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Справи, які стосуються свободи 
від катувань та поганого поводження

 

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 «ГУК ПРОТИ УКРАЇНИ»

(Заява № 16995/05)

Рішення

Страсбург 
8 грудня 2016 року

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

У справі «Гук проти України»,

Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи пала-
тою, до складу якої увійшли судді:
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п. А. Потоцький, голова,
пані Г. Юдківська,
пані С. О’Лірі,
а також пані А.-М. Дужен, в. о. заступника секретаря секції,
після обговорення за зачиненими дверима 15 листопада 2016 ро-

ку, виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Дану справу розпочато за заявою (№ 16995/05) проти України, 
яку подав до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод (надалі — «Конвенція») громадянин 
України, пан Віктор Михайлович Гук (надалі — «заявник»), 21 квітня 
2005 року.

2. Уряд України (надалі — «Уряд») представляв його Уповноваже-
ний, останнім часом пан І. Ліщина, з Міністерства юстиції.

3. Заявник спочатку скаржився на те, що органи влади перешкод-
жали його доступу до матеріалів кримінальної справи та відмовилися 
надати йому копії документів, які він запросив для обґрунтування сво-
го попереднього подання до Суду. Він також скаржився на відсутність 
доступу до суду у цьому відношенні. У подальшому заявник скаржився 
переважно відповідно до статті 3 Конвенції, на жорстоке поводження 
з боку охоронців в’язниці, умови утримування та неналежну медичну 
допомогу; відповідно до статті 8 на обмежування відвідувань його ро-
дини та телефонних дзвінків; і відповідно до статті 13 на відсутність 
ефективного національного засобу правового захисту по відношенню 
до його скарг відповідно до статті 3. Він також скаржився на перешко-
ди для ефективного користування своїм правом на звернення до Суду 
у зв’язку з даною справою, гарантоване статтею 34.

4. 29 березня 2010 року Уряду було повідомлено про заяву.
5. 14 червня 2012 року головуючий Секції вирішив запросити сто-

рони надати подальші зауваження щодо фактичних подій, які відбу-
лися після повідомлення Уряду про справу. Заявник та Уряд надали 
фактичні зауваження та коментарі.

6. Розглянувши запит заявника щодо слухання, Палата вирішила, 
відповідно до правила 54 §3 Регламенту Суду, що слухання у справі не 
було необхідним.
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ФАКтИ

I. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

7. Заявник народився у 1966 році та проживає у Черкасах.

A. ЗасУдження Заявника та його Запити 

щодо переглядУ його вирокУ

8. 23 серпня 2001 року Черкаський обласний апеляційний суд виз-
нав заявника винним у вбивстві, замаху на вбивство та незаконному 
володінні зброєю, і засудив його до довічного ув’язнення. 12 лютого 
2002 року Верховний Суд залишив це рішення в силі.

9. У подальшому заявник звертався до судів з метою перегляду 
свого вироку. Хоча спочатку суди відмовили у перегляді, у 2009 році 
Верховний Суд змінив вирок заявника на позбавлення волі строком на 
п’ятнадцять років, дійшовши висновку про те, що довічне ув’язнення 
не було накладено відповідно до закону.

B. УтримУвання Заявника

10. Протягом розслідування та суду заявник перебував під вартою 
у Черкаському слідчому ізоляторі (надалі — «СІЗО») № 30. Він зали-
шався там до 22 вересня 2004 року, коли його переведи до Київського 
СІЗО № 13.

11. 15 жовтня 2004 року заявник був поміщений до Сокальської 
виправної колонії № 47 у Львівській області (надалі — «Сокальська ко-
лонія»). У листопаді 2007 року він був переведений до Замкової виправ-
ної колонії № 58, у Хмельницькій області (надалі «Замкова Колонія»).

12. У травні 2012 року заявник переніс ішемічний інсульт і був пе-
реведений до лікарні у Шепетівській виправній колонії № 98, в якій він 
пройшов лікування інсульту та гіпертонії в цілому. 23 жовтня 2012 ро-
ку заявник був звільнений з колонії. Зокрема, було зазначено, що 
у зв’язку зі станом його здоров’я він більше не міг відбувати покарання 
та не представляв загрози для суспільства.

C. стверджУване жорстоке поводження 

З Заявником 15 жовтня 2004

13. За словами заявника, у день його прибуття до Сокальської 
колонії (15 жовтня 2004 року) його побили декілька охоронців. У ре-
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зультаті цього у нього нібито було травмоване око і декілька синців та 
подряпин на тілі. В подальшому заявник був поміщений до камери, 
де його відвідала група працівників колонії, у тому числі начальник 
та медичний працівник, з метою закінчення формальностей стосовно 
переведення заявника до цієї колонії. Заявник стверджував, що скар-
жився цим працівникам на те, що його побили, але марно. За його сло-
вами, його травми не були задокументовані і він не отримав медичну 
допомогу. У жовтні 2005 року заявнику діагностували мідріаз лівого 
ока травматичного походження, який нібито розвинувся внаслідок 
травми ока, яку заявник отримав 15 жовтня 2004 року.

14. Заявник стверджував, що 19 жовтня 2004 він попросив орга-
ни влади колонії відправити скаргу про його стверджуване побит-
тя до прокурора. Адміністрація колонії відмовилася надіслати цю 
скаргу та інші аналогічні скарги, які заявник продовжував подавати 
після цього.

15. 28 червня 2006 року, після офіційного візиту до колонії проку-
рора, який займався наглядом за дотриманням закону адміністрацією 
колонії, заявник передав прокурору свою скаргу на побиття.

16. У рішенні від 18 серпня 2006 року прокурор відмовився пору-
шити кримінальні провадження за скаргою заявника, заявивши, що 
не було доказів стверджуваного побиття. Прокурор ґрунтував своє рі-
шення на інформації, доступній з медичної карти заявника, та пись-
мових твердженнях працівників колонії, у тому числі медичного пра-
цівника, який обстежував заявника після його прибуття до колонії, 
а також деяких ув’язнених, які були переведені до колонії того ж дня, 
як і заявник. Ці ув’язнені, окрім одного, Л., стверджували, що праців-
ники колонії не били їх та не поводилися з ними жорстоко. Л. стверд-
жував, що його били руками по кінцівках та по спині, але він не бачив, 
щоб когось ще били.

17. 26 жовтня 2006 року заявник опротестував рішення прокуро-
ра в судах, стверджуючи, що воно не ґрунтувалося на фактах. У під-
тримку своєї апеляції заявник надав твердження, нібито написане Л. 
у червні 2005 року, про те, що заявник мав синці на кінцівках 16 жовт-
ня 2004 року.

18. Суди на двох рівнях юрисдикції залишили в силі висновки про-
курора, спираючись, переважно, на матеріали, які містилися у справі 
прокурора щодо скарги заявника на побиття.

19. Заявник стверджував, що суди відмовили у його запитах щодо 
дозволу свідчити особисто та щодо допитування осіб, які знаходилися 
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під вартою разом з ним у Сокальській колонії. Заявник подав скаргу 
у порядку касації до Верховного Суду.

20. 17 грудня 2007 року Верховний Суд відмовився розглядати 
скаргу заявника у порядку касації, оскільки заявник не надав сер-
тифіковані копії рішень судів нижчих інстанцій. 30 січня 2008 року 
заявник надіслав необхідні копії до Верховного Суду, запитавши роз-
глянути справу в порядку касації. Заявник не надав ніякої подальшої 
інформації стосовно цих проваджень.

D. Умови УтримУвання Заявника та медична допомога 

У сокальській колонії

1. розмір камер, санітарно-гігієнічні умови, якість їжі та води, 
і застосування кайданок

a) Доводи заявника

21. Протягом свого утримування в Сокальській колонії з жовтня 
2004 року до листопада 2007 року заявник перебував у камерах роз-
міром у 12 квадратних метрів, разом з трьома іншими утримуваними. 
За його словами, оскільки камери мали санітарне обладнання, чотири 
ліжка, стіл та дві лавки, заявник та його співкамерники мали дуже об-
межений житловий простір, який, беручи до уваги той факт, що вони 
проводили в камері двадцять три години на добу та не мали можли-
вості займатися фізичними вправами, був принизливим та нестерп-
ним. Камери не мали вентиляції, завжди були вогкими, і недостатньо 
опалювалися взимку. Протягом декількох тижнів у 2004 та 2005 році 
заявник перебував в одній камері з особами, які страждали від відкри-
тої форми туберкульозу.

22. Кожного разу, коли заявник залишав камеру, його заковували 
у кайданки та супроводжували декілька працівників колонії зі службо-
вим собакою. Коли заявника відводили до медичної установи або міс-
ця зустрічі, за його словами, йому на голову вдягали повстяний мішок, 
який обмежував його зір та доступ свіжого повітря. Коли заявника ви-
водили з камери у місце для прогулянок на свіжому повітрі, він, нібито, 
був зобов’язаний ходити з руками, закованими за спиною та піднятими 
над головою, що завдавало йому фізичні та психічні страждання. Місце 
для прогулянок було розміром приблизно двадцять два квадратні мет-
ри; воно було вогким та не мало прямого сонячного світла.
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23. За словами заявника, їжа та вода, які надавалися йому та іншим 
утримуваним, були незадовільними та небезпечними для здоров’я. 
Адміністрація колонії не забезпечила належні санітарні умови, і заяв-
нику не надали шанс працювати та заробляти гроші для того, щоб він 
міг придбати ліки, санітарні матеріали або додаткове харчування.

