеозаписи надання заявни-
ком визнавальних показів і не виявив жодних ознак жорстокого по-
водження.

22. Того ж дня районний суд ухвалив окрему постанову, якою 
повідомив прокурора Кіровоградської області про процесуальні по-
рушення, вчинені працівниками правоохоронних органів під час 
досудового розслідування справи заявника. Суд зазначив, зокре-
ма, що затримання заявника  та тримання його під вартою від 12 до 
14 лютого 2006 року за вчинення стверджуваного адміністративного 
правопорушення не були законними, а також вказав, що адміністра-
тивну справу так і не було розглянуто компетентним органом влади. 
Цю ухвалу оскаржено не було.

23. Заявник оскаржив свій вирок. Він твердив, зокрема, що на по-
чатковій стадії розслідування його право на захист було порушено 
та що його визнавальні покази були отримані внаслідок жорстокого 
поводження з ним.

24. 15 січня 2008 року апеляційний суд Кіровоградської області 
залишив вирок від 21 червня 2007 року без змін, зазначивши, що ви-
ну заявника було чітко встановлено різними наявними у матеріалах 
справи доказами, включаючи первинні визнавальні покази заявни-
ка. Суд відхилив твердження заявника про жорстоке поводження та 
порушення його процесуальних прав як безпідставні. Суд також пос-
тановив, що процесуальні недоліки, виявлені судом першої інстан-
ції, не вплинули на його висновки щодо суті кримінальної справи.

25. Заявник оскаржив це рішення в касаційному порядку, повто-
ривши аргументи, які він наводив у скарзі до апеляційного суду.

26. 7 жовтня 2008 року Верховний Суд України відмовив у задо-
воленні касаційної скарги заявника як необґрунтованої та залишив 
рішення судів нижчих інстанцій без змін.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСтВО

27. Стаття 173 Кодексу України про адміністративні правопору-
шення від7 грудня 1984 року передбачає, що дрібне хуліганство, тоб-
то нецензурна лайка в громадських місцях, образливе чіпляння до 
громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок 
і спокій громадян, є адміністративним порушенням.
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28. Стаття 263 зазначеного Кодексу у редакції на час подій пере-
дбачала, зокрема, що особи, які вчинили дрібне хуліганство, можуть 
бути затримані до розгляду справи компетентним органом.

29. Інші відповідні положення національного законодавства 
наведено в рішенні у справі «Орловський проти України» (Orlovskiy v. 
Ukraine) (заява № 12222/09, пп. 48–50, від 2 квітня 2015 року).

ПРАВО

І. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 3 КОНВЕНЦІЇ

30. Заявник скаржився, що від 12 до 14 лютого 2006 року він за-
знав жорстокого поводження з боку працівників міліції. Він посилав-
ся на ст. 3 Конвенції, яка передбачає таке:

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

А. щодо прийнятноСті

31. Уряд доводив, що скарга заявника була нечіткою та необґрун-
тованою. Не було жодних доказів того, що у період від 12 до 14 лютого 
2006 року заявник зазнав будь-яких тілесних ушкоджень. Його твер-
дження було перевірено національними органами влади й не було 
встановлено жодних ознак жорстокого поводження.

32. Заявник наполягав на тому, що у вказаний період часу пра-
цівники міліції били та катували його. Хоча його твердження не під-
тверджувалися жодними медичними документами, його заяви мало 
бути достатньо для встановлення порушення.

33. Суд нагадує, що ст. 3 Конвенції категорично забороняє ка-
тування або нелюдське чи таке, що принижує гідність, поводження. 
Оцінюючи доказів Суд зазвичай керується критерієм доведеності 
«поза розумним сумнівом». Проте така доведеність може випливати 
із сукупності ознак чи схожих неспростовних презумпцій, достатньо 
вагомих, чітких і узгоджених між собою (див. рішення у справі «Геф-
ген проти Німеччини» (Gäfgen v. Germany) [ВП], заява № 22978/05, пп. 87 
і 92, ЄСПЛ 2010 з подальшими посиланнями).
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34. У цій справі твердження заявника про жорстоке поводжен-
ня не підтверджуються жодними медичними або будь-якими інши-
ми доказами. Окрім загальної скарги заявника Суд у своєму розпо-
рядженні не має матеріалів, які б свідчили, що працівники міліції 
піддавали його будь-якому психологічному тиску або фізичному 
жорстокому поводженню. У зв’язку з цим Суд зауважує, що тверд-
ження заявника було перевірено національними органами, зокре-
ма районною прокуратурою та судами, які розглядали кримінальну 
справу щодо заявника, і вони не виявили жодних доказів жорсто-
кого поводження. Так, під час розгляду скарги заявника районний 
суд звернув увагу на дослідчі перевірки, здійснені прокуратурою, 
заслухав покази слідчого, кількох свідків та переглянув відеозаписи 
показів заявника. Отже, ця частина заяви має бути визнана непри-
йнятною як явно необґрунтована відповідно до підп. «а» п. 3 і п. 4 
ст. 35 Конвенції.

II. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя ПУНКтУ 1 СтАттІ 5 КОНВЕНЦІЇ

35. Заявник твердив, що його затримання та тримання під вар-
тою від 12 до 14 лютого 2006 року були незаконними. Він посилався 
на п. 1 ст. 5 Конвенції, відповідні частини якого передбачають таке:

«1. Кожен має право на свободу та особисту недоторканність. Нікого 
не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно 
до процедури, встановленої законом:

...

с) 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...».

А. щодо прийнятноСті

36. Уряд доводив, що заявник у зв’язку зі своєю скаргою відповід-
но до п. 1 ст. 5 Конвенції не вичерпав національних засобів юридич-
ного захисту. Зокрема, він повинен був подати цивільний позов 
про відшкодування шкоди на підставі постанови суду від 21 червня 
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2007 року, якою визнавалося незаконне позбавлення його свободи 
у зазначений період.

37. З іншого боку, Уряд також твердив, що скаргу було подано 
з порушенням шестимісячного строку, який повинен був відрахо-
вуватися від 6 липня 2007 року, коли постанова суду від 21 червня 
2007 року набрала законної сили.

38. Заявник доводив, що запропонований Урядом засіб юридич-
ного захисту не був ефективним, та що він не був зобов’язаний йо-
го використовувати. Він також доводив, що подавав скаргу в межах 
кримінального провадження, в якому остаточне рішення було ухва-
лене 7 жовтня 2009 року. Він доводив, що за цих обставин шестимі-
сячного строку було дотримано.

39. Суд зазначає, що він погодився із запереченням Уряду щодо 
невичерпання національних засобів юридичного захисту за схожих 
обставин у згаданій справі «Орловський проти України» (Orlovskiy v. 
Ukraine) (пп. 55–61). У цій справі національний суд також визнав ос-
каржуване позбавлення свободи незаконним. Відповідну постанову 
було ухвалено 21 червня 2007 року, її не було оскаржено, а суди більше 
цього питання не розглядали. Відповідно від заявника очікувалося, 
що він скористається запропонованим Урядом засобом юридичного 
захисту. Оскільки не було конкретних обставин, які б звільняли заяв-
ника від цієї вимоги, Суд підтримує заперечення Уряду та відхиляє 
скаргу у зв’язку з невичерпанням національних засобів юридичного 
захисту відповідно до пп. 1 та 4 ст. 35 Конвенції. З огляду на зазначе-
ний висновок, Суд не вбачає необхідності у розгляді другого запере-
чення Уряду.

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

40. Заявник скаржився на те, що на початковому етапі провад-
ження він не мав доступу до захисника та що у той час він надав ви-
знавальні покази внаслідок жорстокого поводження та порушення 
його права не свідчити проти себе. Він посилався на п. 1 і підп. «с» 
п. 3 ст. 6 Конвенції, відповідні частини яких передбачають таке:

«1. Кожен має право на справедливий ... розгляд його справи ... су-
дом, який ... встановить обґрунтованість будь-якого висунутого про-
ти нього кримінального обвинувачення. ...
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3. Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопору-
шення має щонайменше такі права:

...

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

A. щодо прийнятноСті

41. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою в сенсі 
підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не є не-
прийнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути визнана 
прийнятною.

B. щодо СУті

1. Аргументи сторін

42. Уряд доводив, що заявник чітко відмовився від свого права 
на захисника та що ця відмова відповідала ст. 6 Конвенції. Націо-
нальні суди законно ґрунтувалися на визнавальних показах заявни-
ка, а відсутність захисника на той час не вплинула на загальну спра-
ведливість провадження. Уряд доводив, що заявник добровільно 
зізнався у скоєнні вбивства та що його право не свідчити проти себе 
порушено не було.

43. Заявник наполягав на тому, що був незаконно позбавлений 
правової допомоги, що не було дотримано його права на захист та 
його права не свідчити проти себе та що докази, незаконно отримані 
у цей проміжок часу, були покладені в основу його засудження.

2. оцінка Суду

44. У своїй практиці Суд наголошував на важливості стадії роз-
слідування для підготовки кримінального провадження, оскільки 
отримані на цій стадії докази є основою судового розгляду злочи-
ну. У той же час, обвинувачений на цій стадії провадження часто 
опиняється в особливо вразливому становищі, наслідки якого ще 
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більше посилюються тим фактом, що кримінально-процесуальне 
законодавство має тенденцію до подальшого ускладнення, зокрема 
в частині збирання та використання доказів. У більшості справ це 
конкретне вразливе становище може бути відповідно компенсоване 
лише за допомогою захисника, чиє завдання, серед іншого, поля-
гає у допомозі в забезпеченні дотримання права обвинуваченого не 
свідчити проти себе. Забезпечення доступу до захисника на ранніх 
етапах є процесуальною гарантією, на якій Суд зосереджуватиме 
особливу увагу під час розгляду питання про те, чи було провад-
женням зведено нанівець саму суть права не свідчити проти себе. 
У зв’язку з цим Суд зазначав, що право ув’язненого мати доступ до 
правової допомоги є основоположною гарантією проти жорстокого 
поводження. Усі винятки з реалізації цього права повинні бути чітко 
визначеними, а їхня дія має бути суворо обмежена в часі. Ці при-
нципи набувають особливої важливості у справі, в якій висувають-
ся серйозні обвинувачення (див. рішення «Сальдуз проти Туреччини» 
(Salduz v. Turkey) [ВП], заява № 36391/02, п. 54, ЄСПЛ 2008, з подаль-
шими посиланнями).

45. З огляду на такі міркування Суд уже встановлював, що доступ 
до захисника має надаватися з першого допиту підозрюваного пра-
цівниками міліції, за винятком випадків, коли за конкретних обста-
вин відповідної справи продемонстровано, що є вагомі підстави для 
обмеження такого права. Навіть якщо вагомі підстави можуть у ви-
няткових випадках виправдовувати відмову в доступі до захисника, 
таке обмеження попри на його підстави не повинно невиправдано 
порушувати права обвинуваченого відповідно до ст. 6 Конвенції. 
Право на захист буде в принципі непоправно порушено, якщо визна-
вальні показання особи, отримані під час допиту правоохоронними 
органами без доступу до захисника, використовуватимуться з метою 
її засудження (див. там само, п. 55).

46. Використання в кримінальному провадженні доказів, отри-
маних на порушення ст. 3 Конвенції, порушує серйозні питання 
щодо справедливості такого провадження (див. рішення у справі 
«Яллох проти Німеччини» (Jalloh v. Germany) [ВП], заява № 54810/00, 
п. 105, ЄСПЛ 2006-ІХ). Що стосується використання доказів, отрима-
них на порушення права на відмову давати покази та права не свід-
чити проти себе за обставин, які не спричиняють порушення ст. 3 
Конвенції, Суд нагадує, що ці стандарти справедливого судового роз-
гляду вимагають від сторони обвинувачення у кримінальній справі 
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довести свої аргументи проти обвинуваченого без використання 
доказів, отриманих завдяки застосуванню методів примусу або на-
сильства всупереч волі обвинуваченого (див. згадані рішення у спра-
вах «Яллох проти Німеччини» (Jalloh v. Germany), п. 100, та «Гефген про-
ти Німеччини» (Gäfgen v. Germany), п. 168).

47. У цій справі сторони не заперечують, що 14 лютого 2006 ро-
ку заявника було допитано як підозрюваного у вчиненні вбивства, 
а отже, він на той час мав право на захисника. Проте Уряд доводив, 
що заявник відмовився від цього права та що ця відмова відповідала 
Конвенції.

48. Суд нагадує, що ст. 6 Конвенції не забороняє особі відмови-
тися від свого права на правову допомогу. Проте для того, щоб від-
повідати Конвенції, відмова від такого права має надаватися у не-
двозначний спосіб та супроводжуватися мінімальними гарантіями, 
співмірними з її значущістю (див. рішення у справі «Дворський проти 
Хорватії» (Dvorski v. Croatia) [ВП], заява № 25703/11, п. 100, від 20 жовт-
ня 2015 року, з подальшими посиланнями).

49. Суд не приймав відмови, які було підписано особою, що пе-
ребувала під вартою, за сумнівних обставин (див. рішення у справі 
«Балицький проти України» (Balitskiy v. Ukraine), заява № 12793/03, 
п. 39, від 3 листопада 2011 року), включно зі свавільнимм триман-
ням під вартою в міліції (див. рішення у справі «Омельченко про-
ти України» (Omelchenko v. Ukraine), заява № 34592/06, пп. 47–49, від 
17 липня 2014 року). Суд неодноразово засуджував практику ад-
міністративного затримання особи, прихованим мотивом якої бу-
ло забезпечення можливості її допиту як підозрюваного у вчиненні 
кримінального злочину (там само, п. 49, з подальшими посилан-
нями). У зв’язку з цим доцільно буде наголосити, що штучне про-
довження початкового строку тримання під вартою за допомогою 
адміністративного затримання позбавляє особу оперативного судо-
вого перегляду такого тримання під вартою та суперечить принци-
пам правової визначеності та захисту від свавільного позбавлення 
свободи (див. рішення у справі «Олексій Михайлович Захаркін проти 
України» (Oleksiy Mykhaylovych Zakharkin v. Ukraine), заява № 1727/04, 
пп. 84–91, від 24 червня 2010 року). Окрім того, право на оператив-
ний судовий перегляд затримання є важливою гарантією проти 
жорстокого поводження з особою, яку було взято під варту (див. 
рішення у справах «Аксой проти Туреччини» (Aksoy v. Turkey), від 
18 грудня 1996 року, п. 76, Reports of Judgments and Decisions 1996-VI, 
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та «Аквіліна проти Мальти» (Aquilina v. Malta) [ВП], заява № 25642/94, 
п. 49, ЄСПЛ 1999-III).

50. Звертаючись до допиту 14 лютого 2006 року, Суд зазначає, 
що заявник відмовився від свого права на захисника, коли пробув 
дві доби під вартою в міліції у зв’язку зі стверджуваним адміністра-
тивним правопорушенням. Згодом національні суди встановили, 
що тримання під вартою було незаконним, зазначивши, що справу 
про стверджуване адміністративне правопорушення так ніколи й не 
було розглянуто компетентним органом (див. п. 22). Так, Судові не 
було надано жодних доказів на підтвердження того, що тримання 
заявника під вартою впродовж цього проміжку часу ґрунтувалося на 
будь-яких законних підставах. Не було наведено жодних фактів або 
детальної інформації щодо обставин, за яких заявник вчинив ствер-
джуване дрібне хуліганство і які б вимагали його адміністративного 
затримання у період між скоєнням вбивства та його затриманням 
як підозрюваного у скоєнні вбивства. З огляду на свою практику 
у справах проти України з цього питання, Суд вважає, що ця справа 
є ще одним прикладом наявності повторюваної проблеми свавіль-
ного використання адміністративного затримання для забезпечення 
можливості допиту підозрюваного з порушенням належної законної 
процедури. Суд нагадує, що вже закликав Україну здійснити конк-
ретні реформи, які могли б покласти край цій практиці (див. згада-
не рішення у справі «Балицький проти України» (Balitskiy v. Ukraine), 
пп. 51, 53 та 54, від 3 листопада 2011 року).

51. У згаданих справах «Балицький проти України» (Balitskiy v. 
Ukraine) та «Омельченко проти України» (Omelchenko v. Ukraine) Суд роз-
глядав подібні скарги за обставин, коли слідчі у неналежний спосіб 
кваліфікували дії особи як менш серйозне правопорушення, в ре-
зультаті чого підозрювані не розуміли всіх наслідків своєї відмови 
від права на правову допомогу. Ці додаткові міркування не застосо-
вуються до цієї справи. Проте Суд враховує той факт, що зазначена 
відмова заявника відбулася тоді, коли органами влади було свавіль-
но позбавлено йоговля, а внаслідок цього — фактично позбавлено 
оперативного судового перегляду тримання його під вартою, що 
наражало його на небезпеку незаконного тиску та примусу. По суті, 
Судові не було надано жодних конкретних даних щодо того, що від-
бувалося із заявником впродовж дводенного строку тримання його 
під вартою в міліції. Крім того, ніщо не свідчить про те, що впродовж 
цього строку заявник був у змозі спілкуватися з адвокатом, який міг 
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би пояснити йому особливості його процесуального статусу. Ви-
дається, що органи влади умисно тримали заявника у стані постій-
ної невизначеності до моменту, коли вони вирішили з’ясувати його 
ставлення до питання про надання йому правової допомоги. З огля-
ду на такі сумнівні обставини та на вразливе становище заявника 
у той час, Суд не може дійти висновку, що заявник відмовився від 
свого права на захисника за обставин, які супроводжувалися міні-
мальними гарантіями, співмірними зі значущістю такої відмови. 
Отже, Суд відхиляє твердження Уряду про те, що а сенсі Конвенції 
ця відмова була дійсною.