24. У 2005–2006 роках заявник, нібито, намагався поскаржити-
ся прокурорам на умови утримування. Однак, адміністрація колонії 
відмовилася надсилати або надсилала із затримками біля двадцяти 
листів заявника до прокурорів. Хоча деякі з його листів дійшли до 
прокурорів, його скарги на умови утримування, які містилися у цих 
листах, не були розглянуті.

b) Доводи Уряду

25. За словами Уряду, частина доводів заявника стосовно умов йо-
го утримування, зокрема, його твердження про те, що він перебував 
у камерах з поганими санітарно-гігієнічними умовами разом з особа-
ми, які мали відкриту форму туберкульозу, що його супроводжували 
до медичного відділення або місця зустрічі з мішком на голові, і що 
коли він був закований у кайданки, його змушували ходити з руками, 
піднятими над головою, були неправдивими та не підтримувалися 
жодними доказами.

26. Уряд стверджував, що місце для прогулянок на свіжому повітрі 
було розміром двадцять чотири квадратних метри та було обладна-
но навісом, який захищав утримуваних осіб від дощу та снігу. Воно не 
було темним або вогким. Воно також мало обладнання, яке дозволяло 
утримуваним особам займатися фізичними вправами.

27. Уряд також стверджував, що заявник не мав можливості пра-
цювати, оскільки на той час ніякі установи для праці не були доступні 
у секторі максимального рівня безпеки Сокальської колонії. Їжа та во-
да регулярно перевірялися та були належної якості.

28. Уряд стверджував, що заявник не скаржився національним ор-
ганам влади на матеріальні умови утримування.

2. медична допомога

a) Доводи заявника

29. За словами заявника, його першочерговою проблемою зі здо-
ров’ям була гіпертонія, і у 2005 році він пережив чотири серцевих на-
пади. За його словами, він не отримував належне лікування у цьому 
відношенні і йому не дозволили зберігати ліки, які він потребував.
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30. У серпні 2005 року заявник поскаржився на неналежну ме-
дичну допомогу прокурору, який контролював дотримання закону 
адміністрацією колонії. Прокурор здійснив перевірку стосовно скарг 
заявника на неналежну медичну допомогу. Прокурор виявив, що ме-
дична допомога, яку надавала заявникові адміністрація колонії, була 
належною; заявник був проінформований про це у листі від 3 листо-
пада 2005 року. Висновки прокурора ґрунтувалися на інформації, яка 
містилася у медичній карті заявника, відповідно до якої заявник отри-
мував лікування гіпертонії у жовтні та грудні 2004 року, у січні та лю-
тому 2005 року, та з квітня до липня 2005 року, яке включало введення 
інозину, нітрогліцерину та інших ліків. Було зазначено, що заявник та-
кож отримував ліки від своїх родичів. Лікування, яке було призначені 
лікарями колонії, пізніше ухвалив кардіолог з цивільної лікарні, який 
обстежив заявника у серпні 2005 року.

31. Заявник не погодився з висновками прокурора та подав скар-
гу до Сокальського міського суду. В ухвалі від 20 лютого 2006 року суд 
відмовився розглядати скаргу заявника, постановивши, що це питан-
ня виходило за межі юрисдикції суду. 14 серпня 2006 року Львівський 
обласний апеляційний суд залишив у силі цю ухвалу. 8 липня 2008 ро-
ку Вищий адміністративний суд скасував ці рішення, постановивши, 
що питання було необхідно розглянути в рамках адміністративних 
проваджень. справу було передано до Львівського адміністративного 
суду для нового розгляду. В ухвалі від 16 жовтня 2008 року цей суд по-
вернув справу, відмовившись розглядати її, оскільки заявник не надав 
офіційний позов з документами у його підтримку. Заявник не здійс-
нював подальші дії за цим питанням.

b) Доводи Уряду

32. Відповідно до наданої Урядом інформації, упродовж утриму-
вання у СІЗО та у Сокальській колонії заявника обстежували різні лі-
карі, у тому числі лікарі з цивільних медичних установ, і йому надава-
лося лікування у зв’язку з різними захворюваннями, які він мав на той 
час, у тому числі лікування гіпертонії.

E. обмеження на сімейні віЗити та телефонні дЗвінки

1. доводи заявника

33. За словами заявника, протягом свого утримування після за-
судження він підтримував контакт зі своєю дружиною, двома непов-
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нолітніми дітьми, вік яких не був указаний, своєю матір’ю та чотирма 
іншими родичами. В цілому він мав право на сімейні відвідування не 
частіше ніж раз на півроку, та тривалістю не більше чотирьох годин.

34. Протягом перебування заявника у Черкаському СІЗО нібито 
лише три дорослих та одна дитина або двоє дорослих та двоє дітей 
могли бути присутні одночасно на таких зустрічах. На зустрічах у Со-
кальській колонії могли бути присутні одночасно не більш ніж двоє 
дорослих та одна дитина. Члени родини заявника, які проживали 
у Черкаській області, стикнулися с труднощами при поїздках для його 
відвідування у Сокальській колонії, яка знаходиться у Львівській об-
ласті (на відстані приблизно 700 км).

35. У цій колонії була доступна лише одна кімната для сімейних 
візитів, у встановлений день (неділя), що через високу вимогу таких ві-
зитів зазвичай призводило до того, що тривалість візитів значно обме-
жувалася. Зокрема, зустрічі заявника з родиною 28 листопада 2004 ро-
ку, 29 травня 2005 року та 28 листопада 2006 року тривали не більше 
двох годин, у той час як 27 листопада 2005 року та 28 травня 2006 року 
вони тривали не більше трьох годин.

36. Сімейні візити відбувалися у присутності охоронця з собакою; 
заявник був поміщений до клітки та відокремлений від інших скляною 
перегородкою. Заявник та його відвідувачі були змушені користувати-
ся телефоном протягом таких зустрічей, і за їх розмовами слідкував 
охоронець.

37. Незважаючи на численні запити заявника, адміністрація Чер-
каського СІЗО та Сокальської колонії не дозволила йому мати інтим-
ний контакт з дружиною. Відмова ґрунтувалася на тій підставі, що 
ув’язнені, засуджені до довічного ув’язнення, не мали статутного пра-
ва на довгострокові сімейні візити.

38. У період з 15 жовтня 2004 року до 2 листопада 2005 заявнику 
нібито не дозволили здійснити телефонні дзвінки до родини. Пізніше 
йому дозволили зробити телефонний дзвінок до дружини, тривалість 
якого обмежувалася п’ятьма хвилинами. У подальшому заявникові ли-
ше дозволяли отримувати телефонні дзвінки кожні три місяці за його 
письмовим запитом.

39. Заявник скаржився адміністрації Сокальської колонії на вище-
наведені обмеження сімейних візитів та телефонних дзвінків. У від-
повідь адміністрація надала заявникові витяги з положень Кримі-
нально-виконавчого кодексу від 2003 року, який регулював умови утри-
мування осіб, засуджених до довічного ув’язнення.
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2. доводи Уряду

40. Уряд опротестував правдоподібність тієї частини доводів 
заявника, яка стосувалася обмежень сімейних візитів та телефон-
них дзвінків, зокрема, його твердження про те, що сімейні візити 
тривали менше двох годин, що йому не дозволяли робити теле-
фонні дзвінки з 15 жовтня 2004 року до 2 листопада 2005 року, що 
мали місце інші обмеження його права на телефонні дзвінки після 
2 листопада 2005 року, що лише три дорослих та одна неповнолітня 
дитина або двоє дорослих та дві неповнолітні дитини мали дозвіл 
відвідувати його одночасно у Черкаському СІЗО, що лише двом до-
рослим та двом неповнолітнім дітям можна було відвідувати його 
одночасно у Сокальській колонії, і що ці відвідування відбувалися 
у присутності охоронця зі службовим собакою. Уряд також стверд-
жував, що заявник не звертався з цими скаргами до національних 
органів влади.

F. стверджУвані події протягом УтримУвання Заявника 

У Замковій колонії У 2012 році

41. У листі, датованому 19 травня 2012 року заявник стверджував, 
що лист з Суду, надісланий йому у січні 2012 року, був відкритий та 
прочитаний адміністрацією Замкової колонії № 58, в якій заявник 
відбував тюремне покарання, і що адміністрація колонії покарала йо-
го за листування з Судом. Зокрема, заявник був поміщений до оди-
ночної камери на період з 28 січня до 15 травня 2012 року; у невста-
новлений день усі документи у його розпорядженні та його авторучку 
відібрали; і він не мав можливості зв’язатися з родиною упродовж двох 
місяців, точний календарний період не був указаний. Заявник також 
стверджував, що до цих подій він зазнавав дисциплінарних санкцій 
при отриманні листів від Суду під вартою, але не надав подробиць 
у цьому відношенні.