52. Невирішеним залишається питання про те, чи відсутність 
захисника могла бути виправдана винятковими обставинами спра-
ви. Проте Суд не вбачає жодних вагомих причин, які б могли вип-
равдати відсутність захисника впродовж зазначеного проміжку ча-
су. Отже, відсутність правової допомоги на той час не відповідала 
Конвенції.

53. Крім того, хоча немає доказів жорстокого поводження із за-
явником, обставини справи свідчать про те, що відсутність правової 
допомоги на початковому етапі розслідування зашкодила його пра-
ву на відмову від надання показів та праву не свідчити проти себе. 
Зокрема, через кілька днів заявник відмовився від первинних виз-
навальних показів та впродовж провадження в подальшому заявляв 
про свою невинуватість. Проте національні суди висловили довіру 
первинним визнавальним показам заявника, які було надано за 
сумнівних обставин за відсутності захисника. Ґрунтуючись на цих 
показах, суди визнали заявника винним, не розглянувши належно 
його твердження про порушення його процесуальних прав у від-
повідний час.

54. Наведених міркувань для Суду достатньо, аби дійти виснов-
ку, що відбулося порушення п. 1 та підп. «с» п. 3 ст. 6 Конвенції.

IV. ІНШІ СтВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННя КОНВЕНЦІЇ

55. Заявник також скаржився на інші порушення своїх конвен-
ційних прав.

56. Суд розглянув ці скарги та вважає, що з урахуванням усіх 
наявних у нього матеріалів та належності оскаржуваних питань до 
сфери його компетенції, вони не виявляють жодних ознак пору-
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шень прав і свобод, гарантованих Конвенцією або протоколами до 
неї. Відповідно Суд відхиляє їх як явно необґрунтовані відповідно до 
підп. «а» п. 3 і п. 4 ст. 35 Конвенції.

V. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

57. Стаття 41 Конвенції передбачає:

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

A. шКодА

58. Заявник вимагав 50 000 євро відшкодування моральної шкоди.
59. Уряд твердив, що ця вимога є безпідставною.
60. Суд вважає, що внаслідок подій, які призвели до встановлення 

порушення у цій справі, заявник вочевидь зазнав болю та страждань. 
Суд, постановляючи рішення на засадах справедливості, присуджує 
заявнику 2400 євро відшкодування моральної шкоди.

B. СУдові тА інші витрАти

61. Заявник не подав жодних вимог за цим пунктом. Тому Суд не 
присуджує нічого.

C. пеня

62. 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 відповідно до п. 1 та підп. «с» 
п. 3 ст. 6 Конвенції щодо доступу до захисника на початковому ета-
пі кримінального провадження, а решту скарг у заяві — неприй-
нятними.
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2. Ухвалює, що відбулося порушення п. 1 та підп. «с» п. 3 ст. 6 
Конвенції.

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

тусу остаточного відповідно до п. 2 ст. 44 Конвенції, держа-
ва-відповідач повинна сплатити заявникові 2400 (дві тисячі 
чотириста) євро відшкодування моральної шкоди та додат-
ково суму будь-яких податків, що можуть нараховуватися; 
ця сума має бути конвертована в національну валюту держа-
ви-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

b) зі спливом зазначеного тримісячного строку до остаточного 
розрахунку на зазначені суми нараховуватиметься простий 
відсоток у розмірі граничної позичкової ставки Європей-
ського центрального банку, що діятиме в період несплати, до 
якої може бути додано три відсоткові пункти.

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

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 10 грудня 
2015 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.

К. Вестердік А. Нуссбергер
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 «соБко проти України»

(Заява № 15102/10)

Рішення

Страсбург 
17 грудня 2015 року

ОСТАТОЧНЕ 
17 березня 2016 року

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

У справі «Собко проти України»,

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

пані А. Нуссбергер, голова,
пані Г. Юдківська,
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п. Х. Гаджієв,
п. Е. Мьосе,
п. Ф. Веґабовіч,
пані С. О’Лірі,
п. К. Ранцоні,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 24 листопада 2015 ро-

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

ПРОЦЕДУРА

1. Справа ґрунтується на заяві (№ 15102/10) проти України, по-
даній 3 березня 2010 року до Суду на підставі ст. 34 Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) 
громадянином України паном Олександром Федоровичем Собком 
(далі — заявник).

2. Інтереси заявника представляв п. І. М. Гаврильченко — юрист, 
який практикує у м. Черкасах. Уряд України (далі — Уряд) представ-
ляв його Уповноважений, на останніх етапах провадження — п. Б. Ба-
бін із Міністерства юстиції України.

3. Заявник твердив, що під час першого допиту працівниками 
міліції він не мав доступу до захисника та що засідання суду каса-
ційної інстанції відбулося за його відсутності та за відсутності його 
захисника, але за присутності прокурора.

4. 3 лютого 2014 року про заяву було повідомлено Уряд.

ФАКтИ

І. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

5. Заявник народився у 1981 році. Наразі він відбуває покарання 
у вигляді позбавлення волі.

6. Уранці 3 жовтня 2008 року заявник разом із дружиною та сусід-
кою, пані Г., копав поблизу свого дому картоплю. Заявник та пані Г. 
під час сніданку випили горілки.



��0

справи, які стосуються права на справедливий суд

7. Одинадцятимісячна донька заявника перебувала в домі ра-
зом із чотирирічним пасинком В., який дивився мультфільми на 
DVD-програвачі. Дім було зачинено, а ключі від нього були в ки-
шені у заявника.

8. Близько 11 год. 15 хв., коли заявник відносив мішок з картоп-
лею до погребу, його дружина попросила перевірити дітей. Він був 
відсутній близько двадцяти хвилин. Коли він повернувся, то сказав, 
що випив пива.

9. Близько 12 год. 30 хв., коли роботу було закінчено, заявник пі-
шов додому. Він вийшов з будинку та сказав дружині, що її син мер-
твий. Увійшовши до вітальні, вона побачила В. на підлозі з кабелем, 
обмотаним навколо шиї. Поруч на підлозі лежав перевернутий теле-
візор. Заявник висловив припущення, що В. намагався дотягнутися 
до пульту, що лежав на телевізорі, перевернув телевізор, і внаслідок 
цього був випадково задушений кабелем.

10. Хтось викликав міліцію. До приїзду міліції В. переклали на 
його ліжко, а телевізор — на ліжко в іншій кімнаті. Заявника та його 
дружину було допитано як свідків. Вони визнали, що перемістили ті-
ло й телевізор, та пояснили, що вчинили так у стані стресу.

11. Було зроблено розтин тіла дитини, й увечері того ж дня ек-
сперт, який його робив, зателефонував слідчому та повідомив, що 
хлопчик помер не внаслідок нещасного випадку, а був кимось заду-
шений.

12. Слідчий разом із черговим міліціонером повернувся до бу-
динку заявника й знову оглянув місце події. Заявник продовжував 
твердити, що стався нещасний випадок. Працівники міліції, не ви-
несши офіційного рішення щодо його процесуального статусу, до-
правили заявника до відділку міліції. Заявник не заперечував.

13. Черговий міліціонер провів розмову із заявником і порадив 
йому «розповісти правду». У результаті о 22 год. 30 хв. заявник на-
писав явку з повинною, в якій зізнався, що задушив В., розгнівав-
шись на безлад у кімнаті. У протоколі про явку з повинною зазна-
чалося, що заявника було ознайомлено зі змістом ст. 63 Конститу-
ції (див. п. 37).

14. Того ж дня, 3 жовтня 2008 року, щодо заявника було порушено 
й кримінальну справу за підозрою у вбивстві дитини.

15. Заявник провів ніч у відділку міліції.
16. 4 жовтня 2008 року, близько 1 год. ночі, заявника було офіцій-

но затримано як підозрюваного. У протоколі затримання він напи-
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сав, що відмовляється від послуг захисника та розкаюється у скоєно-
му злочині.

17. Того ж дня заявник написав ще одну явку з повинною такого 
ж змісту, що й попередня.

18. 5 жовтня 2008 року заявникові було надано безкоштовну пра-
вову допомогу та призначено захисника. Під час допиту як обвинува-
ченого та під час відтворення обстановки та обставин події заявник 
підтримував свої визнавальні покази.

19. 6 жовтня 2008 року заявник пройшов судово-медичну екс-
пертизу — вочевидь, у рамках вирішення судом питання про обран-
ня йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тілес-
них ушкоджень у заявника виявлено не було, скарг експерту він не 
заявляв.

20. У жовтні 2008 року (в наявній копії дату прочитати неможли-
во) судово-медичний експерт підтвердив висновок за результатами 
розтину про те, що В. помер внаслідок задушення.

21. У невстановлену дату заявник підписав із паном Р. угоду про 
надання правової допомоги.

22. 20 жовтня 2008 року батько заявника, діючи від його імені, 
підписав з п. Гаврильченком (адвокат, який також представляв ін-
тереси заявника у провадженні в Суді) угоду про надання правової 
допомоги. Того ж дня п. Гаврильченка було допущено до участі в про-
вадженні як захисника заявника. Видається, що пан Р. також продов-
жував представляти інтереси заявника.

23. 13 листопада 2008 року заявник відмовився від послуг па-
на Р.

24. 3 грудня 2008 року слідчий призначив судово-психіатричну 
експертизу заявника з метою встановлення можливості притягнення 
його до кримінальної відповідальності за злочин, у якому він обви-
нувачувався.

25. 10 грудня 2008 року експерти завершили зазначену експерти-
зи. Вони дійшли висновку, що хоча заявник виявляє прояви «легкої 
інтелектуальної недостатності (...на межі легкої дебільності)» він був 
здатний усвідомлювати свої дії та керувати ними.

26. 10 лютого 2009 року під час допиту як обвинуваченого заяв-
ник відмовився від своїх визнавальних показів і заявив про свою не-
винуватість. Він твердив, що «на слідстві себе обмовив, тому що до 
[нього] застосовувалося фізичне та психологічне насильство опера-
тивними працівниками».
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27. 11 лютого 2009 року слідчий постановив про окрему пере-
вірку тверджень заявника. У зв’язку з цим він виокремив із ма-
теріалів справи матеріали, які могли бути потрібними для здійс-
нення такої перевірки (такі, як протокол явки заявника з повинною, 
різні протоколи допитів заявника та висновок судово-медичної ек-
спертизи).

28. 23 лютого 2009 року було завершено додаткову судово-ме-
дичну експертизу, здійснену за клопотанням захисника заявника. 
Експерт виключив можливість випадкового задушення В. кабелем 
при падінні на нього телевізора, як це твердив заявник, та під-
твердив, що синці також не могли утворитися внаслідок такого па-
діння.

29. 5 березня 2009 року прокуратура Чорнобаївського району ви-
несла постанову про відмову в порушенні кримінальної справи за 
твердженнями заявника щодо психологічного та фізичного впливу 
на нього у зв’язку з відсутністю в діях працівників міліції складу 
злочину.

30. 30 березня 2009 року заявникові було пред’явлено обвинува-
чення.

31. 18 травня 2009 року апеляційний суд Черкаської області, 
діючи як суд першої інстанції, визнав заявника винним у вчиненні 
умисного вбивства дитини та призначив йому покарання у вигляді 
позбавлення волі строком на дванадцять років. Суд взяв до уваги, 
зокрема, протокол явки заявника з повинною від 3 жовтня 2008 року 
та визнавальні покази, які він дав 5 жовтня 2008 року та які підтри-
мував до 10 лютого 2009 року. Проте суд не взяв до уваги його явку 
з повинною від 4 жовтня 2008 року, оскільки вона вже не могла роз-
глядатися як «явка з повинною», а заявника слід було допитувати як 
підозрюваного за присутності адвоката. Крім того, суд обґрунтував 
своє рішення речовими доказами та висновками експертиз. Тверд-
ження заявника про вплив на нього з боку працівників міліції було 
відхилено як необґрунтовані. При призначенні заявнику покарання 
суд першої інстанції як пом’якшувальну обставину врахував факт 
явки заявника з повинною.

32. 28 травня 2009 року копію вироку було вручено заявникові.
33. 10 червня 2009 року заявник подав касаційну скаргу. Він 

скаржився, зокрема, на відсутність доступу до захисника під час 
першого допиту 3 жовтня 2008 року у відділку міліції. Він твердив, 
що його примусили зізнатися у вчиненні злочину, застосувавши 
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до нього «фізичне насильство та психологічний тиск». Заявник та-
кож оскаржив достовірність висновків експертів і не погоджувався 
з оцінкою фактів судом першої інстанції. На першій сторінці каса-
ційної скарги заявника стояла печатка Черкаського слідчого ізоля-
тора (СІЗО), в якому він на той час перебував, що підтверджує факт 
надіслання касаційної скарги 10 червня 2009 року.

34. 24 червня 2009 року захисник заявника також подав касацій-
ну скаргу, в якій навів подібні аргументи. Печатка суду першої інс-
танції на першій сторінці скарги вказує, що її було отримано 25 черв-
ня 2009 року.

35. Згідно з твердженнями Уряду, ані заявник, ані його захисник 
не подавали до Верховного Суду України клопотання про виклик їх 
для участі в засіданні суду касаційної інстанції. Проте в матеріалах 
справи міститься копія такого клопотання, підписаного і заявником, 
і його захисником, й датованого 24 червня 2009 року. Але на ньому 
немає печатки Верховного Суду України або будь-яких інших позна-
чок, які б свідчили про його отримання.

36. 15 вересня 2009 року в засіданні за участі прокурора, але за 
відсутності заявника або його захисника, Верховний Суд України за-
лишив вирок суду першої інстанції без змін. Суд дійшов висновку, 
що право заявника на захист не було порушено, оскільки протокол 
про явку з повинною від 4 жовтня 2008 року було вилучено з дока-
зової бази.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСтВО

A. КонСтитУція УКрАїни 1996 роКУ

37. Відповідні положення наведено, напр., у рішенні Суду у справі 
«Огородник проти України» (Ogorodnik v. Ukraine) (заява № 29644/10, 
п. 65, від 5 лютого 2015 року).

B. КримінАльний КодеКС УКрАїни (2001 роКУ)

38. Згідно з ч. 1 ст. 115 Кодексу умисне вбивство карається поз-
бавленням волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Згідно з ч. 2 
ст. 115 Кодексу, якщо умисне вбивство було вчинено за наявності 
однієї з обтяжуючих обставин, наведених у цій частині (включно 
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з убивством малолітньої дитини), воно карається позбавленням волі 
на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічним позбавлен-
ням волі.

C. КримінАльно-процеСУАльний КодеКС УКрАїни 

(1960 роКУ, втрАтив чинніСть 19 лиСтопАдА 2012 роКУ)

39. Стаття 45 Кодексу передбачала, що участь захисника під 
час провадження дізнання, досудового слідства та під час розгля-
ду кримінальної справи судом першої інстанції є обов’язковою, 
зокрема, якщо можливим покаранням є довічне позбавлення волі. 
У статті також зазначалося, що в такому разі допомога захисника 
має надаватися з моменту затримання особи чи пред’явлення їй об-
винувачення.

40. Стаття 96 Кодексу визначає явку з повинною як особис-
те, добровільне письмове чи усне повідомлення заявником органу 
дізнання, дізнавачу, слідчому, прокурору, судді або суду про зло-
чин, вчинений чи підготовлюваний ним, до порушення проти нього 
кримінальної справи. Якщо кримінальну справу вже порушено, таке 
повідомлення заявником має бути зроблене до винесення постано-
ви про притягнення його як обвинуваченого.

41. У відповідних частинах положень щодо касаційного пере-
гляду кримінальних справ, чинних на час подій, зазначалося таке:

Стаття 383 
Судові рішення, які можуть бути перевірені в касаційному порядку

«У касаційному порядку можуть бути перевірені:

1) вироки, ухвали і постанови апеляційного суду, постановлені ним 
як судом першої інстанції; ...».

Стаття 386 
Строки касаційного оскарження і внесення касаційного подання

«Касаційні скарги і подання на судові рішення, зазначені у частині 
першій статті 383 цього Кодексу, можуть бути подані протягом од-
ного місяця з моменту проголошення вироку чи оголошення ухвали 
або постанови, які оскаржуються, а засудженим, який перебуває під 
вартою, — в той же строк з моменту вручення йому копії вироку чи 
постанови...».
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Стаття 391 
Особи, які беруть участь у розгляді справи в касаційному порядку

«...Клопотання засудженого, який утримується під вартою, про 
виклик його для дачі пояснень при касаційній перевірці судових рі-
шень, визначених у частині першій статті 383 цього Кодексу, якщо 
воно подане в межах строку на касаційне оскарження, є обов’язковим 
для суду касаційної інстанції.

Учасники судового розгляду, що з’явилися у судове засідання, мають 
право давати пояснення».

Стаття 395 
Обсяг перевірки справи касаційним судом

«Касаційний суд перевіряє законність та обґрунтованість судового 
рішення за наявними в справі і додатково поданими матеріалами 
в тій частині, в якій воно було оскаржене...».

Стаття 396 
Результати розгляду справи судом касаційної інстанції

«У результаті касаційного розгляду справи суд приймає одне з таких 
рішень:

1) залишає вирок, постанову чи ухвалу без зміни, а касаційні скарги 
чи подання — без задоволення;

2) скасовує вирок, постанову чи ухвалу і направляє справу на нове 
розслідування або новий судовий або апеляційний розгляд;

3) скасовує вирок, постанову чи ухвалу і закриває справу;

4) змінює вирок, постанову чи ухвалу;...».

Стаття 398 
Підстави для скасування або зміни вироку, ухвали чи постанови

«Підставами для скасування або зміни вироку, ухвали, постанови є:

1) істотне порушення кримінально-процесуального закону;

2) неправильне застосування кримінального закону;

3) невідповідність призначеного покарання тяжкості злочину та 
особі засудженого.