42. Уряд, у свою чергу, стверджував, що ніякі листи, адресовані 
заявнику, не відкривалися, що не було втручання у його комунікацію 
з зовнішнім світом, і що твердження заявника про переслідування 
за скарги до Суду були повністю безпідставними. За словами Уряду, 
заявник зазнав дисциплінарних санкцій декілька разів за порушення 
правил колонії, до яких входили, зокрема, недотримання розкладу 
і образи по відношенню до охоронців.
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G. попереднє Звернення Заявника до сУдУ

43. 4 липня 2002 року заявник подав заяву до Суду, зі скаргою, зок-
рема, відповідно до статті 3 Конвенції на те, що його катувала міліція 
та відповідно до статей 6 та 7 Конвенції на те, що він був несправедли-
во засуджений і його вирок не ґрунтувався на законі, який був у силі 
на той час.

44. Для обґрунтування своїх скарг до Суду заявник намагався от-
римати від національних судів копії різних документів з матеріалів 
своєї кримінальної справи. У листах, датованих 19 квітня та 10 травня 
2002 року та 26 березня 2003 року його запити щодо копій документів 
відхилили голова та заступник голови Черкаського обласного апеля-
ційного суду як ті, які не мали підстави у праві.

45. У 2002–2003 роках мати та дружина заявника, які отримали 
дозвіл представляти заявника протягом суду (див. пункт 8 вище) та 
після суду, відповідно до ухвали від 6 березня 2003 року, яку видав 
суддя Черкаського обласного апеляційного суду, декілька разів відві-
дували суд з метою отримання копій документів з матеріалів кримі-
нальної справи заявника. За словами заявника, їм не дозволили про-
консультуватися з матеріалами справи або отримати деякі документи. 
У невстановлений день їх копію ухвали від 6 березня 2003 року нібито 
забрав та не повернув суддя.

46. У листах, датованих 19 серпня 2003 року та 25 лютого 2004 ро-
ку, Суд попросив заявника надати документальні докази стосовно 
своїх скарг відповідно до статей 3 та 6 Конвенції. Зокрема, заявнику 
вказали надати копії його рукописних скарг національним органам 
влади стосовно стверджуваного жорстокого поводження, копію рішен-
ня прокурора стосовно цих скарг, копію його скарги у порядку касації 
проти рішення Черкаського обласного апеляційного суду від 23 серп-
ня 2001 року, та копії його рукописних заяв щодо допитування судом 
свідка від його імені.

47. Окрім листів з Суду заявник надав декілька запитів до Донець-
кого обласного апеляційного суду, щодо копій відповідних докумен-
тів. Запити заявника були відхилені, але йому повідомили про те, що 
за запитом Суду усі матеріали кримінальної справи будуть надіслані 
до Суду.

48. У невстановлений день мати заявника наняла адвоката для 
представлення інтересів заявника в органах влади. Адвокат отримав 
копії документів, указаних у листах Суду, і вони були згодом надані 
до Суду. Однак, заявник стверджував, що адвокат не отримав копії 
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усіх необхідних документів, і що подальші спроби матері заявника 
отримати копії додаткових документів були безуспішними.

49. Тим часом заявник подав скаргу до Придніпровського район-
ного суду, знову проти суддів Черкаського обласного апеляційного су-
ду, оскаржуючи їх відмову надати йому копії документів з матеріалів 
справи або дозволити його родичам представляти його в національ-
них органах влади.

50. 10 червня 2004 року суд відхилив скаргу заявника, постано-
вивши, що це питання не повинно було розглядатися судами. 16 лис-
топада 2004 року Черкаський обласний апеляційний суд підтвердив 
ухвалу суду першої інстанції.

51. 16 червня 2006 року Вищий адміністративний суд відхилив 
скаргу заявника у порядку касації як ту, що була подана занадто піз-
но. За словами заявника, він пропустив строк подання, оскільки ад-
міністрація Сокальської колонії не відправила його кореспонденцію 
своєчасно. Заявник подав нову скаргу у порядку касації до Вищого 
адміністративного суду, разом із запитом щодо продовження строку 
подання. Результат цієї скарги невідомий.

52. 27 березня 2007 року Суд проголосив попереднє подання заяв-
ника неприйнятним.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСтВО

A. виправно-трУдовий кодекс від 1970 рокУ 

(який втратив силУ 1 січня 2004 рокУ), У формУлюванні, 

актУальномУ на той час

53. Стаття 30 передбачала, що особи, засуджені до позбавлення 
волі, які тимчасово перебували у слідчому ізоляторі (СІЗО), підлягали 
правилам, які регулювали утримування у пенітенціарній установі того 
типу, до якого вони повинні були бути поміщеними відповідно до сво-
го вироку. Їм дозволялося проводити лише короткострокові зустрічі 
з родичами та іншими особами.

54. Відповідно до статті 39, ув’язнені особи, засуджені до довічно-
го ув’язнення, мали право на зустріч з родичами або іншими особами 
протягом чотирьох годин, у присутності охоронця, кожні шість місяців. 
Якщо це було можливо з технічної точки зору, кожні три місяці їм дозво-
лялося здійснити телефонний дзвінок тривалістю п’ятнадцять хвилин, 
під наглядом адміністрації колонії та зі стягненням його вартості.
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B. кримінально-виконавчий кодекс 2003 рокУ 

(який бУв У силі 1 січня 2004 рокУ), 

У формУлюванні, актУальномУ на той час

55. Стаття 150 передбачала, що ув’язнені, засуджені до довічного 
ув’язнення, повинні були відбувати свої покарання у виправних ко-
лоніях найвищого рівня безпеки.

56. Відповідно до статті 151, їх, як правило, поміщали до камер, 
розрахованих на дві особи. За певних обставин вони могли бути по-
міщені до одиночних камер. Їм дозволялося здійснювати щоденну 
прогулянку на свіжому повітрі упродовж однієї години. До внесення 
поправок до Кодексу 21 січня 2010 року (які набули сили 16 лютого 
2010 року), довічно ув’язнені мали право на короткострокові візити 
(тривалістю до чотирьох годин) родичів та інших осіб кожні шість мі-
сяців. Після введення цих поправок довічно ув’язнені отримали право 
на такі візити кожні три місяці.

57. Ув’язнені також мали право на чотири п’ятнадцятихвилинні 
телефонні розмови на рік під наглядом адміністрації колонії, вартість 
таких розмов стягувалася з ув’язнених (стаття 110).

C. внУтрішні роЗпорядження 

Установ виконання покарань, 

Ухвалені накаЗом № 275 

державного департаментУ виконання покарань 

25 грУдня 2003 рокУ (які втратили силУ 23 січня 2015 рокУ), 

У формУлюванні, актУальномУ 

на той час

58. Правила, які регулювали ув’язнення осіб, засуджених до довіч-
ного ув’язнення, накладали на них особливі обмеження стосовно 
фізичних умов, діяльності та можливостей контактувати з іншими 
людьми, до яких входило постійне відокремлення від решти тюремно-
го населення, обмежене право на відвідування, заборона спілкування 
з іншими ув’язненими, а також конвой у супроводі трьох працівників 
колонії та собаки, та заковування у кайданки з руками за спиною, коли 
їх виводили з камери (статті 23–25).

59. Відповідно до статті 26, прийняття новоприбулих ув’язнених 
здійснювалося комісією, яка складалася з працівників колонії, у тому 
числі медичного персоналу, і яку очолював начальник колонії. Після 
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прибуття до колонії ув’язнені повинні були пройти медичне обсте-
ження.

60. Відповідно до статті 47, ув’язнені мали право на зустріч не 
більш ніж з трьома дорослими одночасно; їх могли супроводжувати 
неповнолітні діти ув’язненого.

61. Відповідно до статті 94, ув’язнені, засуджені до довічного 
позбавлення волі, повинні були отримувати медичну допомогу, 
як правило, у камерах у присутності щонайменш трьох охоронців. 
Ув’язнених було необхідно перевести до медичної установи Дер-
жавного департаменту виконання покарань, або до цивільної ме-
дичної установи, якщо вони потребували невідкладної медичної 
допомоги.

62. Додаток 9 до Розпоряджень передбачав, що ув’язненим не доз-
волялося зберігати у своєму розпорядженні ліки або медичні пред-
мети.

63. Додаток 17 передбачав два варіанти обладнання кімнати для 
короткострокових зустрічей. Відповідно до першого варіанту, кімната 
для зустрічей повинна була мати уздовж кімнати столи, відокремлені 
простором у розмірі 120 см. У кімнаті повинно було бути не більше де-
сяти стільців для відвідувачів; табурети для ув’язнених повинні були 
бути прикріплені до підлоги.

64. Відповідно до другого варіанту, кімната для зустрічей повин-
на була бути обладнана кабінками розміром 80 см у ширину та 100 см 
у довжину. Одна або дві кабінки повинні були мати 140 см у ширину для 
розміщення двох відвідувачів або відвідувачів з дітьми, які прийшли 
до одного й того ж ув’язненого. Кабінки для відвідувачів та ув’язнених 
повинні були бути відокремлені скляними перегородками. Кабінки 
повинні були обладнуватися гучномовцем та телефонним апаратом. 
Кабінки для довічно ув’язнених повинні були також обладнуватися 
металевими ґратами та дверима з механічними замками. Стіл конт-
ролера повинен був обладнуватися приладом для прослуховування 
розмов у кабінках.