Вирок апеляційного суду, постановлений ним як судом першої ін-
станції, може бути скасований або змінений і в зв’язку з однобіч-
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ністю, неповнотою дізнання, досудового чи судового слідства або 
невідповідністю висновків суду, викладених у вироку, фактичним 
обставинам справи. ...».

ПРАВО

І. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 6 КОНВЕНЦІЇ 
У ЗВ’яЗКУ З ОБМЕЖЕННяМ ПРАВА ЗАяВНИКА НА ПРАВОВУ ДОПОМОГУ 

НА ПОЧАтКОВОМУ ЕтАПІ РОЗСЛІДУВАННя

42. Заявник скаржився відповідно до п. 1 та підп. «с» п. 3 ст. 6 
Конвенції на відсутність доступу до захисника під час першого до-
питу працівниками міліції. У відповідній частині положень, на які 
посилався заявник, зазначається таке:

«1. Кожен має право на справедливий ... розгляд його справи ... су-
дом, який ... встановить обґрунтованість будь-якого висунутого про-
ти нього кримінального обвинувачення. ...

3. Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопору-
шення має щонайменше такі права:
...с) захищати себе особисто чи використовувати юридичну допо-

могу захисника, вибраного на власний розсуд, або — за браком 
достатніх коштів для оплати юридичної допомоги захисника — 
одержувати таку допомогу безоплатно, коли цього вимагають 
інтереси правосуддя».

A. щодо прийнятноСті

43. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою в сенсі 
підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не є не-
прийнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути визнана 
прийнятною.

B. щодо СУті

1. Аргументи сторін

44. Заявник твердив, що без допомоги захисника він не був 
у змозі повною мірою зрозуміти наслідки своїх визнавальних показів. 
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У зв’язку з цим він додав, що страждає на легку розумову відсталість, 
яку не було взято до уваги.

45. Заявник визнав, що він не зміг довести застосування до 
нього працівниками міліції тиску. Проте він вважав, що сам факт 
відмови ним 10 лютого 2009 року від своїх визнавальних показів 
вказував на те, що працівники міліції вдавалися до неналежної 
практики.

46. Заявник також твердив, що його явка з повинною була вирі-
шальним доказом, на якому ґрунтувалося його засудження.

47. Уряд доводив, що заявник добровільно вирішив звернутися 
до міліції з явкою з повинною та зізнатися в убивстві свого пасинка 
3 жовтня 2008 року. Уряд наголошував, що на цій стадії він не був 
підозрюваним та що під час призначення заявнику покарання суд 
першої інстанції врахував його явку з повинною як пом’якшувальну 
обставину. Що стосується його скарг про тиск з боку міліції, які бу-
ло сформульовано в загальних словах і вперше висунуто з непояс-
неною затримкою у чотири місяці, їх було належно розглянуто та 
відхилено як необґрунтовані.

48. Уряд також звернув увагу Суду на той факт, що протокол про 
явку з повинною від 4 жовтня 2008 року було виключено з доказової 
бази на тій підставі, що на цій стадії інтереси заявника не представ-
ляв захисник.

49. Уряд також зазначив, що заявник підтримував свої визна-
вальні покази, навіть коли з 5 жовтня 2008 року його інтереси вже 
представляв призначений йому захисник, а з 20 жовтня 2008 року — 
захисник, обраний ним на власний розсуд. До 10 лютого 2009 року 
він не скаржився на обмеження його права на захист на початкових 
етапах розслідування та не відмовлявся від своїх первинних визна-
вальних показів.

50. Насамкінець Уряд доводив, що окрім первинних визнаваль-
них показів заявника, його вина підтверджувалася достатньою кіль-
кістю доказів.

2. оцінка Суду

(a) Загальні принципи

51. Суд нагадує, що гарантії, передбачені підп. «с» п. 3 ст. 6 
Конвенції, є конкретними аспектами права на справедливий судо-
вий розгляд, закріпленого п. 1 цього положення, які повинні врахо-
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вуватися при будь-якій оцінці справедливості провадження. Крім 
того, першочерговим завданням Суду відповідно до п. 1 ст. 6 Кон-
венції є оцінка загальної справедливості кримінального провад-
ження (див. рішення у справі «Імбріоша проти Швейцарії» (Imbrioscia 
v. Switzerland), від 24 листопада 1993 року, п. 37, Серія А, № 275, 
та, як більш нещодавнєо джерело, рішення у справі «Мартін про-
ти Естонії» (Martin v. Estonia), заява № 35985/09, п. 94, від 30 травня 
2013 року).

52. Для того, щоб право на справедливий судовий розгляд зали-
шалося «практичним та ефективним», п. 1 ст. 6 Конвенції вимагає, 
щоб, як правило, доступ до захисника надавався з першого допиту 
підозрюваного працівниками міліції, за винятком випадків, коли 
за конкретних обставин відповідної справи продемонстровано, що 
є вагомі підстави для обмеження такого права. Навіть якщо вагомі 
підстави можуть у виняткових випадках виправдовувати відмову 
в доступі до захисника, таке обмеження, незалежно від його підстав, 
не повинно невиправдано порушувати права обвинуваченого від-
повідно до ст. 6 Конвенції. Право на захист буде в принципі непоп-
равно порушено, якщо визнавальні покази, отримані від особи під 
час допиту правоохоронними органами без забезпечення їй доступу 
до захисника, використовуватимуться з метою її засудження (див. 
рішення у справі «Сальдуз проти Туреччини» (Salduz v. Turkey) [ВП], за-
ява № 36391/02, п. 55, ЄСПЛ 2008).

53. Згідно з практикою Суду особа набуває статусу підозрювано-
го, який обумовлює застосування гарантій ст. 6 Конвенції, не тоді, 
коли їй цей статус надається офіційно, а тоді, коли національні ор-
гани влади мають достатні підстави підозрювати цю особу в при-
четності до злочину (див. рішення у справі «Брюско проти Франції» 
(Brusco v. France), заява № 1466/07, п. 47, від 14 жовтня 2010 року).

(b) Застосування наведених принципів у цій справі

54. Звертаючись до цієї справи, Суд зазначає, що 3 жовтня 
2008 року працівники міліції допитували заявника кілька разів. Пер-
шого разу заявника було допитано разом і його дружиною як свід-
ка загибелі його пасинка. Сторони не оспорювали те, що будинок, 
у якому стався стверджуваний нещасний випадок, було зачинено, що 
ключі від нього були в заявника та що він був останньою особою, яка 
бачила хлопчика живим (див. пп. 7–9). Суд зауважує, що працівни-
ки міліції вирішили повторно допитати заявника того ж дня на під-
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ставі інформації, отриманої від судово-медичного експерта про те, 
що смерть хлопчика настала внаслідок задушення третьою особою. 
Будучи повторно допитаним у його будинку, заявник продовжував 
дотримуватися версії «нещасного випадку». Тоді його доправили до 
відділку міліції, де йому було запропоновано «розповісти правду», 
і де він написав явку з повинною (див. пп. 11–13).

55. Абстрагуючись від зовнішніх ознак та офіційних кваліфі-
кацій процесуальних статусів заявника на національному рівні, 
Суд вважає, що принаймні з вечора 3 жовтня 2008 року із заявни-
ком фактично поводились як із підозрюваним в умисному вбивстві, 
а отже, він мав право на доступ до захисника (див. схожі прикла-
ди з практики Суду в рішеннях у справах «Стойковіч проти Франції 
та Бельгії» (Stojkovic v. France and Belgium), заява № 25303/08, п. 51, від 
27 жовтня 2011 року, «Хайров проти України» (Khayrov v. Ukraine), за-
ява № 19157/06, п. 74, від 15 листопада 2012 року, «Замфереско проти 
України» (Zamferesko v. Ukraine), заява № 30075/06, п. 61, від 15 листо-
пада 2012 року; та як протилежні приклади, див. рішення у справах 
«Смолик проти України» (Smolik v. Ukraine), заява № 11778/05, п. 54, 
від 19 січня 2012 року, та «Бандалетов проти України» (Bandaletov v. 
Ukraine), заява № 23180/06, пп. 59 і 60, від 31 жовтня 2013 року).

56. Попри те, що доказів отримання первинних визнаваль-
них показів заявника під тиском немає, Суд вважає, що сам факт 
доправлення його до відділку міліції та допиту там без надан-
ня правової допомоги захисника свідчить про його вразливість. 
Це питання набуває ще більшої ваги з огляду на низький рівень 
його розумового розвитку, який, як було встановлено під час су-
дово-психіатричної експертизи, межував із легкою дебільністю 
(див. п. 25). Відповідно Суд має сумнів щодо того, що заявник міг 
уповні розуміти наслідки зізнання у вчиненні вбивства свого ма-
лолітнього пасинка.

57. Суд фактично не вбачає жодної вагомої причини для обме-
ження права заявника на захисника під час його першого допиту як 
підозрюваного і 3 жовтня 2008 року, й під час наступного його до-
питу 4 жовтня 2008 року. Лише 5 жовтня 2008 року заявникові було 
призначено захисника.

58. Суд не залишає поза увагою той факт, що заявник не відмо-
влявся від своїх визнавальних показів впродовж чотирьох місяців, 
коли в нього вже був захисник (див. пп. 18, 21, 22 і 26). Проте Суд 
вважає, що його первинні визнавальні покази вочевидь вплинули на 
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стратегію слідства та створили межі, в яких мала будуватися подаль-
ша стратегія захисту заявника. Відповідно, незалежно від того, чи 
вирішив заявник відмовитися від визнавальних показів, чи підтри-
мувати їх, початкове порушення його права на захист не могло бути 
виправлено самим лише фактом подальшого надання йому правової 
допомоги (див. рішення у справі «Чопенко проти України» (Chopenko v. 
Ukraine), заява № 17735/06, п. 52, від 15 січня 2015 року).

59. Суд зауважує, що суд першої інстанції вилучив із доказової 
бази протокол про явку з повинною від 4 жовтня 2008 року на тій під-
ставі, що було порушено право заявника на правову допомогу (див. 
п. 31). Водночас Суд зазначає, що, ухвалюючи рішення, національні 
суди, проте, брали до уваги його первинні визнавальні покази від 3 
жовтня 2008 року, надані за відсутності захисника. Із цього випливає, 
що зазначені визнавальні покази було використано для засудження 
заявника, навіть якщо вони були не єдиним доказом та підтверджу-
валися іншими доказами в матеріалах справи.

60. Суд першої інстанції насправді послався на первинні ви-
знавальні покази заявника як такі, що свідчать про його каяття та 
є підставою пом’якшення вироку. Таким чином, заявникові було 
призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на два-
надцять років, а можливим покаранням за вбивство малолітньої 
дитини було позбавлення волі строком від десяти до п’ятнадцяти 
років або довічне позбавлення волі (див. пп. 31 і 38). Отже, може ви-
даватися, що визнавальні покази заявника мали для його засуджен-
ня сприятливі наслідки. Проте Суд зазначає, що на цій стадії він, за 
порадою свого захисника, вирішив взагалі заперечити свою вину, не 
кажучи вже про каяття. Інакше кажучи, заявник обрав вилучення 
протоколу про явку з повинною, який було складено за відсутності 
захисника, з доказової бази, навіть попри ризик отримати суворіше 
покарання.

61. У підсумку Суд доходить висновку, що право заявника на 
правову допомогу захисника було обмежено на початковому етапі 
кримінального розслідування, що не було вагомих підстав для тако-
го обмеження, та що його визнавальні покази, надані під час допи-
ту працівниками міліції за відсутності захисника, були використані 
для його засудження.

62. З цього випливає, що у зв’язку зі згаданим відбулося по-
рушення п. 1 ст. 6 Конвенції у поєднанні з підп. «с» п. 3 ст. 6 Кон-
венції.
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II. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 6 КОНВЕНЦІЇ 
У ЗВ’яЗКУ З ВІДСУтНІСтЮ У ЗАяВНИКА МОЖЛИВОСтІ 

ВЗятИ УЧАСтЬ У ЗАСІДАННІ СУДУ 
КАСАЦІЙНОЇ ІНСтАНЦІЇ

63. Заявник також скаржився відповідно до п. 1 і підп. «с» п. 3 
ст. 6 Конвенції, що розгляд його справи судом касаційної інстанції 
відбувся за його відсутності та за відсутності його захисника, але за 
участі прокурора.

A. щодо прийнятноСті

64. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою 
в  сенсі підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції. Вона також не є неприйнят-
ною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути визнана прий-
нятною.

B. щодо СУті

1. Аргументи сторін

65. Заявник наполягав на тому, що його відсутність та відсут-
ність його захисника під час розгляду справи судом касаційної інс-
танції поставила його у невигідне становище порівняно зі стороною 
обвинувачення.

66. Уряд доводив, що ані заявник, ані його захисник не пода-
вали до Верховного Суду України клопотань про участь у засіданні 
суду касаційної інстанції. Уряд наголошував на тому, що якби таке 
клопотання було подано, воно, згідно з чинним законодавством, 
було б обов’язковим для суду касаційної інстанції (див. п. 41).

67. Уряд також доводив, що присутність прокурора на засіданні 
суду касаційної інстанції мала суто формальний характер, а отже, не 
ставила заявника у невигідне становище.

68. Заявник заперечував, що прокурор відіграє саме таку роль, 
як її описав Уряд. Проте він не надав своїх коментарів щодо аргу-
менту Уряду стосовно неподання ним або його захисником клопо-
тання про участь у засіданні Верховного Суду України.
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2. оцінка Суду

(a) Загальні принципи

69. Суд повторює, що ст. 6 Конвенції загалом гарантує обвину-
ваченому у скоєнні кримінального злочину право на присутність та 
ефективну участь у судовому розгляді, під час якого встановлюєть-
ся обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього криміналь-
ного обвинувачення. Це право є частиною власне поняття змагаль-
ного провадження і може випливати також із гарантій, закріплених 
у підп. «с», «d» та «е» п. 3 ст. 6 Конвенції (див. рішення у справах 
«Колоцца проти Італії» (Colozza v. Italy), від 12 лютого 1985 року, 
п. 27, Серія А, № 89, та «Стенфорд проти Сполученого Королівства» 
(Stanford v. the United Kingdom), від 23 лютого 1994 року, п. 26, Серія А, 
№ 282-А).

70. Суд також встановлював, що гарантії ст. 6 Конвенції, зокре-
ма зазначене право на присутність та ефективну участь у судовому 
засіданні, застосовуються не лише до судів першої інстанції, а й до 
апеляційних та касаційних судів (див., серед інших джерел, рішення 
у справі «Куліковський проти Польщі» (Kulikowski v. Poland) (перегляд), 
заява № 18353/03, п. 59, від 21 грудня 2010 року).

71. Порядок застосування ст. 6 Конвенції до проваджень у судах 
апеляційної та касаційної інстанцій залежить від особливостей та-
ких проваджень, враховуючи при цьому повноту провадження в на-
ціональній правовій системі та роль апеляційного суду в ньому (див. 
«Екбатані проти Швеції» (Ekbatani v. Sweden), від 26 травня 1988 року, 
п. 27, Серія А, № 134). Наприклад, у тому разі, якщо суд апеляцій-
ної інстанції має здійснити всебічну оцінку питання щодо вини або 
невинуватості, він не може зробити її без безпосереднього розгля-
ду доказів, наданих обвинуваченим особисто з метою довести, що 
він не вчиняв дій, які, як стверджується, є кримінальним злочином 
(див. рішення у справі «Дондаріні проти Сан-Маріно» (Dondarini v. San 
Marino), заява № 50545/99, п. 27, від 6 липня 2004 року).

72. Суд також нагадує, що особиста присутність підсудного на 
засіданні є лише одним аспектом ширшої концепції справедливого 
судового розгляду у кримінальному провадженні. У цій справі еле-
мент присутності має прямі наслідки для принципу рівності сторін, 
який вимагає надання кожній зі сторін розумної можливості виклас-
ти свою позицію в умовах, які не поставлять цю сторону в невигідне 
становище порівняно з протилежною стороною (див. рішення у спра-
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вах «Кресс проти Франції» (Kress v. France) [ВП], заява № 39594/98, 
п. 72, ЄСПЛ 2001-VI, та «Лієпіньш проти Латвії» (Liepiņš v. Latvia), за-
ява № 31855/03, п. 48, від 25 листопада 2014 року). Крім того, при-
нцип змагальності процесу в кримінальному провадженні означає, 
що і стороні обвинувачення, і стороні захисту повинна бути надана 
можливість ознайомитися з усіма доказами та зауваженнями, на-
даними іншою стороною, й відповісти на них (див. рішення у справі 
«Брандштеттер проти Австрії» (Brandstetter v. Austria), від 28 серпня 
1991 року, пп. 66–67, Серія A, № 211).

(b) Застосування наведених принципів у цій справі

73. Сторони не оспорюють той факт, що 15 вересня 2009 року Вер-
ховний Суд України розглянув касаційну скаргу заявника за його від-
сутності та за відсутності його захисника, але за участі прокурора.

74. Суд зауважує, що згідно з твердженнями Уряду, саме на заяв-
никові лежить провина за те, що він не скористався можливістю бути 
присутнім на засіданні суду касаційної інстанції, оскільки попри те, 
що він отримував правову допомогу захисника, він не повідомив ор-
гани влади про своє бажання взяти участь у засіданні, подавши від-
повідне клопотання.

75. Суд насамперед розгляне питання про те, чи відхід від при-
нципу, згідно з яким обвинувачений має бути присутнім на засіданні 
суду, був виправданий за обставин цієї справи на стадії касаційного 
провадження з огляду на особливості національного провадження, 
якщо розглядати його загалом. Після цього Суд встановить, чи справ-
ді заявника можна вважати таким, що з власної провини втратив своє 
право бути присутнім під час судового засідання.

76. Суд зауважує, що згідно з національним законодавством Ук-
раїни Верховний Суд України, діючи як суд апеляційної інстанції, 
мав повноваження розглядати і питання права, і питання фактів 
стосовно встановлення кримінальної відповідальності та призна-
чення покарання. Суд був уповноважений розглядати докази та до-
даткові матеріали, безпосередньо надані сторонами, та на підставі 
їхньої оцінки міг залишити без змін, скасувати або змінити вирок 
суду першої інстанції або направити матеріали справи на новий роз-
гляд (див. п. 41).

77. Крім того, Суд особливо важливим вважає той факт, що заяв-
никові загрожувало покарання у вигляді дванадцяти років позбав-
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лення волі, що свідчить про те, що провадження для нього мало важ-
ливе значення.

78. Таким чином, з огляду на характер зазначеного проваджен-
ня та його важливість для заявника, Суд вважає, що Верховний Суд 
України не міг належно вирішити питання, які стояли перед ним, 
без безпосередньої оцінки доказів, які б заявник надав особисто. Суд 
також не міг забезпечити рівність сторін провадження, не надавши 
заявникові можливості відповісти на зауваження прокурора, вислов-
лені під час судового засідання. Отже, за обставин цієї справи при-
сутність заявника на засіданні суду касаційної інстанції була важли-
вою для справедливості провадження.

79. Залишається лише встановити, чи втратив заявник цю мож-
ливість, не подавши відповідного клопотання, як це доводив Уряд.

80. Суд зауважує, що згідно з законодавством України засуджені, 
які тримаються під вартою, мають право бути викликаними для на-
дання пояснень у касаційному провадженні, якщо воно стосується 
перевірки вироку апеляційного суду, який діяв як суд першої інстан-
ції. Єдиною умовою є подання такого клопотання в межах строку ка-
саційного оскарження (див. п. 41).

81. Суд вважає, що вимога щодо подання такого клопотання са-
ма по собі не суперечить гарантіям ст. 6, якщо відповідна процедура 
є чітко встановленою національним законодавством і її дотриму-
ються всі учасники провадження, включно із судами (див., напр., 
рішення у справі «Сібгатуллін проти Росії» (Sibgatullin v. Russia), заява 
№ 32165/02, п. 45, від 23 квітня 2009 року).

82. У цій справі заявник не доводив, що чинний порядок подан-
ня клопотань про участь у засіданні суду касаційної інстанції був 
нечітким, обтяжливим або навіть таким, якого було важко дотрима-
тися. Окрім того, він твердив, що подав таке клопотання за допомо-
гою свого захисника. Проте в матеріалах справи немає жодних до-
казів, що згадане клопотання було насправді надіслано. У зв’язку із 
цим Суд зазначає, що на першій сторінці касаційної скарги, поданої 
захисником заявника 24 червня 2009 року, стояла печатка суду, яка 
підтверджувала її отримання. На клопотанні заявника про участь 
у засіданні суду касаційної інстанції від тієї ж дати такої печатки або 
жодної іншої позначки, яка би підтверджувала його отримання, не 
було (див. п. 35). Також слід зазначити, що заявник не надав комен-
тарів на зауваження Уряду щодо того, що він не подав клопотання 
про участь у засіданні суду касаційної інстанції. Отже, Суд вважає, 
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що відсутність у заявника можливості взяти участь у засіданні суду 
касаційної інстанції була наслідком недотримання ним чинних про-
цесуальних формальностей, які не були для нього обтяжливими або 
незрозумілими.

83. Відповідно у зв’язку з цим не відбулося порушення ст. 6 Кон-
венції.

III. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

84. Стаття 41 Конвенції передбачає:

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

A. шКодА

85. Заявник вимагав 23 000 євро відшкодування моральної шкоди.
86. Уряд заперечив цю вимогу як необґрунтовану та надмірну.
87. Суд вважає за належне присудити заявникові 1000 євро відш-

кодування моральної шкоди.

B. СУдові тА інші витрАти

88. Заявник не подав жодних вимог за цим пунктом. Тому Суд 
нічого не присуджує.

на цих підставах Суд одностайно

1. Оголошує заяву прийнятною.
2. Ухвалює, що відбулося порушення п. 1 ст. 6 Конвенції у поєд-

нанні з підп. «с» п. 3 ст. 6 Конвенції у зв’язку з обмеженням права за-
явника на правову допомогу захисника під час першого допиту.

3. Ухвалює, що не відбулося порушення п. 1 ст. 6 Конвенції у зв’яз-
ку з відсутністю в заявника можливості взяти участь у засіданні Вер-
ховного Суду України.

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

тусу остаточного відповідно до п. 2 ст. 44 Конвенції, держа-



���

справи, які стосуються права на справедливий суд

ва-відповідач повинна сплатити заявникові 1000 (одну тися-
чу) євро відшкодування моральної шкоди та додатково суму 
будь-яких податків, що можуть нараховуватися; ця сума має 
бути конвертована в національну валюту держави-відпові-
дача за курсом на день здійснений 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 період несплати, до 
якої має бути додано три відсоткові пункти.

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

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 17 грудня 
2015 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.

К. Вестердік А. Нуссбергер
секретар голова
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Справи, які стосуються права на повагу 
до приватного і сімейного життя

 

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 «МаМчУр проти України»

(Заява № 10383/09)

Рішення

Страсбург 
16 липня 2015 року

ОСТАТОЧНЕ 
16 жовтня 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 «Мамчур 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,
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 червня 2015 року, 

виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справа ґрунтується на заяві (№ 10383/09) проти України, по-
даній 7 лютого 2009 року до Суду на підставі ст. 34 Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) 
громадянином України паном Олександром Єгоровичем Мамчуром 
(далі — заявник).

2. Інтереси заявника представляв п. А. Крістенко — адвокат, 
який практикує у м. Харкові. Уряд України (далі — Уряд) представ-
ляла його Уповноважений, на останніх етапах провадження — пані 
Н. Севостьянова з Міністерства юстиції України.

3. Заявник скаржився на втручання у його батьківські права, 
зокрема право на опікування дитиною та безперешкодне спілкуван-
ня з нею, а також право на виховання дитини. Крім того, він скар-
жився відповідно до ст. 14 Конвенції, що під час здійснення права на 
повагу до сімейного життя його було піддано дискримінації через 
його інвалідність. Заявник також твердив, посилаючись переважно 
на п. 1 ст. 6 Конвенції, що судові розгляди його справи були неспра-
ведливими.

4. 4 березня 2013 року про заяву було повідомлено Уряд. Розгляду 
заяви було надано першочерговість відповідно до правила 41 Регла-
менту Суду.
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ФАКтИ

І. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

5. Заявник народився у 1954 році та живе у м. Чернігові.
З дитинства заявник має II групу інвалідності. Заявник, зокре-

ма, має обмежену здатність до пересування — може ходити лише на 
милицях. Від серпня 1977 року заявник працював старшим науко-
вим співробітником Інституту сільськогосподарської мікробіології 
у м. Чернігові.

А. СитУАція в Сім’ї зАявниКА тА події, 

що призвели до СУдового СпорУ 

щодо вСтАновлення опіКи нАд дитиною 

тА доглядУ зА нею

6. Заявник був одружений з О. М., з якою він мав спільну донь-
ку А. М., яка народилася 5 травня 2002 року. Вони мешкали разом як 
сім’я у квартирі заявника у м. Чернігові. Я. Л. — інша донька О. М., яка 
народилася 30 квітня 1994 року, та М. М., мати заявника, також меш-
кали у цій квартирі.

7. У жовтні 2005 року О. М., забравши із собою А. М., якій тоді бу-
ло лише 3 роки, переїхала жити до квартири своєї матері у м. Чер-
нігові, оскільки О. М. страждала на рак та потребувала сторонньої 
допомоги.

8. 3 квітня 2006 року адвокат, представляючи інтереси О. М., 
звернувся до Деснянського районного суду м. Чернігова із позовом 
до заявника щодо стягнення аліментів. У позові, зокрема, було за-
значено, що від серпня 2005 року О. М. та заявник «не живуть як под-
ружжя», що заявник «залишив родину», а також, що він не брав участі 
у вихованні А. М. та не надавав матеріальної допомоги.

9. Заявник подав свої заперечення проти позову, в яких він за-
значив, що саме О. М. «залишила родину» для проживання у квартирі 
своєї матері та забрала А. М. із собою. Заявник твердив, що він давав 
гроші на виховання своєї доньки та що коли вона хворіла, то зали-
шалася в нього, щоб захистити О. М. від можливого зараження, вос-
таннє від 31 березня до 5 квітня 2006 року. Крім того, заявник напо-
лягав, що в О. М. був поганий стан здоров’я й вона постійно вживала 
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препарати опію, а також, що саме її родичі, зокрема В. К., мати О. М., 
спонукали її подати позов до суду. Заявник просив суд постановити 
рішення про повернення А. М. для проживання у його квартирі, поки 
стан здоров’я О. М. залишається поганим.

10. 16 травня 2006 року Деснянський районний суд задовольнив 
позов О. М., встановивши, що вона та А. М. мешкали окремо від заяв-
ника та що він не надавав матеріальної допомоги на виховання дити-
ни. Заявник не оскаржив це рішення, твердячи, що він дізнався про 
нього лише через деякий час.

11. 16 червня 2006 року О. М. померла. В. К. забрала А. М. з м. Чер-
нігова, не повідомивши заявника про місце перебування останньої.

12. Заявник зазначив, що він подав до міліції, прокуратури, міс-
цевих органів опіки та піклування й неурядових організацій певну 
кількість скарг і заяв з проханням допомогти у поверненні його донь-
ки. Зокрема, він надав копію своєї заяви від 19 вересня 2006 року до 
міліції та Міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
у м. Чернігові.

13. У листі від 16 жовтня 2006 року Міський центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді повідомив заявника, що його запит 
від 19 вересня 2006 року щодо повернення його доньки було роз-
глянуто. Також сусіди В. К. повідомили заявника, що вона переїха-
ла з Чернігова до Андріївки, села в Чернігівській області (приблиз-
но 25 км від м. Чернігова), та забрала з собою А. М. У зв’язку з цим 
представники Міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді звернулися до органів місцевої влади стосовно сприяння 
поверненню заявнику його дочки. Чернігівський міський центр со-
ціальних служб для сім’ї, дітей та молоді також повідомив заявника, 
що він має звернутися до суду з приводу встановлення місця прожи-
вання його дочки.

14. У жовтні 2006 року органи внутрішніх справ повідомили 
заявника, що для порушення за його заявою кримінальної справи 
відсутні підстави та що він має звернутися до суду в приватному 
порядку.

15. 11 грудня 2006 року В. К. подала заяву до Деснянської район-
ної у м. Чернігові ради з проханням призначити її опікуном А. М., 
зазначаючи, що А. М. проживала з нею після смерті О. М., що заяв-
ник є інвалідом II групи та що від нього вона не отримувала жодної 
допомоги.

16. Заявника не повідомили про заяву В. К.
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17. 22 грудня 2006 року у відповідь на заяву В. К. Деснянська 
районна у м. Чернігові рада ухвалила рішення призначити її опіку-
ном А. М. на підставі того, що «мати дитини померла [та] її батько, 
який є інвалідом II групи, за станом здоров’я не може займатися ви-
хованням [дитини] (рішення про встановлення опіки)». У рішенні бу-
ло зазначено, що А. М. мешкала разом із В. К. за місцем проживання 
останньої.

18. Листом від 24 лютого 2007 року Деснянська районна у м. Чер-
нігові рада повідомила заявника про рішення щодо встановлення 
опіки.

19. 31 грудня 2006 року А. М. зламала стегнову кістку після падін-
ня з шафи у квартирі В. К. Як твердить заявник, це сталося через те, 
що В. К. на тривалий час залишила його дочку без нагляду.

в. перше провАдження У СУді

20. У лютому 2007 року заявник звернувся до Деснянського 
районного суду з позовом щодо повернення його дочки. 8 травня 
2007 року позовну заяву було залишено без розгляду, оскільки заяв-
ник не з’явився до суду. Як твердить заявник, на судове засідання не 
прийшов його адвокат.

21. У вересні 2007 року заявник подав до Деснянського районно-
го суду новий позов щодо негайного повернення його дочки відповід-
но до ст. 162 Сімейного кодексу України. Заявник твердив, що після 
смерті його дружини В. К. незаконно, без його згоди, утримувала йо-
го дочку. Він також зазначив, що В. К. перешкоджала його спілкуван-
ню з А. М. Заявник посилався на ст.ст. 151, 153, 154 та 163 Сімейного 
кодексу України та ст. 23 Цивільного кодексу України.

22. В. К. заперечила проти позову заявника, твердячи, що вона 
була опікуном А. М. та що її онука законно проживала в її будинку. 
В. К. зазначила, що у жовтні 2005 року О. М. та А. М. переїхали до її 
квартири, оскільки О. М. потребувала допомоги у зв’язку зі станом 
здоров’я. Після смерті останньої А. М. залишилася з В. К.

23. В. К. подала зустрічну позовну заяву, вимагаючи відшкоду-
вання моральної шкоди у зв’язку зі стверджуваною недостовірною 
інформацією, яку заявник повідомив судам. У своєму зустрічному 
позові В. К. зазначила, що після смерті О. М. заявник «час від часу» 
телефонував їй та просив повернути йому А. М. В. К. твердила, що 
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він ображав її нецензурною лайкою, але не надала додаткових под-
робиць.

24. Представники органу опіки та піклування Деснянської рай-
онної ради зазначили, що рішення про встановлення опіки було ух-
валено на підставі того, що заявник через його інвалідність не міг 
займатися вихованням дитини, що було обстежено житлово-побу-
тові умови за місцем проживання дитини та що було враховано ін-
тереси дитини.

25. Під час судового засідання 19 грудня 2007 року заявник за-
значив, що хотів би змінити свою позовну заяву, включивши вимогу 
про скасування рішення щодо встановлення опіки. Суддя запропо-
нувала заявнику подати уточнену позовну заяву письмово.

26. У судовому засіданні 8 лютого 2008 року заявник подав до 
суду свій уточнений позов, у якому оскаржував законність рішення 
про встановлення опіки та просив суд надати Деснянській районній 
у м. Чернігові раді розпорядження вжити негайних заходів щодо по-
вернення його доньки. Заявник твердив, що оскаржуване рішення 
було прийнято без його згоди та що його не повідомили про ухвалене 
рішення. Посилаючись на випадок, що відбувся 31 грудня 2006 року, 
внаслідок якого А. М. травмувалася (див. п. 19), заявник твердив, що 
поки його дочка залишалася з В. К., її життя та здоров’я було під за-
грозою. Зокрема, заявник посилався, серед іншого, на ст.ст. 152, 153, 
157, 160 та 163 Сімейного кодексу України, ст.ст. 58, 79, 1167 та 1168 
Цивільного кодексу України, а також на ст.ст. 3 та 9 Конвенції про 
права дитини від 1989 року.

27. Суддя, який розглядав цю справу, відмовився долучити уточ-
нену позовну заяву до справи на підставі того, що вона була фактич-
но новим позовом. Суддя зазначив, що її долучення до справи вима-
гатиме залучення до участі у справі нових сторін та ускладнюватиме 
розгляд першого позову.

28. У судовому засіданні 8 лютого 2008 року суд ухвалив рішення 
про відмову в задоволенні первинного позову заявника. Суд встано-
вив, що заявника повідомили про рішення щодо встановлення опіки 
до того, як він звернувся із позовом до суду, та оскільки він не оскар-
жив це рішення, А. М. законно перебувала з В. К.

29. Цим же рішенням суд відмовив у задоволенні зустрічного по-
зову В. К. у зв’язку з його безпідставністю.

30. Заявник подав апеляційну скаргу, зазначаючи, що відмова 
суду першої інстанції розглянути його уточнену позовну заяву бу-
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ла безпідставною та що рішення було ухвалено з порушенням вимог 
чинного законодавства. Заявник також зазначив, що суд не дозволив 
йому допитати свідків, які з’явилися на судове засідання, але не мо-
тивував свою відмову.

31. 10 квітня 2008 року апеляційний суд Чернігівської області 
відхилив апеляційну Скаргу заявника. Судом було зазначено, що від 
жовтня 2005 року А. М. «постійно» проживала за місцем проживання 
В. К. та що Деснянський районний суд у рішенні від 16 травня 2006 ро-
ку ухвалив, що заявник має сплачувати О. М. аліменти на утримання 
А. М. (див. п. 10). Апеляційний суд ухвалив, що немає підстав для по-
вернення А. М. заявнику відповідно до п. 2 ст. 163 Сімейного кодексу 
України, що А. М. законно перебувала з В. К., враховуючи, що рішення 
про встановлення опіки було чинним, а також, що В. К. заперечувала 
проти повернення дитини для проживання із заявником, оскільки 
була переконана, що це суперечитиме інтересам дитини.

32. Апеляційний суд, посилаючись на ст. 3 Конвенції про права 
дитини від 1989 року, встановив, що заявник не надав жодного до-
казу того, що проживання А. М. з ним якнайкраще відповідатиме її 
інтересам, та що проживання з опікуном суперечить її інтересам.

33. Апеляційний суд відмовився від розгляду аргументів за-
явника, викладених у його уточненій позовній заяві, оскільки суд 
першої інстанції її не розглядав. У цьому контексті апеляційний суд 
постановив, що рішення суду першої інстанції — не долучати уточ-
нену позовну заяву — відповідало ст. 126 Цивільного процесуального 
кодексу України.

34. Заявник подав касаційну скаргу. Він доводив, що суди здій-
снювали розгляд його справи всупереч належним процесуальним 
вимогам. Зокрема заявник твердив, що суди незаконно відмовили 
у розгляді його уточненої позовної заяви, що вони відхилили кло-
потання про виклик свідків з його боку без зазначення причин для 
такого рішення, що вони не розглянули клопотання заявника про 
включення у справу важливих письмових доказів, а також що суди 
систематично обмежували його процесуальні права, зокрема право 
ознайомлюватися з матеріалами справи та ставити запитання учас-
никам процесу.