III. ВІДПОВІДНІ ДОКУМЕНтИ РАДИ ЄВРОПИ

65. Документи Ради Європи, які стосуються сімейних відвідувань 
ув’язнених, цитуються у справі Trosin v. Ukraine (№ 39758/05, §§30–31, 
23 лютого 2012).
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ПРАВО

I. ОБСяГ СПРАВИ

66. Суд зазначає, що після того, як про заяву вже було повідомлено 
Уряду-відповідачу, заявник подав нові скарги. Зокрема, у своїх дово-
дах, датованих 15 вересня 2010 року, заявник скаржився відповідно до 
статей 8 та 14 Конвенції на стверджувані дискримінаційні відмінності 
на підставі статі в обмеженнях, застосованих до осіб, засуджених до 
довічного ув’язнення.

67. На думку Суду, нові скарги заявника є більш ніж детальним 
описом його початкових скарг до Суду, щодо яких сторони зроби-
ли зауваження. Тому Суд не вважає доречним розглядати ці питан-
ня у контексті даної справи (див. Piryanik v. Ukraine, № 75788/01, §20, 
19 квітня 2005).

II. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 3 КОНВЕНЦІЇ

68. У своїх доводах від 18 березня 2008 року заявник скаржив-
ся, відповідно до статті 3 Конвенції, на те, що його побили охоронці 
колонії 15 жовтня 2004 року, що йому не надали медичної допомоги 
у зв’язку з його проблемами зі здоров’ям у Сокальській в’язниці, і що 
умови його утримування у цій в’язниці принижували його гідність. 
Він посилався на статтю 3 Конвенції, яка передбачає:

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

69. Уряд опротестував цей аргумент.

A. щодо прийнятності

1. неприйнятні скарги

a) Стверджуване побиття 15 жовтня 2004 року

70. З самого початку Суд вважає, що скарга заявника про те, що 
він був побитий 15 жовтня 2004 року, не є «аргументованою» для 
цілей статті 3 Конвенції. Немає ніяких доказів стверджуваного побит-
тя. Рукописні твердження співкамерника заявника на той час, на які 
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заявник посилався у цьому відношенні, занадто розпливчасті та не 
містять інформації щодо характеру або походження травм заявника, 
які були згадані (див. пункт 17 вище). Крім того, за невідомих підстав, 
інші травми, про які стверджував заявник, зокрема його травма ока, 
не були згадані у цьому твердженні. Хоча під вартою заявник дійс-
но міг мати труднощі при проходженні медичних обстежень у ліка-
ря, незалежного від адміністрації колонії, не було продемонстровано, 
що лікарі, які обстежували заявника декілька разів після 15 жовтня 
2004 не бажали або могли не бажати задокументувати будь-які трав-
ми, якщо вони помітили такі травми або якщо заявник повідомив лі-
карям про їх існування. У цьому зв’язку слід зауважити, що проблеми 
заявника з оком були зазначені через рік після стверджуваного по-
биття (див. пункт 13 вище).

71. Крім того, твердження заявника про те, що його скарги були 
заблоковані адміністрацією колонії, повністю необґрунтоване. Хоча 
заявник стверджував, що до червня 2006 року він не мав можливості 
поскаржитися прокурору на побиття, його скарга на неналежне ліку-
вання досягла прокурорів у 2005 році (див. пункт 30 вище).

b) Стверджуване неналежне лікування

72. В той мірі, в якій заявник скаржився на неналежне лікування, 
Суд зауважує, що відповідно до доступних доказів, скарги заявника 
про конкретні проблеми зі здоров’ям були розглянуті національними 
органами влади (див. пункти 30 та 32 вище). В цілому не можна ствер-
джувати, що вони були розглянуті неналежним чином. Заявника об-
стежили декілька лікарів, у тому числі лікарі з цивільних медичних 
установ. Він залишався під їх наглядом у Сокальській колонії. Саме 
ці лікарі були найкраще кваліфіковані для визначення лікування за-
явника, і йому надавалося призначене лікування. Немає доказів того, 
що лікарі діяли недобросовісно, або що призначене лікування було 
неефективним, і це не стверджувалося переконливим чином. Заявник 
також не продемонстрував, що розгляд на національному рівні його 
скарг на неналежне лікування супроводжувався недоліками (там же).

c) Інші стверджувані порушення у Сокальській колонії

73. Що стосується скарг заявника на інші порушення у Сокальсь-
кій колонії, а саме, що йому на голову вдягали повстяний мішок, що 
його змушували ходити з руками, скованими за спиною та піднятими 
над головою, і що протягом візиту його родичів був присутній охоро-
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нець з собакою, Суд зазначає, що ці скарги не підтримуються жодними 
доказами.

74. За цих обставин Суд вважає, що заковування заявника за ме-
жами камери не завдало йому стресу або труднощів, тяжкість яких 
перевищувала неминучий рівень страждань, притаманний триманню 
під вартою. Хоча видається, що тюремні розпорядження дозволяли 
органам влади застосовувати оскаржувані заходи обмеження до усіх 
довічно ув’язнених чоловічої статі, не беручи до уваги їх конкретну 
ситуацію та індивідуальний риск, який такі заходи можуть представ-
ляти, заявник не вказав характер та ступінь своїх страждань та прини-
ження, якого він зазнав у зв’язку з оскаржуваними обмеженнями, і не 
обґрунтував те, чи виходили такі страждання за межі страждань, не-
минуче пов’язаних з його законним утримуванням (див., наприклад, 
Zakshevskiy v. Ukraine, № 7193/04, §§75–78, 17 березня 2016, та порівняй-
те з Kaverzin v. Ukraine, № 23893/03, §§153–163, 15 травня 2012).

d) Висновок

75. У світлі поточних міркувань Суд вважає, що ця частина скарги 
заявника відповідно до статті 3 повинна бути відхилена як явно не-
обґрунтована відповідно до статті 35 §§3 (a) та 4 Конвенції.

2. скарги стосовно матеріальних умов утримування заявника 
у сокальській колонії

76. Уряд стверджував, що ця частина скарг заявника була непри-
йнятною, на підставі невичерпання національних засобів правового 
захисту. Уряд стверджував, що заявник міг звернутися зі своїми скар-
гами до прокурора, який контролював дотримання закону адмініст-
рацією колонії. Будь-яке рішення прокурора можна було оскаржити 
в національних судах.

77. Уряд також стверджував, що початкові доводи заявника 
в Суді не містили детальний опис матеріальних умов його утриму-
вання. Тому Уряд вважав, що заявник не міг звати себе особою, по-
страждалою від порушення статті 3 у цьому відношенні.

78. Уряд також стверджував, що у вересні 2010 року заявник упер-
ше скаржився на матеріальні умови утримування у Сокальській ко-
лонії з жовтня 2004 року до листопада 2007 року. Через це Уряд зап-
ропонував Суду відхилити ці скарги як ті, що були подані за межами 
відведеного строку.
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79. Суд зазначає, що він вже відхилив зауваження Уряду про не-
вичерпання національних засобів правового захисту декілька разів, 
визнавши засіб правового захисту, на який посилався Уряд, неефек-
тивним, оскільки не було продемонстровано, що застосування таких 
проваджень могло призвести до поліпшення умов утримування за-
явника (див., в якості нещодавнього прикладу, Zakshevskiy, цит. вище, 
§§57 та 59). Суд не вбачає підстав для відхилення від своїх висновків 
у даній справі, і тому вважає, що ця частина скарги заявника не може 
бути відхилена у зв’язку з невичерпанням національних засобів пра-
вового захисту.

80. Суд надалі зазначає, що скарги заявника на матеріальні умо-
ви утримування у Сокальській колонії з жовтня 2004 року до листо-
пада 2007 року, які входили до його доводів від 18 березня 2008 року 
та копія яких була надіслана Уряду у березні 2010, є достатньо де-
тальними та не є явно необґрунтованими у розумінні статті 35 §3 (a) 
Конвенції. Тому вони були подані своєчасно та не є неприйнятними 
за будь-яких інших підстав. Відповідно, Суд проголошує їх прий-
нятними.

B. щодо сУті

81. Сул повторює, що стаття 3 Конвенції вимагає, щоб держави 
забезпечували, щоб особи перебували під вартою в умовах, сумісних 
з повагою до людської гідності, і щоб характер та метод виконання за-
ходу не завдавали їм стресу або труднощів, інтенсивність яких пере-
вищує неминучий рівень страждань, притаманний перебуванню під 
вартою (див. Kudła v. Poland [GC], № 30210/96, §94, ECHR 2000-XI).

82. Значна відсутність простору в тюремній камері є вагомим 
чинником, який слід взяти до уваги для цілей встановлення того, чи 
є описані умови утримування «тими, що принижують гідність» у ро-
зумінні статті 3, і чи розкривають вони існування порушення, взяті 
окремо або разом з іншими недоліками (див., серед багатьох інших, 
Karalevičius v. Lithuania, № 53254/99, §§39–40, 7 квітня 2005; Ananyev and 
Others v. Russia, № 42525/07 та № 60800/08, §§146–149, 10 січня 2012; 
Muršić v. Croatia [GC], № 7334/13, §§136–139, 20 жовтня 2016).