35. Заявник також твердив, що судові рішення не відповідали ви-
могам законодавства.

36. У своїй касаційній скарзі заявник додатково твердив, що В. К. 
систематично перешкоджала його доступу до дитини.
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37. Верховний Суд України ухвалою від 9 вересня 2008 року від-
мовив у відкритті провадження за касаційною скаргою з підстав її 
необґрунтованості, встановивши, що наведені у ній твердження не 
становлять підстав для висновків щодо незаконності та неправиль-
ності рішень нижчих судів. Верховний Суд України не надав додат-
кових обґрунтувань відмови.

38. Як твердить заявник, деякі судові засідання відбувалися за 
відсутності його представника, який за станом здоров’я не міг бути 
присутнім. Він не надав додаткових подробиць у зв’язку з цим.

С. дрУге провАдження У СУді

39. 1 квітня 2008 року заявник звернувся до Деснянського 
районного суду із позовною заявою, вимагаючи скасування рішення 
про встановлення опіки. В основу позовної заяви було покладено ті 
самі аргументи, що були зазначені в первинній та уточненій позов-
них заявах, поданих заявником під час першого провадження у суді 
(див. пп. 21 та 26).

40. 18 серпня 2008 року Деснянський районний суд, посилаючись 
на п. 1 ст. 3 Конвенції про права дитини від 1989 року, ст.ст. 243 і 244 
Сімейного кодексу України та п. 2.2 Правил опіки та піклування від 
1999 року, відмовив у задоволенні позову заявника.

41. Суд зазначив, що (і) заявник не надав жодного доказу того, 
що проживання А. М. з ним якнайкраще відповідатиме її інтересам, 
або що проживання А. М. з опікуном суперечитиме її інтересам; 
(іі) орган опіки та піклування Деснянської районної у м. Чернігові 
ради не мав зауважень з приводу виконання В. К. її обов’язків опі-
куна; (ііі) до ухвалення рішення у справі А. М. три роки проживала 
у будинку своєї бабусі; (iv) заявник не цікавився станом дитини про-
тягом цього періоду, не вживав будь-яких заходів для спілкування 
з нею та не приходив до неї за місцем проживання або у дошкільний 
заклад, який вона відвідувала; (v) заявник брав участь в утриманні 
дочки лише сплачуючи аліменти. Суд постановив, що оскаржуване 
рішення було ухвалено відповідно до законодавства та що інтереси 
А. М. було в належний спосіб враховано.

42. Заявник подав апеляційну скаргу, зазначаючи, що суд пер-
шої інстанції не взяв до уваги його твердження, що (і) В. К. незакон-
но утримувала його доньку до того, як було ухвалено рішення про 
встановлення опіки; (іі) В. К. перешкоджала його спілкуванню з ди-
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тиною; (ііі) були свідки, які твердии, що В. К. зловживала алкоголем 
і «непристойно поводилась»; (iv) відповідальність за випадок 31 груд-
ня 2006 року було покладено на В. К. (див. п. 19); та (v) додатково до 
сплати аліментів заявник налдсилав гроші та посилки А. М. поштою, 
оскільки не мав можливості передати їх особисто. Окрім того, як 
твердиться, В. К. відмовилася впустити його до її будинку, коли він 
прийшов побачитися зі своєю дочкою, та не відповідала на його те-
лефонні дзвінки.

43. Заявник також твердив, що суд першої інстанції відхилив йо-
го клопотання про допит свідків та що йому не дозволили поставити 
запитання свідкам, яких було допитано у суді. Заявник не надав жод-
них додаткових деталей щодо цих тверджень.

44. 4 листопада 2008 року апеляційний суд Чернігівської області 
відхилив апеляційну скаргу заявника, встановивши, що (і) від жовт-
ня 2005 року А. М. проживала з В. К. у її будинку; (іі) від дня народ-
ження А. М. перебуває під наглядом лікарів поліклініки за адресою 
проживання бабусі; (ііі) заявник не взяв на себе відповідальність 
щодо виховання дитини після смерті О. М.; (iv) заявник не оскаржив 
законність проживання його дочки з бабусею до ухвалення рішення 
про встановлення опіки; (v) заявник є інвалідом II групи; та (vi) через 
його «обмежену здатність до пересування» заявник ночував у своєму 
кабінеті всю ніч у робочі дні (з понеділка по п’ятницю), повертаю-
чись додому тільки на вихідні. Апеляційний суд, посилаючись на ці 
факти, ухвалив, що рішенням про встановлення опіки було захище-
но інтереси дитини, рішення було ухвалено з дотриманням закону 
та воно не порушує права заявника на виховання та утримання його 
дитини.

45. Апеляційний суд також постановив, що твердження заявника 
стосовно того, що В. К. незаконно утримувала його дочку, перешкод-
жала його спілкуванню з нею та неналежно виконувала свої обов’язки 
опікуна, не підтверджено доказами та спростовано інформацією, на-
даною Деснянською районною у м. Чернігові радою.

46. Заявник подав касаційну скаргу. Він твердив, що суд пер-
шої інстанції та апеляційний суд, порушуючи встановлений процес, 
(і) відхилили клопотання заявника про заслуховування аудіозаписів 
під час судового засідання та перевірку достовірності документів, 
наданих Деснянською районною радою; (іі) не залучили письмові 
докази, на які посилався заявник; (ііі) не дозволили заявнику по-
ставити запитання свідкам, зокрема Я.Л., або висловити свої думки 
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з приводу того, як відбувалися проведено судові засідання; та (iv) не 
дослідили відповідні нормативні акти при прийнятті як доказів ме-
дичних довідок (яких саме, він додатково не зазначив). Заявник та-
кож зазначив, що суди не взяли до уваги його аргументи про те, що 
він не міг піклуватися про А. М., оскільки В. К. перешкоджала його 
спілкуванню з дитиною. Зокрема, вона нібито «ховала» А. М. від за-
явника, не відчиняла двері свого будинку, коли заявник намагався 
відвідати дочку, та заважала будь-якій можливості для заявника 
побачитися з А. М. Заявник також твердив, що суди не застосували 
закони, які підлягали застосуванню у цій справі.

47. 27 січня 2009 року Верховний Суд України відмовив у від-
критті касаційного провадження за скаргою заявника, встановивши, 
що в ній не було жодних аргументів, які вимагають дослідження ма-
теріалів справи або підтверджують, що нижчі суди порушили норми 
процесуального або матеріального права.

D. СитУАція піСля зАвершення провАджень У СУді

48. Як твердить заявник, В. К. й далі перешкоджала його спілку-
ванню з А. М. і він не мав можливості брати участь у вихованні дочки. 
Зокрема, у випадках, коли заявник приїжджав, щоб зустрітися з доч-
кою, В. К. не відчиняла двері свого будинку. Вона також не дозволила 
заявнику взяти А. М. для проходження медичного огляду.

49. Заявник твердив, що попри його неодноразові звернення що-
до надання допомоги в отриманні доступу до його дочки для здій-
снення його батьківських прав, органи влади не допомогли йому. 
Заявник надав копії листів від Деснянської районної ради та Анд-
ріївської сільської ради, в яких було зазначено, серед іншого, що жит-
лово-побутові умови А. М. були задовільними та що вона добре нав-
чалася у школі. Проте заявник не звертався до адміністрації школи 
з приводу щоденного життя дитини та її успіхів. У листі від 6 липня 
2009 року Деснянська районна рада зазначила, що наступні заяви за-
явника аналогічного змісту не розглядатимуться.

50. Заявник також твердив, що він може забезпечити належні 
житлово-побутові умови для своєї дочки, оскільки є фізіологом за спе-
ціальністю та має педагогічну освіту; в нього були достатні доходи та 
власна квартира. Заявник також твердив, що він був опікуном Я. Л.

51. Як твердить заявник, житлово-побутові умови його дочки 
у В. К. були гіршими, ніж у його квартирі, у будинку В. К. у с. Андріїв-



�0�

МаМчУр проти України

ка не було належних санітарних засобів та постачання газу. Заявник 
пояснив, що школу, яку відвідувала його дочка, збиралися закрити 
у зв’язку із недоукомплектованістю учнями. Ця школа була розташо-
вана на відстані двох кілометрів від будинку В. К., тоді, як квартира 
заявника була розташована приблизно на відстані двохсот метрів 
від школи.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСтВО

А. виховАння тА СпілКУвАння дітей з бАтьКАми

52. Відповідно до ст. 51 Конституції України та ст. 5 Сімейного 
кодексу України від 2002 року сім’я, дитинство, материнство та бать-
ківство охороняються державою. Зокрема, держава має заохочувати 
та підтримувати материнство та батьківство й забезпечувати пріо-
ритет сімейного виховання дитини (пп. 2 і 3 ст. 5 Сімейного кодексу 
України). При регулюванні сімейних відносин держава має макси-
мально враховувати інтереси дитини.

53. У ст.ст. 151 та 163 Сімейного кодексу України передбачено, 
що батьки мають переважне право перед іншими особами на «осо-
бисте виховання» малолітніх дітей і на те, щоб вони проживали з ни-
ми. Права батьків, у тому числі тих, хто живе окремо від дитини, 
на виховання дитини та спілкування з нею можуть бути обмежені 
лише законом (ст.ст. 153 і 157). Той із батьків, хто живе окремо від 
дитини, може звернутися до державних органів опіки та піклуван-
ня або судів для забезпечення виконання його або її батьківських 
прав у випадках, коли не було укладено договору з цього питання 
з тим із батьків, хто проживає з дитиною (ст.ст. 157–161). Якщо ди-
тина утримується особою не на законних підставах, суди можуть за 
позовом батьків постановити рішення про відібрання та повернення 
дитини, якщо буде встановлено, що це не суперечить інтересам 
дитини (ст.ст. 162 та 163). Місце проживання малолітньої дитини 
визначається за згодою батьків (ст. 160). Ст. 155 Сімейного кодексу 
України загалом забороняє здійснення батьківських прав всупереч 
інтересам дитини.

54. Подібні положення щодо виховання дітей та спілкування 
з їхніми батьками містяться у розділах 11, 12, 14, 15 та 15-1 Закону 
України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 року.
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в. опіКА тА піКлУвАння

55. Стаття 243 Сімейного кодексу України та ст. 58 Цивільного 
кодексу України від 2003 року передбачає, що над дітьми-сиротами 
та «дітьми, позбавленими батьківського піклування» має встанов-
люватися опіка чи піклування. Опікуна має бути призначено для ді-
тей, які не досягли чотирнадцяти років, та піклувальника має бути 
призначено для дітей у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років. 
Відповідно до ст. 63 Цивільного кодексу України таке призначення 
може бути здійснено лише за письмовою заявою особи, яка бажає 
стати опікуном чи піклувальником. ст. 60 Цивільного кодексу Украї-
ни встановлює конкретні ситуації, коли таке призначення має бути 
здійснено судами; в інших ситуаціях це питання вирішують органи 
опіки та піклування. Верховний Суд України в узагальненні практи-
ки розгляду судами справ у 2007 році (виданому у грудні 2008 року), 
серед іншого, зазначив, що немає єдиної практики щодо розмежу-
вання повноважень між судами й органами опіки та піклування з пи-
тань встановлення опіки та піклування над дітьми. Зокрема, трап-
лялися випадки, коли суди відмовляли у призначенні опікуна або 
піклувальника, при цьому позбавляючи батьків батьківських прав, 
попри те, що вони мали повноваження щодо призначення на підставі 
ст. 60 Цивільного кодексу України.

56. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону дитинства» 
від 26 квітня 2001 року та ст. 1 Закону України «Про забезпечення ор-
ганізаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування» від 13 січня 2005 року понят-
тя «діти, позбавлені батьківського піклування» охоплює ситуації, ко-
ли таке піклування не забезпечується внаслідок того, що (і) батьків 
було позбавлено батьківських прав; (іі) дітей було відібрано в батьків 
без позбавлення батьківських прав; (ііі) батьків було визнано безвісно 
відсутніми або недієздатними, або оголошено їх померлими; (iv) бать-
ки відбувають покарання в місцях позбавлення волі або перебувають 
під вартою на час слідства; (v) батьків розшукують органи внутрішніх 
справ у зв’язку з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відо-
мостей про їх місце пеербування; (vi) батьки страждають від тривалої 
хвороби, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки; 
(vii) батьки відмовилися від дитини. До дітей, позбавлених батьківсь-
кого піклування, належать також підкинуті діти, діти, батьки яких 
невідомі, діти, від яких відмовилися батьки, та безпритульні діти.
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57. Правилами опіки та піклування, затвердженими Кабінетом 
Міністрів України від 26 травня 1999 року (наказ № 34/166/131/88), 
передбачено, що опіка встановлюється над дитиною у випадках, ко-
ли батьки «понад шість місяців не можуть займатись вихованням 
своїх дітей (за станом здоров’я (інваліди І або II групи)...)» або «понад 
шість місяців не проживають разом з дитиною та без поважних при-
чин не беруть участі в її вихованні та утриманні, не виявляють щодо 
дитини батьківської уваги та турботи або підкинули (залишили) ди-
тину, і це підтверджено відповідними актами, складеними органами 
внутрішніх справ».

58. Відповідно до ст. 247 Сімейного кодексу України та ст. 62 
Цивільного кодексу України дитина, над якою встановлено опіку, 
має проживати з опікуном або за місцем проживання опікуна, або за 
місцем проживання дитини. Опікун визначає способи виховання ди-
тини та має право вимагати повернення дитини від будь-якої особи, 
яка тримає її в себе не на підставі закону. Опікун не має права пере-
шкоджати спілкуванню дитини з її батьками, за винятком випадків, 
коли таке спілкування суперечить інтересам дитини (ст. 249 Сімей-
ного кодексу України). Дії опікуна можуть бути оскаржені до органів 
влади, включно із судами (ст. 79 Цивільного кодексу України).

59. Опіка припиняється в разі передачі малолітньої особи бать-
кам або в разі досягнення підопічним чотирнадцяти років (п. 1 стат-
ті 76 Цивільного кодексу України). У цьому разі особа, яка здійснюва-
ла обов’язки опікуна, стає піклувальником без спеціального рішення 
щодо цього.

60. У п. 27 Порядку провадження органами опіки та піклуван-
ня діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого 
Кабінетом Міністрів України від 24 вересня 2008 року (постанова 
№ 866), серед іншого, передбачено, що «дитина втрачає статус дити-
ни, позбавленої батьківського піклування, у разі поновлення піклу-
вання обох або одного з батьків на підставі ... висновку органу опіки 
та піклування про можливість передачі дитини батькам (або одному 
з них)». Районні державні адміністрації уповноважені ухвалювати 
рішення з питань визначення статусу. Відповідно до п. 5.4 Правил 
опіки та піклування (див. п. 57) органи опіки та піклування уповно-
важені ухвалювати рішення про припинення опіки в разі повернення 
дитини на виховання батькам.

61. Відповідно до ст. 79 Цивільного кодексу України дії опікуна 
можуть бути оскаржені до органу опіки та піклування або до суду.



�10

справи, які стосуються права на повагу до приватного і сімейного життя

III. КОНВЕНЦІя ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ 
ПРО ПРАВА ДИтИНИ 1989 РОКУ

62. У відповідних положеннях Конвенції Організації Об’єднаних 
Націй про права дитини 1989 року, що 27 вересня 1991 року набула 
чинності для України, зазначено:

Стаття 3

«1. В усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони 
державними чи приватними установами, що займаються питання-
ми соціального забезпечення, судами, адміністративними чи зако-
нодавчими органами, першочергова увага приділяється якнайкра-
щому забезпеченню інтересів дитини.

2. Держави-учасниці зобов’язуються забезпечити дитині такий за-
хист і піклування, які необхідні для її благополуччя, беручи до ува-
ги права й обов’язки її батьків, опікунів чи інших осіб, які відпові-
дають за неї за законом, і з цією метою вживають всіх відповідних 
законодавчих і адміністративних заходів.

Стаття 5

Держави-учасниці поважають відповідальність, права і обов’язки 
батьків і у відповідних випадках членів розширеної сім’ї чи об-
щини, як це передбачено місцевим звичаєм, опікунів чи інших 
осіб, що за законом відповідають за дитину, належним чином 
управляти і керувати дитиною щодо здійснення визнаних цією 
Конвенцією прав і робити це згідно зі здібностями дитини, що 
розвиваються.

Стаття 9

1. Держави-учасниці забезпечують те, щоб дитина не розлучалася 
з батьками всупереч їх бажанню, за винятком випадків, коли ком-
петентні органи згідно з судовим рішенням визначають відповідно 
до застосовуваного закону і процедур, що таке розлучення необ-
хідне в якнайкращих інтересах дитини. Таке визначення може бу-
ти необхідним у тому чи іншому випадку, наприклад, коли бать-
ки жорстоко поводяться з дитиною або не піклуються про неї, або 
коли батьки проживають роздільно і необхідно прийняти рішення 
щодо місця проживання дитини.
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2. Під час будь-якого розгляду згідно з пунктом 1 цієї статті всім за-
цікавленим сторонам надається можливість брати участь у розгляді 
та викладати свою точку зору.

3. Держави-учасниці поважають право дитини, яка розлучається 
з одним чи обома батьками, підтримувати на регулярній основі осо-
бисті відносини і прямі контакти з обома батьками, за винятком ви-
падків, коли це суперечить інтересам дитини.

...

Стаття 20

1. Дитина, яка тимчасово або постійно позбавлена сімейного ото-
чення або яка в її власних якнайкращих інтересах не може залиша-
тися в такому оточенні, має право на особливий захист і допомогу, 
що надаються державою.