83. У даній справі заявник протягом більш ніж трьох років пе-
ребував у Сокальській колонії, разом з трьома іншими ув’язненими, 
у камерах розміром 12 кв. м, які також містили санітарне обладнання, 
меблі та фурнітуру. Заявник та його співкамерники, кожний з яких 
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явно мав у своєму розпорядженні менш ніж 3 кв. м простору, знаходи-
лися у своїх камерах протягом більшої частини доби.

84. Суд часто виявляв порушення статті 3 Конвенції в аналогічних 
ситуаціях (див., у якості нещодавнього, Zakshevskiy, цит. вище, §§63–68).

85. Оцінюючи становище заявника у даній справі у світлі принци-
пів, розвинутих у своєму прецедентному праві, Суд не вбачає у даній 
справі підстав відхилятися від своїх попередніх висновків. Уряд не 
висунув жодний факт або аргумент, здатний переконати його досягти 
іншого висновку в даній справі.

86. Тому Суд робить висновок про те, що мало місце порушення 
статті 3 Конвенції у тому, що стосується матеріальних умов утриму-
вання заявника у Сокальській колонії.

87. Беручи до уваги цей висновок, Суд не вважає за необхідне 
розглядати інші твердження заявника щодо матеріальних умов ут-
римування, у тому числі його твердження про неналежні санітарно-
гігієнічні умови, погану якість їжі та води, і про те, що він розділяв 
камеру з особами, хворими на туберкульоз.

III. СВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 8 КОНВЕНЦІЇ

88. У своїх доводах від 18 березня 2008 року заявник скаржився на 
те, що обмеження сімейних візитів, інтимних відносин та телефонних 
дзвінків, яке застосовувалося до нього протягом утримування після 
засудження у СІЗО та у Сокальській колонії, було незаконним та не-
пропорційним. Заявник посилався на статтю 8 Конвенції та статтю 5 
Протоколу № 7 у цьому відношенні.

89. Суд вважає, що цю частину заяви слід розглядати лише від-
повідно до статті 8 Конвенції, яка передбачає:

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

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

90. Уряд стверджував, що частина скарги заявника, яка стосується 
обмеження сімейних візитів (див. пункт 40 вище) була необґрунтова-
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ною. Уряд також стверджував, що ця частина скарг заявника була не-
прийнятною у зв’язку з невичерпанням національних засобів правово-
го захисту. За словами Уряду, заявник міг звернутися з цими скаргами 
до прокурора, який контролював дотримання закону адміністрацією 
колонії. Будь-яке рішення прокурора можна було оскаржити в націо-
нальних судах.

91. Що стосується решти скарг заявника, які відносяться переваж-
но до тривалості та частоти сімейних візитів, умов проведення таких 
візитів та заборони довгострокових сімейних візитів, Уряд стверджу-
вав, що оскаржувані обмеження відповідали закону та переслідували 
законну мету забезпечення безпеки у колонії та запобігання злочинам. 
Оскільки заявник був засуджений до довічного ув’язнення, обмеження 
були виправданими.

92. Нарешті, Уряд стверджував, що 16 січня 2010 року відповідні 
національні розпорядження були виправлені, і з того часу заявник мав 
право на один сімейний візит кожні три місяці.

A. щодо прийнятності

93. Суд зазначає, що немає доказів того, що протягом утримуван-
ня заявника після засудження в СІЗО та у Сокальській колонії існували 
будь-які обмеження його контакту з родиною, окрім тих, які були вста-
новлені на той час у відповідному національному законодавстві (див. 
пункти 53–64 вище). Уряд опротестував правдоподібність доводів за-
явника у цьому відношенні (див. пункти 40 та 90 вище), і Суд не вбачає 
достатньої підстави для досягнення іншого висновку з цього питання. 
Крім того, заявник не надав жодних доказів, які б демонстрували, що 
він звернувся до національних органів влади з цими твердженнями. 
Звідси випливає, що ця частина скарги заявника відповідно до статті 8 
Конвенції повинна бути відхилена як явно необґрунтована відповідно 
до статті 35 §§3 (a) та 4 Конвенції.

94. У той мірі, в якій скарги заявника стосуються обмежень сімей-
них візитів протягом утримування після засудження у СІЗО та Сокаль-
скій колонії у плані частоти та тривалості візитів, кількості відвідувачів, 
яким дозволялося бути присутніми одночасно та характеру проведення 
візитів, як передбачали національні розпорядження, Суд зазначає, що 
ці скарги не є явно необґрунтованими у розумінні статті 35 §3 (a) Кон-
венції. Він також зазначає, що вони не є неприйнятними за будь-яких 
інших підстав. Тому вони повинні бути проголошені прийнятними.
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B. щодо сУті

1. чи мало місце втручання 
у права заявника відповідно до статті 8

95. Уряд не опротестував те, що застосування оскаржуваних об-
межень у справі заявника становило втручання у його право на повагу 
до сімейного життя, захищеного статтею 8 Конвенції.

96. Беручи до уваги свою прецедентну практику (див., в якості не-
щодавнього прикладу, Khoroshenko v. Russia [GC], № 41418/04, §§106–109, 
ECHR 2015) та обставини справи, Суд вважає, що відповідні обмеження 
становили втручання у «сімейне життя» заявника у розумінні статті 8 
Конвенції. Залишається розглянути, чи було втручання виправданим 
відповідно до другого пункту цього положення.

2. чи було втручання виправданим

97. Як повторюється у справі Khoroshenko (цит. вище, §§116–117, 
з подальшими посиланнями), протягом перебування під вартою 
ув’язнені продовжують користуватися усіма основоположними пра-
вами та свободами, окрім права на волю. Відповідно, при ув’язненні 
особа не відмовляється від своїх прав відповідно до Конвенції, у то-
му числі від права на повагу до сімейного життя, тому будь-яке об-
меження таких прав повинно бути виправданим у кожній окремій 
справі. Це означає, що будь-яке обмеження такого права повинно бу-
ти застосовано «відповідно до закону», повинно переслідувати одну 
або декілька законних цілей, наведених у пункті 2 статті 8 Конвенції, 
і також повинно бути виправданим як «необхідне у демократичному 
суспільстві».

98. Що стосується даної справи, Суд зазначає, що він вже розглянув 
аналогічну ситуацію в іншій справі проти України. Зокрема, у справі 
Trosin (цит. вище, §§40–47), Суд визнав, що обмеження контакту довіч-
но ув’язненої особи з родиною, накладене тими ж положеннями, як 
і в даній справі, не виправдовувалося в тому, що стосувалося частоти 
та тривалості сімейних візитів, кількості осіб, яким дозволялося бути 
присутніми протягом візиту, та характером проведення візитів. Зок-
рема, Уряд не вжив необхідні заходи для забезпечення того, щоб при-
ватний інтерес ув’язненого у зустрічі з родиною був належним чином 
збалансований по відношенню до відповідного громадського інтересу 
в обмежені контакту ув’язнених осіб із зовнішнім світом. Тому в тій 
справі Суд визнав порушення статті 8 Конвенції (там же).
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99. Оцінюючи становище заявника у даній справі у світлі принци-
пів, розвинутих у своїй прецедентній практиці (див. Khoroshenko, цит. 
вище, §§146–149), Суд не вбачає підстави відхилятися від своїх попе-
редніх висновків у справі Trosin (цит. вище). Уряд не висунув жодного 
факту або аргументу, здатного переконати Суд досягти іншого виснов-
ку в даній справі.

100. Тому Суд робить висновок, що мало місце порушення стат-
ті 8 Конвенції у тому, що стосується тривалості та частоти сімейних 
візитів до заявника протягом його утримування після засудження 
в СІЗО та Сокальській колонії, кількості осіб, яким дозволялося бути 
присутніми протягом візиту, та характеру проведення візитів.

101. Беручи до уваги цей висновок, Суд не вважає за необхідне 
розглядати окремо, чи вплинули відповідні обмеження на можливість 
заявника підтримувати інтимні відносини з дружиною, і якщо так, то 
в якій мірі. Також за даних обставин не буде необхідним розглядати 
те, чи мала родина заявника труднощі при організації поїздок для 
відвідування заявника у Сокальській колонії.

IV. СтВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННя СтАттІ 13 КОНВЕНЦІЇ

102. У своїх доводах від 18 березня 2008 року заявник також скар-
жився на те, що не мав ефективного національного засобу правового 
захисту по відношенню до наведених вище скарг відповідно до ста-
тей 3 та 8 Конвенції (див. пункти 68 та 88 вище). Він спирався на стат-
тю 13 Конвенції, яка передбачає:

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

103. Уряд стверджував, що заявник мав у своєму розпорядженні 
ефективні національні засоби правового захисту відповідно до своїх 
скарг за статтею 3 Конвенції.

A. щодо прийнятності

104. Проголосивши частину скарг заявника відповідно до ста-
тей 3 та 8 неприйнятними (див. пункти 75 та 93 вище), Суд робить 
висновок, що заявник не зробив аргументоване твердження для цілей 
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статті 13 Конвенції у цьому відношенні (див., наприклад, Valeriy Fuklev 
v. Ukraine, № 6318/03, §98, 16 січня 2014). Звідси випливає, що скарга 
заявника відповідно до статті 13 Конвенції, у той мірі, в якій вона сто-
сується його неприйнятних скарг, повинна бути відхилена як несуміс-
на ratione materiae з положеннями Конвенції, відповідно до статті 35 
§§3 (a) та 4.

105. В той мірі, в якій скарга заявника відповідно до статті 13 
пов’язана з його скаргами, стосовно яких Суд визнав порушення ста-
тей 3 та 8 Конвенції (див. пункти 86 та 100 вище), вона не є явно не-
обґрунтованою у розумінні статті 35 §3 (a) Конвенції. Суд також зазна-
чає, що вона не є неприйнятною за будь-яких інших підстав. Тому вона 
повинна бути проголошена прийнятною.

B. щодо сУті

1. відсутність засобів правового захисту по відношенню 
до скарг заявника відповідно до статті 3 конвенції 
на погані матеріальні умови ув’язнення

106. З посиланням на своє попереднє прецедентне право (див., 
в якості нещодавнього, Savinov v. Ukraine, № 5212/13, §§58–59, 22 жовт-
ня 2015, з подальшими посиланнями) та обставини даної справи, Суд 
вважає, що Уряд не довів, що заявник на практиці мав можливість от-
римати ефективний засіб правового захисту по відношенню до своїх 
скарг стосовно матеріальних умов ув’язнення — тобто, засіб правово-
го захисту, який міг запобігти вчиненню або продовженню порушень, 
або який міг би надати заявникові належну компенсацію.

107. Тому Суд робить висновок про те, що мало місце порушення 
статті 13 Конвенції у зв’язку з відсутністю ефективного та доступно-
го засобу правового захисту в національному законодавстві по відно-
шенню до скарг заявника відповідно до статті 3 на матеріальні умови 
його ув’язнення.

2. відсутність засобів правового захисту по відношенню 
до скарг заявника відповідно до статті 8 
конвенції на обмеження його контакту з родичами

108. Суд зазначає, що він визнав порушення статті 8 Конвенції 
у зв’язку з обмеженнями контакту заявника з родиною, які були на-
кладені національними органами влади (див. пункт 100 вище). Однак, 
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він повторює, що статтю 13 не можна тлумачити як ту, яка вимагає 
існування засобу правового захисту проти національного законодав-
ства, оскільки в іншому випадку Суд накладатиме на Договірні Держа-
ви зобов’язання щодо втілення Конвенції (див., наприклад, Ostrovar 
v. Moldova, № 35207/03, §113, 13 вересня 2005, та Titarenko v. Ukraine, 
№ 31720/02, §110, 20 вересня 2012). За цих обставин Суд не вбачає по-
рушення статті 13 Конвенції у цьому відношенні.

V. СтВЕРДЖУВАНЕ ВтРУЧАННя У ПРАВО ЗАяВНИКА 
НА ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗВЕРНЕННя

109. Заявник скаржився на те, що не міг отримати копії докумен-
тів для своєї попередньої заяви (див. пункти 44–48 вище). Він також 
стверджував, що органи влади простежували його спілкування з Су-
дом та переслідували його за скарги до Суду (див. пункт 41 вище).

110. Цю частину заяви слід розглянути відповідно до статті 34 
Конвенції, яка передбачає:

«Суд може приймати заяви від будь-якої особи, неурядової органі-
зації або групи осіб, які вважають себе потерпілими від допущено-
го однією з Високих Договірних Сторін порушення прав, викладе-
них у Конвенції або протоколах до неї. Високі Договірні Сторони 
зобов’язуються не перешкоджати жодним чином ефективному здій-
сненню цього права.»

111. Уряд опротестував твердження заявника, стверджуючи, пере-
важно, що не було ніякого втручання у кореспонденцію заявника, і що 
дисциплінарні санкції, які були застосовані до заявника у колонії, не 
мали відношення до його звернення до Суду.

112. Заявник не зробив жодних доводів у відповідь на зауваження 
Уряду.

113. У той мірі, в якій скарги заявника стосуються його стверджу-
ваної неможливості отримати копії документів для своєї попереднь-
ої заяви, Суд зазначає, що заявник згодом отримав копії документів 
з матеріалів справи та надав їх до Суду, що дало Суду можливість роз-
глянути його попередню заяву та проголосити її неприйнятною 27 бе-
резня 2007 року.

114. Що стосується тверджень заявника про відкриття адресова-
ного йому листа Суду та його переслідування адміністрацією Замкової 
колонії за листування з Судом, слід зауважити, що заявник не надав 



2�

справи, які стосуються свободи від катувань та поганого поводження

ці твердження у детальному та обґрунтованому вигляді. Він також не 
опротестував доводи Уряду у цьому відношенні.

115. Відповідно, Суд вважає, що держава-відповідач дотримала 
своє зобов’язання відповідно до статті 34 Конвенції.

VI. ІНШІ СтВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННя КОНВЕНЦІЇ

116. Заявник скаржився відповідно до статей 6, 7, та 13 Конвен-
ції та статті 2 Протоколу № 7 на те, що був незаконно засуджений до 
довічного ув’язнення і що спочатку суди незаконно відмовилися пере-
глянути його вирок.

117. Він також скаржився відповідно до статті 6 Конвенції на те, 
що судові провадження стосовно його скарги про побиття 15 жовтня 
2004 року були незаконними. Спираючись на це ж положення Конвен-
ції, заявник скаржився на те, що йому не дали доступу до судів у зв’язку 
з його скаргою стосовно умов утримування в Сокальській колонії.

118. Заявник також скаржився на відсутність доступу до націо-
нальних судів у зв’язку зі своєю скаргою на суддів Черкаського облас-
ного апеляційного суду.

119. Спираючись на статтю 14 Конвенції, заявник стверджував, що 
стикнувся з дискримінацією при користуванні правами, гарантовани-
ми статтями 3, 6, 8, 13 та 34 Конвенції у зв’язку зі своїм статусом особи, 
засудженої до довічного ув’язнення.

120. Суд розглянув ці скарги та вважає, що у світлі всіх матеріалів 
у своєму розпорядженні та в той мірі, в якій оскаржувані питання зна-
ходяться у його компетенції, вони не розкривають існування будь-яко-
го порушення прав та свобод, закріплених у Конвенції або Протоколах 
до неї. Відповідно, Суд відхиляє їх як явно необґрунтовані, відповідно 
до статті 35 §§3 (a) та 4 Конвенції.

VII. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

121. Стаття 41 Конвенції передбачає:

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

122. Заявник вимагав сплатити йому 35,000 євро (EUR) в якості від-
шкодування матеріальної шкоди, яка переважно стосувалася стверд-
жуваної втрати прибутку та погіршення стану його здоров’я упродовж 
ув’язнення, і 75,000 євро в якості відшкодування моральної шкоди, яка 
переважно стосувалася стверджуваного несправедливого засуджен-
ня, стверджуваного порушення його права на звернення та обмеження 
його сімейного життя протягом ув’язнення.

123. Уряд опротестував ці вимоги.
124. Суд не вбачає ніякого причинно-наслідкового зв’язку між 

виявленими порушеннями та заявленою сумою відшкодування; тому 
він відхиляє вимогу в тому, що стосується стверджуваної матеріальної 
шкоди. Приймаючи рішення на справедливій основі, він присуджує 
заявникові 10,000 євро в якості відшкодування моральної шкоди.

B. сУдові витрати

125. Заявник стверджував, що поніс судові витрати у зв’язку з по-
данням заяви, але не вказав суму.

126. За цих обставин Суд нічого не присуджує у цьому відно-
шенні.

C. пеня

127. Суд вважає розумним, що пеня повинна бути встановлена 
у розмірі граничної відсоткової ставки Європейського центрального 
банку, до якої слід додати три відсоткових пункти.

на цих підставах суд одностайно

1. Проголошує прийнятними скарги заявника відповідно до стат-
ті 3 Конвенції на умови його утримування у Сокальській колонії, від-
повідно до статті 8 Конвенції на обмеження, накладені національними 
розпорядженнями, на контакт заявника з родиною протягом його ут-
римування після засудження у Черкаському СІЗО та Сокальській ко-
лонії, та пов’язані скарги заявника відповідно до статті 13 Конвенції, 
а решту заяви неприйнятною.

2. Постановляє, що мало місце порушення статті 3 Конвенції.
3. Постановляє, що мало місце порушення статті 8 Конвенції.
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4. Постановляє, що мало місце порушення статті 13 Конвенції 
у зв’язку з відсутністю ефективного та доступного засобу правового 
захисту відповідно до національного законодавства по відношенню 
до скарг заявника відповідно до статті 3 на матеріальні умови його 
ув’язнення.

5. Постановляє, що не було порушення статті 13 Конвенції у зв’язку 
з відсутністю ефективного національного засобу правового захисту 
щодо скарг заявника відповідно до статті 8 на обмеження контакту за-
явника з родиною відповідно до національного законодавства;

6. Постановляє, що Україна не порушила своє зобов’язання від-
повідно до статті 34 Конвенції;

7. Постановляє, що:
a) Держава-відповідач повинна сплатити заявникові, упродовж 

трьох місяців, EUR 10,000 (десять тисяч євро), плюс будь-який 
податок, який може бути стягнутий, в якості відшкодування 
моральної шкоди, конвертовані у валюту держави-відповідача 
за курсом, застосовним на дату виплати;

b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточно-
го розрахунку на цю суму нараховуватиметься пеня у розмірі 
граничної процентної ставки Європейського центрального 
банку, яка 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 8 грудня 
2016 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.