2. Держави-учасниці відповідно до своїх національних законів за-
безпечують зміну догляду за дитиною.

3. Такий догляд може включати, зокрема, передачу на виховання, 
«кафала» за ісламським правом, усиновлення або, за необхідності, 
направлення до відповідних установ по догляду за дітьми. Під час 
розгляду варіантів зміни необхідно належним чином враховувати 
бажаність наступництва виховання дитини, її етнічне походження, 
релігійну і культурну належність і рідну мову».

ПРАВО

І. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя КОНВЕНЦІЇ

63. Заявник скаржився, що його спілкуванню з А. М. перешкод-
жали та що він не міг брати участь у вихованні дитини. Він вважав, 
що органи влади не захистили його батьківські права.

64. Заявник скаржився на підставі ст. 14 Конвенції, що через його 
стать та інвалідність він зазнав дискримінації з боку органів влади, 
включно із судами, що надали перевагу В. К. при вирішенні справи 
щодо виховання дитини. Після закінчення судового провадження 
він, як твердиться, й далі зазнавав дискримінації у здійсненні своїх 
батьківських прав щодо А. М.
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65. Заявник також скаржився відповідно до п. 1 ст. 6 Конвенції та 
ст. 13 Конвенції, що суди, які розглядали його справу, були уперед-
женими, не застосували відповідне законодавство, несправедливо 
обмежили його процесуальні права, а також що їхні рішення були не-
справедливими, дискримінаційними та необґрунтованими.

66. Суд зазначає, що скарги заявника стосуються кількох окре-
мих питань.

67. По-перше, ці скарги, як твердиться, пов’язані із втручанням 
у сімейне життя заявника настільки, наскільки це стосується його 
дитини, А. М., що мають бути розглянуті відповідно до ст. 8 Конвен-
ції окремо та у поєднанні зі ст. 14 Конвенції, оскільки заявник скар-
жився, що він зазнав і далі зазнає дискримінації з боку органів влади. 
У цих положеннях зазначено таке:

Стаття 8

«1. Кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного жит-
тя, до свого житла і кореспонденції.

2. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цьо-
го права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно 
із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах 
національної та громадської безпеки чи економічного добробуту 
країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту 
здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Стаття 14

Користування правами та свободами, визнаними в цій Конвенції, має 
бути забезпечене без дискримінації за будь-якою ознакою — статі, 
раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, 
національного чи соціального походження, належності до національ-
них меншин, майнового стану, народження або за іншою ознакою».

68. По-друге, скарги заявника стосуються тверджень про несправед-
ливі судові провадження, що мають бути розглянуті відповідно до 
п. 1 ст. 6 Конвенції, у якій, що стосується заявника, зазначено таке:

Пункт 1 Статті 6

«При вирішенні спору щодо його прав та обов’язків цивільного ха-
рактеру ... кожен має право на справедливий ... розгляд ... безсторон-
нім судом...».
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69. Суд зазначає, що суть цієї справи становлять скарги заявни-
ка щодо порушення його батьківських прав. Тому Суд розгляне на-
самперед скарги заявника відповідно до ст. 8 Конвенції окремо та 
у поєднанні зі ст. 14 Конвенції, а потім скарги відповдіно до п. 1 ст. 6 
Конвенції.

А. СтверджУвАне порУшення Ст. 8 Конвенції

70. Суд зазначає, що скарги заявника, які мають бути розглянуті 
відповідно до ст. 8 Конвенції, містять два аспекти. По-перше, вони 
стосуються стверджуваного перешкоджання доступу заявника до 
його дитини та неможливості для нього брати участь у її вихованні 
після смерті дружини у червні 2006 року та, по-друге, стверджува-
них незаконних рішень органів влади, у тому числі судів, щодо вста-
новлення опіки над А. М. Суд розгляне ці два аспекти скарг заявника 
по черзі.

1. Стверджуване перешкоджання доступу заявника 
до його дитини та неможливість для нього брати участь 
в її вихованні

(а) Щодо прийнятності

71. Уряд твердив, що: спілкуванню заявника з дитиною не пере-
шкоджали до ухвалення рішення про встановлення опіки; від жовт-
ня 2005 року до червня 2006 року заявник жодного разу не звертався 
до Деснянської районної ради з приводу визначення способу його 
участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею; протягом шести мі-
сяців після смерті дружини він не звертався з позовом до судів щодо 
повернення дитини; заявник звертався до органів внутрішніх справ 
у зв’язку із цим лише один раз, а саме 19 вересня 2006 року; та, буду-
чи повідомленим органами внутрішніх справ у жовтні 2006 року про 
те, що в його випадку не може бути порушено кримінальну справу 
та що він має звернутися до суду з цього приводу, заявник до люто-
го 2007 року відкладав звернення із позовною заявою, яку, зрештою, 
було залишено без розгляду через те, що заявник не зміг з’явитися до 
суду. Як твердить Уряд, зазначене продемонструвало відсутність за-
цікавленості заявника у поверненні дитини та його небажання брати 
участь у її вихованні. Уряд зазначив, посилаючись на ці аргументи, 
що твердження заявника про перешкоджання його спілкуванню 
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з дитиною, зокрема під час періоду до ухвалення рішення про вста-
новлення опіки, були необґрунтованими, та що він, окрім того, не ви-
черпав усіх національних засобів юридичного захисту, передбачені 
для цих скарг.

72. Щодо скарг заявника про перешкоджання його спілкуванню 
з дитиною та його участь у її вихованні після ухвалення рішення про 
встановлення опіки Уряд твердив, що вони є неприйнятними внаслі-
док невичерпання національних засобів юридичного захисту. Зок-
рема Уряд доводив, що заявник не звертався з приводу припинення 
опіки та повернення його дитини, що він міг зробити відповідно до 
ст. 76 Цивільного кодексу України, підп. 4 п. 5 Правил опіки та піклу-
вання та п. 27 Порядку провадження органами опіки та піклування 
діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини (див. пп. 59–60). Від-
повідно до цих положень повернення дитини було можливим, якщо 
дитину вже не можна вважати такою, яка є «позбавленою батьківсь-
кого піклування».

73. Заявник не погодився, твердячи, що він вичерпав усі засоби 
юридичного захисту відповідно до законодавства України, але вони 
виявилися неефективними. Зокрема, він звертався зі скаргами до на-
ціональних судів. Також він скаржився до міліції та місцевих органів 
влади.

74. Заявник також посилався на узагальнення практики розгля-
ду судами справ, підготовлене Верховним Судом України у грудні 
2008 року, в якому було зазначено, що немає єдиної практики роз-
поділу повноважень між судами й органами опіки та піклуван-
ня з питань, що стосуються встановлення опіки та піклування над 
дітьми (див. п. 55). Заявник твердив, що зазначена правова невизна-
ченість і відсутність взаємодії між різними органами влади, які мали 
стосунок до його справи, призвела до того, що його було позбавлено 
будь-якої допомоги у поверненні його дочки.

75. Суд нагадує, що лише ті засоби юридичного захисту, що 
є ефективними, мають бути вичерпані. Уряд, який заявляє про не-
вичерпання таких засобів, повинен переконати Суд у тому, що на час 
подій у справі відповідний засіб юридичного захисту був ефектив-
ним та існував і в теорії, і на практиці, тобто що він був доступним, 
здатним забезпечити заявникові відшкодування у зв’язку з його 
скаргами й давав достатні шанси на успіх. Проте, коли цю умову що-
до тягаря доведення виконано, заявник, своєю чергою, повинен до-
вести, що вказаний Урядом засіб юридичного захисту було фактично 
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вичерпано або що він за конкретних обставин з якихось причин ви-
явився неадекватним і неефективним, або були особливі обставини, 
які виправдовували недотримання ним чи нею цієї вимоги. Правило 
вичерпання національних засобів юридичного захисту має застосо-
вуватися з певною гнучкістю та без надмірного формалізму (див., на-
пр., останнє рішення у справі «Манік проти Литви» (Manic v. Lithuania), 
заява № 46600/11, п. 80, від 13 січня 2015 року).

76. Суд зазначає, що питання вичерпання національних засобів 
юридичного захисту у цій справі щільно пов’язане із суттю скарг за-
явника відповідно до ст. 8 Конвенції настільки, наскільки вони сто-
суються стверджуваних неналежних відповідей органів влади на 
скарги заявника щодо перешкоджання його доступу до дитини та 
неможливості для нього брати участь у її вихованні (див. п. 63). Отже, 
це питання має бути долучено до суті.

77. Суд зазначає, що ця частина скарги не є явно необґрунтова-
ною в сенсі підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона 
не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже, вона має бути 
визнана прийнятною.

(b) Щодо сутності

(i) Відповідні принципи

78. Суд нагадує, що хоча первинною метою ст. 8 Конвенції є за-
хист особи від свавільного втручання органів державної влади, до-
датково є позитивні зобов’язання, невід’ємні від реальної «поваги» до 
приватного та сімейного життя. У зв’язку з основною гарантією пра-
ва взаємного використання батьками та дитиною присутності одне 
одного Суд неодноразово встановлював, що ст. 8 Конвенції включає 
і право батьків на вжиття заходів для повернення дитини, і обов’язок 
національних органів влади вживати такі заходи (див., серед інших 
джерел, рішення у справі «Ігнакколо-Зеніде проти Румунії» (Ignaccolo-
Zenide v. Romania), заява № 31679/96, п. 94, ЄСПЛ 2000-І). Зазначене за-
стосовується не лише у справах, пов’язаних із обов’язковим відібран-
ням дітей на державне утримання та вжиттям заходів соціального 
захисту, а й у справах, у яких між батьками та іншими членами сім’ї 
дитини виникає спір щодо спілкування з дитиною та її проживання 
(див. рішення у справі «Хокканен проти Фінляндії» (Hokkanen v. Finland), 
від 23 вересня 1994 року, п. 55, Серія А, № 299, та у справі «Фушка про-
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ти Румунії» (Fuşcă v. Romania), заява № 34630/07, п. 34, від 13 липня 
2010 року).

79. Обов’язок національних органів влади вживати заходів щодо 
сприяння спілкуванню того з батьків, хто не є опікуном, з дитиною 
не є безумовним (див. рішення у згаданій справі «Хокканен проти Фін-
ляндії» (Hokkanen v. Finland), п. 58). Негайне встановлення спілкування 
може виявитися неможливим, а тому можуть знадобитись попередні 
та поступові заходи.

Окрім того, таке спілкування, а також його характер та обсяг 
змовлюватимуться обставинами кожної справи та зрештою визна-
чатимуться з урахуванням основних інтересів дитини. Попри те, що 
національні органи влади зобов’язані максимально сприяти такій 
взаємодії, будь-який обов’язок застосування примусу з цих питань 
має бути обмежено, оскільки мають бути враховані інтереси, а також 
права та свободи всіх зацікавлених осіб, із наданням першочергової 
важливості основним інтересам дитини та її правам відповідно до 
ст. 8 Конвенції (див., серед іншого, рішення у справі «Йохансен проти 
Норвегії» (Johansen v. Norway), від 7 серпня 1996 року, п. 78, Reports of 
Judgments and Decisions 1996-III, та у згаданій справі «Хокканен проти 
Фінляндії» (Hokkanen v. Finland), п. 58).

80. Вирішальним є питання щодо того, чи було вжито національ-
ними органами влади для сприяння спілкуванню всіх необхідних за-
ходів, що звичайно можуть вимагатися за конкретних обставин кож-
ної справи (див. рішення у згаданій справі «Хокканен проти Фінлян-
дії» (Hokkanen v. Finland), п. 58, та у згаданій справі «Ігнакколо-Зеніде 
проти Румунії» (Ignaccolo-Zenide v. Romania), п. 96). У цьому контексті 
відповідність дій або заходів має бути оцінено за швидкістю їх вико-
нання, оскільки плин часу може мати непоправні наслідки для сто-
сунків дитини з тим із батьків, хто не мешкає з нею (див. рішення 
у згаданій справі «Ігнакколо-Зеніде проти Румунії» (Ignaccolo-Zenide v. 
Romania), п. 102).

(ii) Застосування цих принципів у справі

81. Суд зазначає, що заявника не було офіційно позбавлено права 
на доступ до його дитини та права на участь у її вихованні. Однак, як 
твердить заявник, він не міг ефективно здійснювати ці права через 
те, що після смерті його дружини В. К. перешкоджала доступу заяв-
ника до А. М. та спілкуванню з нею. Зокрема, В. К. переїхала з А. М. 
до іншого місця проживання, не відповідала на телефонні дзвінки 
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заявника та не дозволяла йому відвідувати його доньку у своєму бу-
динку (пп. 11, 42 і 48).

82. Як випливає з наданих сторонами документів на підтвер-
дження, від самого початку заявник скаржився з цього приводу до 
Міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у м. Чер-
нігові та місцевої міліції. Міський центр соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді повідомив заявника, що місцеві органи влади, де на 
той час проживала його дочка, мають надати допомогу за його ви-
могою щодо повернення дитини, однак не було вжито жодного на-
ступного заходу у зв’язку з цим. Міліція, своєю чергою, відмовилася 
від втручання. Заявникові було рекомендовано звернутися до суду 
з цього питання, що він і зробив. Суди відмовили в задоволенні його 
позовів, зазначивши, що вони не підтверджені жодними доказами. 
Суди також встановили, що заявник не відвідував свою доньку за 
місцем її проживання та у школі, в якій вона навчалася тривалий час 
(див. пп. 41 і 44).

83. Після завершення судового провадження з цього питання 
заявник і далі звертався до органів влади зі скаргами на відсутність 
доступу до його дитини, проте марно. Зрештою органи влади відмо-
вили йому у розгляді його звернень з цього питання в подальшому 
(див. п. 49).

84. З огляду на зазначені обставини Суд встановлює, що, по-пер-
ше, заявник намагався отримати доступ до своєї дочки після смерті 
дружини, що було підтверджено В. К. (див. п. 23). По-друге, врахову-
ючи те, що В. К. переїхала з його дочкою до іншого місця проживання 
та звернення заявника до різних органів влади щодо допомоги в от-
риманні доступу до його дочки були безуспішними, він очевидно мав 
перешкоди у спілкуванні з нею. По-третє, з огляду на відповіді ор-
ганів влади та висновки судів питання про доступ не було ретельно 
досліджено. Жодної спроби перевірити наявність реального доступу 
в заявника до його дочки не здійснювалося. Очевидно, що відпові-
дальність, покладена на заявника за неможливість відвідувати йо-
го дочку, вважалася доведеною, попри те, що повного та ретельного 
дослідження на підтвердження цього не було. За цих обставин Суд 
не може погодитися з висновками національних судів, в основу яких 
покладено обмежений підхід органів влади під час розгляду скарг 
заявника щодо питання доступу. З огляду на ситуацію на той час ор-
гани влади очевидно були зобов’язані зробити спробу врегулювати 
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питання доступу заявника до його дитини та допомогти йому домог-
тися реального здійснення його батьківських прав.

85. Те, що органи влади не змогли здійснити це, позбавило за-
явника відповідних правових гарантій щодо його батьківських прав 
(див. пункти 52–54, 58 і 62).

86. За цих обставин Суд не вважає, що заявнику можна дорікати 
за невжиття заходів відповідно до процедури, передбаченої ст. 162 
Сімейного кодексу України (див. п. 53), до того, як було ухвалено рі-
шення про встановлення опіки. Суд також зазначає, що під час дру-
гого провадження національні суди залишили без змін рішення про 
встановлення опіки та відхилили вимоги заявника щодо доступу. 
Таким чином, неможливо однозначно твердити, що, якби заявник 
звернувся із позовною заявою про припинення опіки, як це було за-
пропоновано Урядом, тоді, можливо, було б ухвалено інше рішення 
(див. п. 72). У будь-якому разі Уряд не продемонстрував, що така про-
цедура могла б виправити нездатність органів влади ретельно та на-
лежно вирішити питання про відсутність доступу заявника до його 
дитини та неможливість для нього брати участь у її вихованні.

87. Тому Суд відхиляє заперечення Уряду щодо невичерпання 
національних засобів юридичного захисту та встановлює, що відбу-
лося порушення ст. 8 Конвенції з огляду на невжиття органами влади 
жодного суттєвого заходу для забезпечення заявникові доступу до 
його дитини та його можливості брати участь у її вихованні.

2. Стверджуване невиправдане встановлення опіки 
над дитиною заявника

(a) Щодо прийнятності

88. Суд зазначає, що скарги заявника відповідно до ст. 8 Конвен-
ції на стверджувані незаконні рішення органів влади, включно із су-
дами, щодо встановлення опіки над А. М. не є явно необґрунтовани-
ми в сенсі підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вони 
не є неприйнятними з будь-яких інших підстав. Тому вони мають 
бути визнані прийнятними.

(b) Щодо сутності

(i) Аргументи сторін

89. Заявник твердив, що рішення про встановлення опіки ґрун-
тувалося на неякісному законі, що суперечив принципу верховенства 
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права та застосування якого не було передбачено. Заявник, зокрема, 
твердив, що на той час була наявна невідповідність у розумінні того, 
в який спосіб органи, відповідальні за опіку та піклування, визна-
чаються різними нормативно-правовими актами (див. п. 74). Заяв-
ник твердив, що національним законодавством не було передбачено 
жодного захисту від свавільних рішень органів опіки та піклування. 
Зокрема, в них не було жодного обов’язку щодо інформування заці-
кавлених сторін, щодо дослідження житлово-побутових умов за міс-
цем проживання батьків або можливих причин того, чому вони не 
здатні піклуватися про дитину, а також щодо отримання думки бать-
ків стосовно призначення опікуна.

90. Заявник також твердив, що національні органи влади не пе-
реслідували «законну мету» в сенсі п. 2 ст. 8 Конвенції, оскільки його 
не було залучено до процесу ухвалення рішення про встановлення 
опіки.

91. Заявник до того ж твердив, що не було достатніх підстав, 
що виправдовують втручання у його сімейне життя, та що органа-
ми влади та судами не було належно досліджено питання, чи справ-
ді піклуванню заявника про його дочку перешкоджали. Лише факт 
його інвалідності не можна вважати достатнім для доведення його 
неспроможності піклуватися про дочку. У зв’язку з цим не було до-
сліджено жодних медичних документів.

92. Заявник твердив, що, попри те, що законодавство надавало 
перевагу правам батьків щодо виховання їхніх дітей та визначення 
їхнього місця проживання, цей принцип було цілковито проігноро-
вано у його справі.

93. Уряд заявляв, що в основу рішення про встановлення опіки 
було покладено чіткі, доступні та передбачувані положення законо-
давства та що його було ухвалено після здіснення відповідних об-
стежень та перевірок. Рішення переслідувало законну мету захисту 
інтересів дитини та запобігання шкоди її здоров’ю та психічному 
стану. Рішення не було непропорційним. Зокрема, органи влади 
врахували відповідні аспекти справи, такі як строк перебування 
дитини з її бабусею та нездатність заявника брати участь у вихо-
ванні дитини. Як твердить Уряд, рішення про встановлення опіки 
у цій справі не започаткувало встановлення зв’язку між дитиною та 
опікуном, а навпаки, зміцнило та надало офіційний статус наявним 
зв’язкам між дитиною та її бабусею. Уряд також твердив, що рішен-
ня про встановлення опіки не позбавило заявника його батьківських 
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прав, зокрема він мав право на спілкування з дитиною та на активну 
участь у її вихованні.

(ii) Оцінка Суду

94. Ця частина справи стосується заходу, а саме призначення ба-
бусі опікуном дитини заявника, внаслідок чого було істотно обмеже-
но доступ заявника до дитини та його участь у її вихованні. Зокре-
ма, відповідно до законодавства України рішення про встановлення 
опіки надавало опікуну право одноосібного опікування дитиною 
та на визначення способів її виховання. Таке рішення залишається 
чинним до досягнення дитиною чотирнадцяти років, після чого опі-
кун автоматично стає її піклувальником та продовжує здійснювати 
повноваження щодо опікування та піклування про дитину до досяг-
нення нею повноліття (див. п. 58 і 59). Таким чином, немає жодних 
сумнівів щодо того, що рішення про встановлення опіки було втру-
чанням у право заявника на повагу до його сімейного життя в сенсі 
п. 1 ст. 8 Конвенції, та необхідно визначити, чи було таке втручання 
виправданим відповідно до п. 2 ст. 8 Конвенції, тобто чи було це рі-
шення ухвалено відповідно до закону, чи переслідувало воно закон-
ну мету та чи було необхідним у демократичному суспільстві (див., 
серед багатьох інших джерел, рішення у справі «МакМайкл проти 
Сполученого Королівства» (McMichael v. the United Kingdom), від 24 лю-
того 1995 року, підпункт А, пп. 86–87, Серія A, № 307-В).

95. Суд зауважує, що цей захід було вжито на підставі поло-
жень законодавства, які уповноважували органи влади призначати 
опікуна дитині, яка «була позбавлена батьківського піклування». 
Поняття «позбавлена батьківського піклування» охоплює низку 
випадків, встановлених законодавством, включно з випадком, ко-
ли «тривала хвороба» перешкоджає батькам виконувати свої бать-
ківські обов’язки (див. витяг з відповідного національного законо-
давства в пунктах 55–57). Орган виконавчої влади, яким було ви-
дано рішення про встановлення опіки, встановив, що заявник не 
може піклуватися про дитину через свою інвалідність. Суди, які пе-
реглядали це рішення, також встановили, що дитина не проживала 
із заявником і він не піклувався про неї тривалий час до ухвалення 
рішення про встановлення опіки. Суди також зазначили, що опікун 
виконувала свої обов’язки, а заявником не було доведено, що про-
живання дитини з ним, а не з опікуном, якнайкраще відповідало б 
інтересам дитини.
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96. З огляду на викладене Суд визнає, що втручання у батьківсь-
кі права заявника було здійснено на достатніх законних підставах 
і переслідувало законну мету захисту прав інших осіб, а саме А. М., 
для того, щоб її було виховано у безпечному, спокійному та стійкому 
середовищі.

97. Під час проваджень у національних судах заявник не пору-
шував питання з приводу невизначеності щодо того, як національ-
ним законодавством розмежовано повноваження органів опіки та 
піклування, й немає жодних підстав вважати, що органи влади у цій 
справі перевищили свої повноваження у зв’язку із цим або що вони 
не дотримувалися правильних процесуальних вимог. Хоча тверд-
ження заявника, що національне законодавство не містить гарантій 
проти свавільних рішень органів опіки та піклування може стосу-
ватися питання відповідності вжитого заходу вимогам законності, 
Суд вважає, що за цих обставин доцільно дослідити твердження 
з огляду на необхідність і пропорційність заходу, у зв’язку з цим 
враховуючи весь процес ухвалення рішення, включно з проваджен-
нями у суді.

(α) Відповідні принципи

98. Для визначення того, чи було конкретне втручання «необхід-
ним у демократичному суспільстві», Суд з огляду на справу загалом 
розглядатиме, чи були підстави, наведені для виправдання втручан-
ня, відповідними та достатніми для цілей п. 2 ст. 8 Конвенції та чи 
був необхідний процес ухвалення рішень справедливим і таким, що 
забезпечував повагу до інтересів, гарантованих статтею 8 Конвен-
ції (див., наприклад, рішення у справі «Кутцнер проти Німеччини» 
(Kutzner v. Germany), заява № 46544/99, п. 65, ЄСПЛ 2002-I, та у справі 
«Зоммерфельд проти Німеччини» (Sommerfeld v. Germany), [ВП], заява 
№ 31871/96, п. 66, ЄСПЛ 2003-VIII).

99. Під час ухвалення рішень щодо заходів з охорони дитинства 
перед національними органами влади та судами часто постає за-
вдання, що є надзвичайно складним. Вони, як правило, мають пе-
ревагу безпосереднього контакту з усіма зацікавленими особами, 
часто на етапі, коли вперше виникає необхідність у заходах соціаль-
ного захисту або одразу після їх вжиття. Тому є необхідність надан-
ня їм певної свободи розсуду під час вирішення того, як найкраще 
розглядати свої справи, з урахуванням того, що відповідні висновки 
робляться належно та професіоналами. Завданням Суду є не підмі-
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на національних органів влади, а розгляд відповідності Конвенції 
ухвалених рішень та зроблених висновків органів влади під час здій-
снення їхньої свободи розсуду (див. рішення у справі «К. і Т. проти 
Фінляндії» (К. and Т. v. Finland), [ВП], заява № 25702/94, п. 154, ЄСПЛ 
2001-VII, та у справі «Р. і Г. проти Сполученого Королівства» (R. and Н. v. 
the United Kingdom), заява № 35348/06, п. 81, від 31 травня 2011 року). 
Обсяг розгляду може відрізнятися залежно від характеру та важли-
вості втручання. Тоді як при вирішенні спорів між батьками щодо 
опіки над дітьми національні органи влади, як правило, користу-
ються широкою свободою розсуду, Суд має ретельніше розглядати 
випадки, коли обмеження батьківських прав можуть спричинити 
припинення сімейних стосунків між батьками та дитиною (див., 
напр., рішення у справі «Й. С. проти Сполученого Королівства» (Y. С. v. 
the United Kingdom), заява № 4547/10, п. 137, 13 березня 2012 року, та 
у справі «М. Д. та інші проти Мальти» (М. D. and Others v. Malta), заява 
№ 64791/10, п. 71, від 17 липня 2012 року).

100. Оцінка загальної пропорційності будь-якого вжитого за-
ходу, що може спричинити розрив сімейних зв’язків, вимагатиме 
від судів ретельної оцінки низки факторів та залежно від обставин 
відповідної справи вони можуть відрізнятися. Проте необхідно 
пам’ятати, що основні інтереси дитини є надзвичайно важливими 
(див. згадане рішення у справі «Йохансен проти Норвегії» (Johansen 
v. Norway), п. 78; рішення у справі «Кірнс проти Франції» (Kearns v. 
France), заява № 35991/04, п. 79, від 10 січня 2008 року; та згадане рі-
шення у справі «Р. і Г. проти Сполученого Королівства» (R. and Н. v. the 
United Kingdom), пп. 73 та 81). Під час визначення основних інтересів 
дитини у кожному конкретному випадку необхідно враховувати дві 
умови: по-перше, у якнайкращих інтересах дитини буде збережен-
ня її зв’язків із сім’єю, крім випадків, коли сім’я виявляється особ-
ливо непридатною або явно проблемною; по-друге, у якнайкращих 
інтересах дитини буде забезпечення її розвитку у безпечному, 
спокійному та стійкому середовищі, що не є проблемним. Як Суд 
зазначив у рішенні у справі «Нойлінґер та Шурук проти Швейцарії» 
(Neulinger and Shuruk v. Switzerland), ([ВП], заява № 41615/07, ЄСПЛ 
2010 року):

«136. Інтерес дитини складається з двох аспектів. З одного боку цей 
інтерес вимагає, що зв’язки дитини з її сім’єю мають бути збережені, 
за винятком випадків, коли сім’я виявилася особливо непридатною. 
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Звідси випливає, що сімейні зв’язки можуть бути розірвані лише 
у виняткових випадках, тож необхідно зробити все, щоб зберегти 
особисті стосунки та, якщо і коли це можливо, «відновити» сім’ю 
[рішення у справі «Гнахоре проти Франції» (Gnahore v. France), заява 
№ 40031/98, п. 59, ЄСПЛ 2000-ІХ]. З іншого боку очевидно також, що 
в інтересах дитини буде забезпечення її розвитку у здоровому се-
редовищі, також батькам не може бути надано право відповідно до 
ст. 8 Конвенції на вжиття таких заходів, що можуть завдати шкоди 
здоров’ю та розвитку дитини (див., серед багатьох інших джерел, рі-
шення у справі «Ельсхольц проти Німеччини» (Elsholz v. Germany), [ВП], 
заява № 25735/94, п. 50, ЄСПЛ 2000-VIII, та у справі «Маршалек проти 
Чеської Республіки» (Marsalek v. the Czech Republic), заява № 8153/04, 
п. 71, від 4 квітня 2006 року)».

У цьому контексті недостатньо встановити, що дитину може 
бути поміщено у краще середовище для її виховання (див. згадане 
рішення у справі «К. і Т. проти Фінляндії» (К. and Т. v. Finland), п. 173). 
Не може також бути виправданим захід, що роз’єднує сімейні зв’язки, 
самим лише посиланням на ненадійний стан батьків, що може бути 
вирішено за допомогою менш радикальних засобів, таких як цільова 
матеріальна допомога та соціальна підтримка, а не через розлучен-
ня сім’ї (див., напр., рішення у справі «Савіни проти України» (Saviny 
v. Ukraine), заява № 39948/06, п. 50, від 18 грудня 2008 року).

101. Встановлення опіки над дитиною, як правило, має бути 
тимчасовим заходом, який має бути припинено, тільки-но дозво-
лять обставини. Тому встановлення опіки не може бути виправ-
дано без попереднього розгляду можливих варіантів (див. згада-
не рішення у справі «К. і Т. проти Фінляндії» (К. and Т. v. Finland), 
п. 166, та згадане рішення у справі «Кутцнер проти Німеччини» 
(Kutzner v. Germany), п. 67) та має бути оцінено в контексті позитив-
ного обов’язку держави докладати серйозні та тривалі зусилля для 
сприяння воз’єднанню дітей з їхніми біологічними батьками, та до 
того часу уможливлювати регулярне спілкування між ними (див., 
з відповідними змінами, згадане рішення у справі Кутцнер, пп. 76–
77, та згадане рішення у справі «К. і Т. проти Фінляндії» (К. and Т. v. 
Finland), п. 179).

102. Що стосується процесу ухвалення рішень, враховуючи 
конкретні обставини справи та важливий характер рішень, які 
має бути ухвалено, потрібно визначено, чи було залучено батьків 
до процесу ухвалення рішень загалом для належного виконан-
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ня зобов’язання щодо захисту їхніх інтересів та чи мали батьки 
всі можливості представляти свою справу (див. згадане рішення 
у справі «Р. і Г. проти Сполученого Королівства» (R. and Н. v. the United 
Kingdom), п. 75). Таким чином, Суд має встановити, чи здійснили 
національні суди всебічне дослідження сімейної ситуації та цілого 
ряду факторів — зокрема, фактичного, емоційного, психологічного, 
матеріального та медичного характеру, — і пропорційно та обґрун-
товано оцінили відповідні інтереси кожної особи, незмінно врахо-
вуючи, яке рішення може бути найкращим для дитини. На практи-
ці може трапитися частковий збіг у зв’язку із необхідністю наяв-
ності відповідних і достатніх підстав для виправдання заходу щодо 
піклування про дитину.

(β) Застосування головних принципів у цій справі

103. До того, як розпочати оцінку необхідності та пропорційності 
втручання у цій справі, Суд зазначає, що ним було розглянуто до пев-
ної міри подібну ситуацію, коли опікунами дитини було призначено 
її бабусю та дідуся, які тривалий час до цього перешкоджали доступу 
одного з батьків (заявнику у справі) до дитини. У зазначеній справі 
Суд погодився з національним судовим рішенням, встановивши, що 
його було ухвалено на ґрунті відповідних і достатніх підстав, під-
тверджених висновком експерта, й питання було вирішено в межах 
національної свободи розсуду (див. задане рішення у справі «Хокка-
нен проти Фінляндії» (Hokkanen v. Finland), п. 64).

104. У цій справі Суд, взявши до уваги такі аспекти справи, що 
є вирішальними, не може погодитися з національним судовим рі-
шенням.

105. По-перше, заявника не було залучено до процесу ухва-
лення рішення, що призвело до встановлення опіки. Його не було 
повідомлено про цей процес та не було запрошено взяти в ньому 
участь. Районна рада не здійснила жодної змістовної або професій-
ної оцінки ситуації загалом або інтересів сторін, встановивши за-
мість цього, що для доведення нездатності заявника піклуватися 
про його дитину достатньо лише того факту, що він був інвалідом. 
Наприклад, районна рада навіть не перевірила, чи користується 
заявник сторонньою допомогою під час ведення домашнього гос-
подарства.

106. По-друге, попри те, що помилковий висновок районної 
ради можна було виправити під час наступних проваджень у суді, 
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в яких заявник взяв участь та мав можливість наводити та обстою-
вати свої твердження, Суд зазначає, що судовий процес не відпові-
дав вимогам повноти та об’єктивності. Рішення судів залишити без 
змін оскаржуваний захід було ухвалено не на основі «законних та 
вагомих» висновків.

107. Зокрема, одним із головних тверджень, на підставі якого 
було вжито захід, було те, що інвалідність заявника перешкоджала 
його піклуванню про дитину, й воно не було підтверджено під час 
наступного дослідження. Жодної незалежної оцінки його здатності 
піклуватися про свою дитину не було здійснено та можливість на-
дання допомоги або підтримки навіть не розглядалася. Зауважен-
ня апеляційного суду про те, що заявник залишався на роботі вночі 
в робочі дні, не видаються переконливими щодо нездатності заявни-
ка виконувати батьківські обов’язки. Надана інформація щодо групи 
інвалідності заявника не визначає остаточно, що він не міг піклува-
тися про свою дитину.

108. Стосовно висновків судів, що дитина не проживала із заяв-
ником тривалий час до ухвалення рішення про встановлення опіки 
та що заявник не піклувався про дитину, Суд зазначає, що заявник 
послідовно заперечував ці висновки під час проваджень у суді, твер-
дячи, що він не мав доступу до дитини в цей період та що він без-
успішно звертався до органів влади за допомогою в поверненні його 
дочки. Як Суд уже зазначив, звернення заявника з цього приводу ви-
магали повнішого та професійнішого розгляду та дослідження, ніж 
у рішеннях національних судів (див. п. 84).

109. Інші висновки судів стосовно того, що опікун виконував свої 
обов’язки та що заявником не було продемонстровано, що у якнай-
кращих інтересах дитини буде її проживання з ним, належать до 
висновків щодо більш або менш сприятливого середовища для вихо-
вання дитини, що є недостатніми самі по собі для виправдання тако-
го крайнього заходу, як відібрання дитини від одного з батьків (див., 
напр., згадане рішення у справі «Й. С. проти Сполученого Королівства» 
(R. and Н. v. the United Kingdom), п. 134).

110. Попри те, що перебування дитини з бабусею може бути вип-
равдано, зокрема, враховуючи проміжок часу, протягом якого вона 
мешкала з бабусею, та відсутність спілкування із заявником, мож-
ливість возз’єднання заявника з його дочкою не було розглянуто та 
жодної спроби сприяння такому возз’єднанню не було зроблено (див., 
згадане рішення у справі «Савіни проти України» (Saviny v. Ukraine), 
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п. 57). Інтересам заявника щодо опікування своєю дитиною та взяття 
повної відповідальності за її виховання, як і інтересам дитини щодо 
збереження міцних зв’язків із її батьком та зведеною сестрою, не бу-
ло приділено майже жодної уваги.

111. Наприкінці Суд зазначає, що, хоча зазначений захід не 
спричинив постійного розриву сімейних зв’язків та у заявника 
офіційно залишалося право на доступ до дитини та на участь у її 
вихованні, національні органи влади не доклали жодних зусиль, 
щоб допомогти заявнику у здійсненні його батьківських прав, 
а відтак відповідні правові гарантії було використано поверхово 
(див. п. 85).