А.-М. Дужен А. Потоцький
в. о. заступника 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 «ПЕЛЕШОК ПРОТИ УКРАЇНИ»

(Заява № 10025/06)

Рішення

Страсбург 
8 грудня 2016 року

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

У справі «Пелешок проти України»,

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

п. А. Потоцький, голова,  пані Г. Юдківська,
пані С. О’Лірі,
а також пані А.-М. Дужен, в. о. заступника секретаря секції,
після обговорення за зачиненими дверима 15 листопада 2016 ро-

ку, виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:
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ПРОЦЕДУРА

1. Справу було розпочато за заявою (№ 10025/06), яку 15 лютого 
2006 року подала до Суду проти України на підставі статті 34 Конвен-
ції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвен-
ція) громадянка України, пані Марія Кузьмівна Пелешок (далі — за-
явниця).

2. Заявницю, якій було надано правову допомогу, представляв 
пан О. В. Левицький, юрист, який практикує у м. Київ. Уряд України 
(далі — Уряд) представляв його Уповноважений, на останніх етапах 
провадження пан І. Ліщина з Міністерства юстиції України.

3. Заявниця стверджувала, що розслідування її тверджень про 
жорстоке поводження з нею приватних осіб було неефективним.

4. 20 серпня 2013 року про заяву було повідомлено Уряд.

ФАКтИ

I. КОНКЕРтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

5. Заявниця народилась у 1935 році та проживає у м. Тернопіль, 
Україна.

а) Заподіяння Заявниці тілесних Ушкоджень

6. Заявниця стверджувала, що у 1999 році вона позичила пані Ш. 
21 500 доларів США. Вона також зазначила, що борг був частково по-
гашений і станом на червень 2002 року невиплаченим залишався борг 
у розмірі 13 400 доларів США.

7. Згідно з твердженнями заявниці вранці 30 липня 2002 року 
пані Ш. і чоловік пані Ш. після того, як заявниця попросила їх віддати 
решту боргу, побили її на подвір’ї їхнього будинку. Вона також ствер-
джувала, що це сталося прилюдно «перед перехожими, які стали свід-
ками цього».

8. У показаннях, наданих міліції після відкриття кримінальної 
справи (див. пункт 15), заявниця зазначила, що під час конфлікту пані 
Ш. вдарила її по голові мокрим рушником, потім вдарила кулаком по 
голові та у груди, а пан Ш. також вдарив її по голові.
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9. Згідно з показаннями пана і пані Ш. та декількох інших свідків, 
які були допитані міліцією (див. пункти 16 і 23), сварка між заявницею 
та пані Ш. сталася 29 липня 2002 року. Під час цієї сварки заявниці не 
було нанесено жодних тілесних ушкоджень.

10. 30 липня 2002 року заявниця була доставлена каретою швидкої 
допомоги до відділення невідкладної медичної допомоги Тернопіль-
ської міської лікарні, де о 17 год. 30 хв. була госпіталізована. Згідно 
з медичною карткою при госпіталізації в заявниці крім черепно-моз-
кової травми інших травм діагностовано не було. 31 липня 2002 року 
лікарі діагностували в заявниці забої на грудях.

11. Заявниця перебувала в лікарні з 30 липня до 23 серпня 
2002 року.

B. роЗслідУвання події

12. 30 липня 2002 року чоловік заявниці звернувся зі скаргою до 
Тернопільського міського відділу міліції. Він стверджував, що пані Ш. 
та її чоловік на подвір’ї їхнього будинку нанесли заявниці удари рука-
ми по голові та в груди.

13. 09 серпня 2002 року міліція відмовила в порушенні криміналь-
ного провадження щодо пана та пані Ш. у зв’язку з відсутністю в їхніх 
діях складу злочину.

14. 04 вересня 2002 року Тернопільське обласне бюро судово-ме-
дичної експертизи провело судово-медичне обстеження. Експерти 
зазначили, що 30 липня 2002 року заявниця була госпіталізована до 
лікарні. Одразу після госпіталізації заявниця заявила, що цього ран-
ку об 11 год. 00 хв. вона була побита «знайомими». Експерти також 
встановили, що заявниця отримала черепно-мозкову травму та мала 
гематому на правій стороні грудної клітки. Оскільки вона стражда-
ла від черепно-мозкової травми більше трьох тижнів, ця травма була 
кваліфікована як тілесне ушкодження середньої тяжкості. Гематома 
була кваліфікована як легке тілесне ушкодження.

15. 29 жовтня 2002 року заступник прокурора м. Тернопіль скасу-
вав постанову від 09 серпня 2002 року та порушив кримінальну справу 
щодо пана та пані Ш.

16. 30 жовтня 2002 року міліція відібрала пояснення в пані Ш. Уряд 
надав копії її пояснень, які, однак, були неповними. Вбачається, що 
пані Ш. зазначила, що вона позичила у заявниці 8100 доларів США без 
підписання будь-яких офіційних документів, а згодом повернула цю 
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суму. Вона також пояснила, що 29 липня 2002 року заявниця і чоловік 
заявниці прийшли до її будинку та вимагали сплатити відсотки на за-
значену суму. Пані Ш. відмовилася сплатити відсотки та в неї виникла 
суперечка із заявницею, після чого остання пішла.

17. 19 листопада 2002 року міліція допитала чоловіка заявниці як 
свідка.

18. 02 та 04 січня 2003 року міліція допитала трьох осіб, пані П., 
пана Пух. і пана Па., які були свідками події.

19. 03 січня 2003 року заступник начальника СВ ТМВ УВСУ в Тер-
нопільській області призначив додаткове судово-медичне обстеження.

20. 13 січня 2003 року комісія експертів Тернопільського обласного 
бюро судово-медичних експертиз підтвердила висновки судово-медич-
ного обстеження від 04 вересня 2002 року. Крім того, експерти зазна-
чили, що черепно-мозкова травма заявниці та гематома були спричи-
нені тупим предметом і не могли бути отримані в результаті падіння. 
Експерти також зазначили, що динаміка розвитку клінічної картини 
узгоджується з твердженням заявниці, що тілесні ушкодження були 
нанесені їй 30 липня 2002 року. Зрештою, вони дійшли висновку, що 
черепно-мозкова травма була спричинена серією ударів по голові.

21. 14 січня 2003 року працівники міліції допитали пана Ш. як 
підозрюваного. Він дав такі самі пояснення, що і його дружина (див. 
пункт 16).

22. У період з 15 січня до 27 січня 2003 року були проведені чис-
ленні очні ставки із заявницею, підозрюваними та різними свідками, 
які були допитані раніше, у тому числі з паном Т., паном Па., пані П. 
та паном Пух.

23. 25 лютого 2003 року заступник начальника слідчого відділу 
Тернопільського міського відділу міліції закрив кримінальну справу 
щодо пана та пані Ш. за відсутністю доказів вчинення злочину. У цій 
постанові було вказано дві версії подій, одна наводилася заявницею, 
а інша була отримана на підставі показань пана і пані Ш. та двох свід-
ків, Т. і Б. Згідно з другою версією подій 29 липня 2002 року на подвір’ї 
будинку пані Ш. між нею та заявницею сталася словесна сварка, в ході 
якої жодних тілесних ушкоджень заявниці нанесено не було. У поста-
нові зазначалося, що були допитані численні свідки, проведені очні 
ставки та судово-медичні обстеження. Було зроблено висновок, що 
з огляду на суперечливі показання свідків неможливо було встанови-
ти, коли відбулася подія — 29 чи 30 липня 2002 року, а міліція не мала 
достатніх доказів для притягнення до відповідальності пана та пані Ш.
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24. 04 березня 2003 року прокурор м. Тернопіль скасував згадану 
постанову та постановив провести додаткове розслідування.

25. 04 квітня 2003 року міліція знову закрила кримінальне про-
вадження щодо пана та пані Ш. У постанові зазначалося, що пан і пані 
Ш. показали, що позичили у заявниці 8 100 доларів США та згодом по-
вернули цю суму. Пан та пані Ш. стверджували, що 29 липня 2002 року 
заявниця прийшла до їхнього будинку разом із чоловіком і вимага-
ла сплати відсотки на зазначену суму. Згідно з їхніми твердженнями 
заявниця мала з собою невелику банку з невідомою рідиною, яка, за 
її словами, була кислотою. Вона погрожувала вилити кислоту в очі 
дитині Ш. Пан Ш. викликав міліцію, але до їхнього прибуття заяв-
ниця та її чоловік пішли. Міліція дійшла висновку, що зібраних в ре-
зультаті слідчих дій доказів було недостатньо для притягнення пана 
та пані Ш. до відповідальності, а особу нападника заявниці встанов-
лено не було.