112. З огляду на наведені міркування Суд вважає, що зазначене 
втручання було здійснено не на основі всебічної та професійної оцін-
ки повної сімейної ситуації та тих факторів, що стосуються інтересів 
заявника.

113. Таким чином, відбулося порушення ст. 8 Конвенції у зв’язку 
із цим також.

B. СтверджУвАне порУшення Ст. 14 Конвенції 

У поєднАнні зі Ст. 8 Конвенції

114. Заявник скаржився, що під час здійснення його сімейних 
прав до нього та В. К. ставилися та далі ставляться по-різному.

115. Зокрема, він твердив, що до початку першого провадження 
його інвалідність була єдиною причиною для втручання у його сі-
мейні права. Під час подальшого розгляду справи судами в рамках 
першого провадження районна рада посилалася на інші підстави, 
що стосувалися житлово-побутових умов у будинку В. К. Однак ін-
валідність заявника залишалася основною причиною для втручання. 
Під час другого провадження інвалідність заявника також була ви-
рішальною підставою для судових висновків про те, що він не може 
піклуватися про свою доньку, які не були підтверджені жодними ме-
дичними висновками.

116. Уряд твердив про відсутність жодних підстав вважати, що 
заявника було піддано будь-якому виду дискримінації.

117. Суд зазначає, що ця частина заяви по суті пов’язана зі скар-
гами заявника відповідно до ст. 8 Конвенції настільки, наскільки 
вони стосуються його твердження, що органи влади та суди вису-
нули його інвалідність як головну причину для втручання у його 
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сімейні права, не надавши при цьому всебічну оцінку повної сі-
мейної ситуації та тих факторів, що стосуються інтересів заявни-
ка та його дитини. Тому ця частина скарги має бути також визнана 
прийнятною.

118. Суд повторює, що ст. 14 Конвенції не існує незалежно від 
інших статей, але відіграє важливу роль, доповнюючи інші поло-
ження Конвенції та протоколів до неї, оскільки надає захист осо-
бам, які перебувають у подібних ситуаціях, від будь-якої дискримі-
нації у здійсненні прав, викладених у цих положеннях. Якщо було 
застосовано матеріальний аспект статті Конвенції або протоколів 
до неї, як окремо, так і у поєднанні зі ст. 14 Конвенції, та окремо 
було встановлено порушення матеріального аспекту статті Конвен-
ції, Суд необов’язково має розглядати справу також відповідно до 
ст. 14 Конвенції, хоча позиція Суду є іншою, якщо фундаменталь-
ним аспектом справи є явна нерівність поводження щодо здійснен-
ня права, яке є предметом розгляду (див. рішення у справі «Шас-
санью та інші проти Франції» (Chassagnou and Others v. France) [ВП], 
заяви № 25088/94, № 28331/95 та № 28443/95, п. 89, ЄСПЛ 1999-III, 
та у справі «Даджен проти Сполученого Королівства» (Dudgeon v. the 
United Kingdom), від 22 жовтня 1981 року, підп. А п. 67, Серія А, № 45). 
Суд, з огляду на обставини цієї справи та враховуючи свої виснов-
ки відповідно до ст. 8 Конвенції (див. пп. 84, 87, 112 та 113), вважає, 
що немає необхідності розглядати скарги заявника відповідно до 
ст. 14 Конвенції у поєднанні зі ст. 8 Конвенції (див. рішення у справі 
«А. К. проти Хорватії» (А. К. v. Croatia), заява № 37956/11, пп. 93–94, 
від 8 січня 2013 року).

C. СтверджУвАне порУшення п. 1 Ст. 6 Конвенції

119. Заявник скаржився, що суди розглянули його справу не-
справедливо та упереджено. Зокрема суди надали перевагу твер-
дженням іншої сторони, не взяли до уваги аргументи заявника 
та належні докази, не обґрунтували своїх рішень. Заявник також 
скаржився, що суди відхилили його клопотання про виклик свід-
ків з боку позивача та не дали йому можливості ставити запитання 
свідкам, які давали пояснення під час судових засідань.

120. Уряд твердив, що під час першого провадження не вирі-
шувався спір щодо визначення прав та обов’язків заявника цивіль-
ного характеру. Його позовна заява про повернення дитини не 
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могла бути задоволена, оскільки на момент подачі позову йому 
було відомо про рішення щодо встановлення опіки, а його уточне-
на позовна заява від 8 лютого 2008 року не могла бути розгляну-
та в рамках цього провадження. На цих підставах Уряд зазначив, 
що скарги заявника на несправедливість першого провадження 
були несумісні із предметом розгляду (ratione materiae) з п. 1 ст. 6 
Конвенції.

121. Суд зазначає, що заявник, звертаючись до суду із позова-
ми, прагнув захисту своїх батьківських прав, зокрема права на опі-
ку та безперешкодне спілкування зі своєю дитиною та права на її 
виховання. У той час, як питання, розглянуті судами під час двох 
проваджень, частково збігалися, зокрема у зв’язку із твердженням 
заявника, що у якнайкращих інтересах його дитини буде прожи-
вання з ним, а не з В. К. (див. пп. 32 та 41), перше провадження було 
зосереджено переважно на вимозі заявника повернути його дитину, 
а друге провадження стосувалося питання законності та обґрунто-
ваності рішення про встановлення опіки. Ці питання було розгля-
нуто судами по суті. Таким чином, обидва провадження були вирі-
шальними для визначення батьківських прав заявника, що належать 
до сфери застосування «прав цивільного характеру» в сенсі п. 1 ст. 6 
Конвенції. Той факт, що в задоволенні позовів заявника було зреш-
тою відмовлено, не означає, що ретроспективно вони були безпід-
ставними (див., напр., рішення у справі «Ле Кальвез проти Франції» 
(Lе Calvez v. France), від 29 липня 1998 року, п. 56, Reports of Judgments 
and Decisions 1998-V). Отже, Суд вважає, що п. 1 ст. 6 Конвенції за-
стосовується до оскаржуваних проваджень та що заперечення Уряду 
у зв’язку із цим мають бути відхилені.

122. Суд також зазначає, що ця частина заяви по суті пов’язана зі 
скаргами заявника відповідно до ст. 8 Конвенції настільки, наскіль-
ки вони стосуються недоліків оцінки судом вимог заявника, та має 
бути також визнана прийнятною.

123. Попри відмінність сутності інтересів, гарантованих ст.ст. 6 
та 8 Конвенції, що можуть вимагати окремого розгляду відповідних 
скарг, у цій справі втручання у сімейне життя заявника становить 
суть заяви (див. п. 69). Отже, Суд, враховуючи свої висновки сто-
совно процесуального аспекту ст. 8 Конвенції (див. пп. 84, 87, 112 та 
113), вважає, що необхідності розглядати, чи відбулося порушення 
п. 1 ст. 6 Конвенції у цій справі, немає (див. згадане рішення у справі 
«Савіни проти України» (Saviny v. Ukraine), п. 70).
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II. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

124. Стаття 41 Конвенції передбачає:

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

А. шКодА

125. Заявник вимагав 30 000 євро відшкодування моральної шкоди.
126. Уряд заперечив цю вимогу, зазначаючи, що вона є надмірною.
127. Здійснюючи оцінку на засадах справедливості, Суд вважає 

за належне присудити заявнику 15 000 євро відшкодування мораль-
ної шкоди та додатково суму будь-яких податків, що можуть нарахо-
вуватися.

B. СУдові тА інші витрАти

128. Заявник також вимагав 97 405 грн. (на той час еквівалент 
приблизно 9000 євро) компенсації витрат на послуги адвоката 
та 179 грн. (на той час еквівалент приблизно 17 євро) для покриття 
витрат на листування, понесених під час провадження у Суді. За-
явник просив, щоб ці суми було сплачено безпосередньо на банків-
ський рахунок його представника. Суму, яку він вимагав для покрит-
тя витрат на юридичні послуги, було визначено на підставі ставки 
2420 грн за годину (на той час еквівалент 222 євро), хоча не зазначив, 
чи було включено до цієї суми податок. Як твердить заявник, його 
представнику знадобилося приблизно сорок годин для дослідження 
матеріалів справи, надання консультацій заявнику, підготовки за-
уважень та вимог щодо справедливої сатисфакції.

129. Уряд заперечив цю вимогу, зазначаючи, зокрема, що пого-
динна ставка юриста була надмірною, як і час, витрачений ним на 
ознайомлення зі справою, та що частина вимоги стосовно покриття 
поштових витрат не була належно підтверджена доказами.

130. Відповідно до практики Суду заявник має право на компен-
сацію судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі 
витрати були фактичними і неминучими, а їхній розмір —  обґрунто-



��0

справи, які стосуються права на повагу до приватного і сімейного життя

ваним. Суд зазначає, що ця справа пов’язана зі складними та серйоз-
ними питаннями в сенсі Конвенції, та час, що представник заявника 
мав витратити на неї, видається виправданим. Також враховано, що 
певні частини скарги заявника було визнано неприйнятними. Суд, 
враховуючи всі ці аспекти справи та матеріали, що є у його розпоряд-
женні, вважає за належне присудити суму в розмірі 4000 євро ком-
пенсації судових та інших витрат, понесених під час провадження 
у Суді, та додатково суму будь-яких податків, що можуть нарахову-
ватися. Цю суму має бути сплачено на банківський рахунок адвоката 
заявника.

C. пеня

131. 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. Долучає до суті заперечення Уряду щодо вичерпання націо-
нальних засобів юридичного захисту та відхиляє його.

2. Оголошує скарги відповідно до ст. 8 Конвенції окремо, а також 
у поєднанні зі ст. 14 Конвенції на втручання у сімейне життя заяв-
ника, та його скарги відповідно до п. 1 ст. 6 Конвенції на несправед-
ливість проваджень у судах прийнятними, а решту скарг у заяві — не-
прийнятними.

3. Ухвалює, що відбулося порушення ст. 8 Конвенції з огляду на 
невжиття органами влади жодного суттєвого заходу для забезпе-
чення заявникові доступу до його дитини та його можливості брати 
участь у її вихованні.

4. Ухвалює, що відбулося порушення ст. 8 Конвенції з огляду на 
невиправдане встановлення опіки над дитиною заявника.

5. Ухвалює, що немає необхідності розглядати скарги відповідно 
до ст. 14 Конвенції у поєднанні зі ст. 8 Конвенції.

6. Ухвалює, що немає необхідності розглядати скаргу відповідно 
до п. 1 ст. 6 Конвенції.

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

тусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, 
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держава-відповідач повинна сплатити заявнику наведені 
далі суми, що мають бути конвертовані у валюту держави-
відповідача за курсом на день здійснення платежу:
i) 15 000 (п’ятнадцять тисяч) євро відшкодування моральної 

шкоди та додатково суму будь-яких податків, що можуть 
нараховуватися;

ii) 4000 (чотири тисячі) євро компенсації судових та інших 
витрат та додатково суму будь-яких податків, що можуть 
нараховуватися, які мають бути сплачені на банківський 
рахунок адвоката заявника п. А. Крістенка;

b) зі спливом зазначеного тримісячного строку до остаточного 
розрахунку на наведені суми 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.

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

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 16 липня 
2015 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.

К. Вестердік А. Нуссбергер
секретар голова
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ПЕРЕЛІК РІШЕНЬ ЩОДО УКРАЇНИ, 
ПРИЙНятИХ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СУДОМ З ПРАВ ЛЮДИНИ 

У 2015 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 Чопенко проти 
України
17735/06

Порушення пунктів 1 
та 3-с статті 6 Кон-
венції

15.01.15 15.04.15

2 Космата проти 
України
10558/11

Порушення статті 2 
Конвенції

15.01.15

3 Малик проти України
37198/10

Порушення пунктів 1, 
4 статті 5 Конвенції

29.01.15 29.04.15

4 А. В. проти України
65032/09

Порушення пунктів 1, 
3-с статті 6 Конвенції

29.01.15 29.04.15

5 А. Н. проти України
13837/09

Порушення статті 3 
Конвенції

29.01.15 29.04.15

6 Євген Петренко проти 
України
55749/08

Порушення статті 3 та 
пунктів 1 і 3-с статті 6 
Конвенції

29.01.15 29.04.15

7 Бочан проти України 
(№ 2)
22251/08

Порушення статті 6 
Конвенції

05.02.15

1 Напівжирним шрифтом позначені справи, переклад яких надрукований в цій 
книзі.
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8 Огородник проти 
України
29644/10

Порушення статті 3 та 
пунктів 1 і 3-с статті 6 
Конвенції

05.02.15 05.05.15

9 Подвезько проти 
України
74297/11

Порушення пунктів 1, 3 
та 4 статті 5 Конвенції

12.02.15

10 Жизіцький проти 
України
57980/11

Порушення статті 3 та 
пункту 1 статті 6 Кон-
венції

19.02.15 19.05.15

11 Заїченко проти 
України (№ 2)
45797/09

Порушення пункту 1 
статті 5 та статті 8 Кон-
венції

26.02.15 06.07.15

12 Прилуцький проти 
України
40429/08

Порушення статті 2 
Конвенції

26.02.15 26.05.15

13 Баришевський проти 
України
71660/11

Порушення пунктів 3, 
4 статті 5 та пункту 1 
статті 6 Конвенції

26.02.15

14 Барсукови проти 
України
23081/07

Порушення статті 2 
Конвенції

26.02.15

15 Котій проти України
28718/09

Порушення пунктів 1, 5 
статті 5 та статті 8 Кон-
венції

05.03.15 05.06.15

16 Сердюк проти 
України
61876/08

Порушення статті 2 
Конвенції

12.03.15

17 Кулік проти 
України
10397/10

Порушення статті 3 та 
статті 13 Конвенції

19.03.15 19.06.15

18 Орловський проти 
України
12222/09

Порушення пунктів 1, 3 
та 4 статті 5 Конвенції

02.04.15 02.07.15
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19 Кирпиченко проти 
України
38833/03

Порушення статті 3 
Конвенції

02.04.15 02.07.15

20 Гал проти України
6759/11

Порушення статті 5 
Конвенції

16.04.15 16.07.15

21 Яременко проти 
України (№ 2)
66338/09

Порушення пунктів 1 
та 3-с статті 6 Конвенції

30.04.15 30.07.15

22 Бучинська проти 
України
35493/10

Порушення статті 2 
Конвенції

30.04.15

23 Холодков і Холодкова 
проти України
29697/08

Порушення статті 2 
Конвенції

07.05.15

24 Ігнаткіна проти 
України
70758/12

Порушення статті 3 та 
пункту 1 статті 6 Кон-
венції

21.05.15

25 Воловод проти України
527/07

Порушення статті 2 Кон-
венції

21.05.15

26 Руслан Яковенко 
проти України
5425/11

Порушення пункту 1 
статті 5 Конвенції та 
статті 2 Протоколу № 7

04.06.15 04.09.15

27 Луценко проти 
України (No. 2)
29334/11

Порушення статті 3 
Конвенції

11.06.15 11.09.15

28 Мащенко проти 
України
42279/08

Порушення статті 2 
Конвенції

11.06.15

29 Ушаков та Ушакова 
проти України
10705/12

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

18.06.15 18.09.15

30 Мамчур проти 
України
10383/09

Порушення статті 8 
Конвенції

16.07.15 16.10.15
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31 Темченко проти 
України
30579/10

Порушення статті 3 та 
статті 13 Конвенції

16.07.15 16.10.15

32 Серіков проти 
України
42164/09

Порушення статті 3 
Конвенції

23.07.15 23.10.15

33 Риженко проти 
України
55902/11

Порушення статті 2 
Конвенції

30.07.15

34 Карпюк та інші 
проти України
30582/04

Порушення пунктів 1 
та 3-d статті 6 та стат-
ті 11 Конвенції

06.10.15 06.01.16

35 Бєлозоров проти 
Росії та України
43611/02

Порушення статті 3, 
пункту 1 статті 5 та 
статті 8

15.10.15 15.01.16

36 Луньов проти 
України
4725/13

Порушення статті 3 
Конвенції

22.10.15 22.01.16

37 Савінов проти 
України
5212/13

Порушення статті 3 та 
статті 13 Конвенції

22.10.15 22.01.16

38 Сокіл проти України
9414/13

Порушення статті 3 
Конвенції

22.10.15 22.01.16

39 Сергій Антонов 
проти України
40512/13

Порушення статті 3 та 
статті 13 Конвенції

22.10.15 22.01.16

40 Ґудзь проти України
25032/11

Порушення пункту 1-с 
статті 5 Конвенції

22.10.15 22.10.15

41 Чміль проти України
20806/10

Порушення статті 3 
Конвенції

29.10.15 29.01.16

42 Устименко проти 
України
32053/13

Порушення пункту 1 
статті 6 Конвенції

29.10.15 29.01.16
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43 Басюк проти України
51151/10

Порушення статті 2 
Конвенції

05.11.15 05.02.16

44 Антимонова та інші 
проти України
54734/12

Порушення пункту 1 
статті 6 та статті 13 
Конвенції

05.11.15

45 Павлов та інші проти 
України
8237/06

Порушення пункту 1 стат-
ті 6 та статті 13 Конвенції

05.11.15

46 Шульга проти 
України
40298/06

Порушення статті 2 
Конвенції

12.11.15

47 Басенко проти 
України
24213/08

Порушення статті 3 
Конвенції

26.11.15 26.02.16

48 Ярошовець та інші 
проти України
74820/10

Порушення статті 3 
Конвенції

03.12.15 03.03.16

49 Кущ проти України
53865/11

Порушення статті 2 
Конвенції

03.12.15 03.03.16

50 Тихонов проти 
України
17969/09

Порушення пунктів 1 та 
3-с статті 6 Конвенції

10.12.15 10.03.16

51 Собко проти України
15102/10

Порушення пунктів 1 та 
3-с статті 6 Конвенції

17.12.15 17.03.16
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