26. У період з березня 2003 року до вересня 2006 року кримі-
нальне провадження у справі заявниці закривалося вісім разів 
(04 квітня 2003 року, 05 червня 2003 року, 05 серпня 2003 року, 14 ве-
ресня 2003 року, 28 грудня 2003 року, 17 травня 2004 року, 27 серпня 
2004 року та 16 лютого 2005 року). Усі ці постанови були скасовані ви-
щестоящим прокурором, який постановляв провести додаткове роз-
слідування, неодноразово встановлюючи, що слідство у справі було 
«неповним».

27. Зокрема, у постанові від 05 травня 2003 року заступник на-
чальника слідчого відділу Тернопільського міського відділу міліції 
постановив провести відтворення обстановки і обставин події з метою 
встановлення фактів справи та для підтвердження чи спростування 
суперечливих показань свідків. Він постановив встановити під час від-
творення, чи могли свідки (у тому числі Т. і Б.) справді побачити інци-
дент з вулиці за межами подвір’я, як вони стверджували. У наступній 
постанові від 08 грудня 2004 року старший прокурор Тернопільської 
обласної прокуратури також зазначив, inter alia, про необхідність до-
питати працівників швидкої допомоги, які 30 липня 2002 року доста-
вили заявницю у відділення невідкладної допомоги.

28. 06 травня 2003 року працівники міліції допитали таксиста 
пана К. Він показав, що 30 липня 2002 року він їхав на своєму таксі 
та підвіз заявницю та її чоловіка на вулицю, де знаходився будинок 
пана і пані Ш. Він додав, що заявниця була знервована і трималася ру-
кою за голову.
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29. 17 січня 2004 року перший заступник прокурора міста Тернопо-
ля зазначив, що слідчі не виконали інструкцій та не провели слідчі дії, 
які вимагались постановою від 05 травня 2003 року (див. пункт 27).

30. У 2004 році щодо слідчого З. було порушено дисциплінарне 
провадження у зв’язку з певними процесуальними порушеннями, 
внаслідок яких слідство затягувалось. Результат цього провадження 
невідомий.

31. 23 вересня 2006 року міліція ухвалила два процесуальні рішен-
ня у справі. Першою постановою міліція закрила кримінальну справу 
щодо пана та пані Ш., зазначивши ті самі підстави, що й у постанові 
від 04 квітня 2003 року. Другою постановою досудове слідство у справі 
було зупинено до встановлення особи, яка нанесла заявниці тілесні 
ушкодження.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСтВО

A. кримінальний кодекс України 2001 рокУ

Стаття 122. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження

«1. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, тобто умисне 
ушкодження, яке не є небезпечним для життя і не потягло за собою 
наслідків, передбачених у статті 121 цього Кодексу, але таке, що спри-
чинило тривалий розлад здоров’я або значну стійку втрату працез-
датності менш як на одну третину, — карається ...»

B. кримінально-процесУальний кодекс 1960 рокУ

32. Відповідні частини статей 4, 25, 97 та 100 цього Кодексу у ре-
дакції, чинній на час подій, передбачають:

Стаття 4. Обов’язок порушити кримінальну справу і розкрити злочин
«Суд, прокурор, слідчий і орган дізнання зобов’язані в межах своєї ком-
петенції порушити кримінальну справу в кожному випадку виявлення 
ознак злочину, вжити всіх передбачених законом заходів до встановлен-
ня події злочину, осіб, винних у вчиненні злочину, і до їх покарання.»

Стаття 25. Прокурорський нагляд в кримінальному судочинстві
«Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-
розшукову діяльність, дізнання і досудове слідство, здійснюється Гене-
ральним прокурором України і підпорядкованими йому прокурорам.
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Постанови прокурора, винесені відповідно до закону, є обов’язковими 
для виконання всіма підприємствами, установами, організаціями, по-
садовими особами і громадянами.»

Стаття 97. Обов’язковість прийняття заяв і повідомлень про злочини 
і порядок їх розгляду

«Прокурор, слідчий, орган дізнання або суддя зобов’язані приймати 
заяви і повідомлення про вчинені або підготовлювані злочини, в тому 
числі і в справах, які не підлягають їх віданню.

По заяві або повідомленню про злочин прокурор, слідчий, орган 
дізнання або суддя зобов’язані не пізніше триденного строку прийня-
ти одне з таких рішень:

1) порушити кримінальну справу;

2) відмовити в порушенні кримінальної справи;

3) направити заяву або повідомлення за належністю...»

Стаття 100. Нагляд прокурора за законністю порушення кримінальної справи

«...Якщо справу порушено без законних підстав, прокурор закриває її, 
а у випадках, коли в цій справі ще не провадилося слідчих дій, скасовує 
постанову про порушення справи.

У разі безпідставної відмови в порушенні справи слідчим або органом 
дізнання прокурор своєю постановою скасовує постанову слідчого або 
органу дізнання і порушує справу».

ПРАВО

I. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 3 КОНВЕНЦІЇ

33. Заявниця скаржилася на тривалість та неефективність розслі-
дування її скарг на жорстоке поводження. Вона посилалася на статті 6 
та 13 Конвенції.

34. Перш за все, Суд зазначає, що заявниця, якій на час подій було 
67 років, була піддана поводженню, яке призвело до отримання нею 
тілесних ушкоджень, які були класифіковані національними органа-
ми влади як ушкодження «середньої тяжкості». Суд вважає, що таке 
поводження досягнуло мінімального рівня суворості, який вимагаєть-
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ся, щоб підпадати під дію статті 3 Конвенції (див., mutatis mutandis, рі-
шення у справі «Буїд проти Бельгії» [ВП] (Bouyid v. Belgium) [GC], заява 
№ 23380/09, пункт 87, ЄСПЛ 2015). Отже, Суд, якому належить провід-
на роль щодо здійснення юридичної кваліфікації фактів справи (див., 
наприклад, рішення у справі «Маргаретіч проти Хорватії» (Margaretić 
v. Croatia), заява № 16115/13, пункт 75, від 05 червня 2014 року), вирі-
шує, що скарга заявниці має розглядатися за процесуальним аспектом 
статті 3 Конвенції, яка передбачає:

Стаття 3

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

A. щодо прийнятності

35. Уряд стверджував, що заявниця втратила статус потерпілої. 
Зокрема, він стверджував, що заявниця не оскаржила постанову про-
курора від 23 вересня 2006 року про закриття кримінальної справи 
і протягом подальшого періоду до зазначеної дати не подала клопо-
тання про відновлення слідства. Він стверджував, що після зазначеної 
дати заявниця не зверталася до прокуратури з новими скаргами, 
оскільки втратила зацікавленість підтримувати свої скарги.

36. Заявниця зазначила, що слідство у справі було зупинено 23 ве-
ресня 2006 року через невстановлення винних осіб, хоча відповідальні 
за напад особи були відомі заявниці та слідчим органам. Заявниця та-
кож стверджувала, що через чотири роки після події, коли інформація 
про винних осіб та обставини події були доведені до відома державних 
органів, її спроби оскаржити постанову про закриття кримінальної 
справи виявилися неефективними.

37. Суд нагадує, що заявник буде позбавлений статусу потерпіло-
го, якщо національні органи влади прямо або по суті визнали пору-
шення Конвенції та надали йому відповідне відшкодування у зв’язку 
з цим (див. рішення у справі «Далбан проти Румунії» [ВП] (Dalban v. 
Romania) [GC], заява № 28114/95, пункт 44, ЄСПЛ 1999-VI). Суд зазначає, 
що заявниця, по суті, скаржилася на невиконання Урядом передбаче-
ного статтею 3 Конвенції позитивного зобов’язання провести ефектив-
не розслідування її скарг на жорстоке поводження. Оскільки питання 
про те, чи виконали національні органи влади свої зобов’язання про-
вести ефективне розслідування нерозривно пов’язане із суттю скарги 
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заявниці, Суд долучить заперечення Уряду щодо статусу потерпілої 
заявниці до розгляду по суті.

38. Суд вважає, що інше заперечення Уряду щодо неподання заяв-
ницею скарги на постанову міліції від 23 вересня 2006 року також тіс-
но пов’язане із суттю скарг заявниці за статтею 3 Конвенції. Тому Суд 
вирішує долучити обидва заперечення Уряду до розгляду по суті.

39. Суд також зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою 
у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Вона також не 
є неприйнятною з будь-яких інших підстав, тому вона має бути визна-
на прийнятною.

B. щодо сУті

1. доводи сторін

40. Заявниця стверджувала, що слідство не відповідало вимогам 
оперативності, ретельності та безсторонності. Зокрема, вона поси-
лалася на те, що підозрювана у справі пані Ш. вперше була допитана 
30 жовтня 2002 року, тобто через три місяці після події. Вона також 
стверджувала, що з огляду на те, що справа не була складною, загальна 
тривалість слідства була надмірною. Зрештою, заявниця стверджува-
ла, що через нездатність державних органів встановити особу, відпові-
дальну за нанесені їй тілесні ушкодження, в неї не було можливості 
відновити свої права, у тому числі шляхом подання цивільного позову 
до її нападника(ів).

41. Уряд стверджував, що держава не може нести безпосередню 
відповідальність за дії приватних осіб. Він також зазначив, що органа-
ми прокуратури було вжито низку слідчих заходів, зокрема, допитано 
численних свідків, у тому числі кілька очних ставок між цими свідка-
ми, та призначено декілька судово-медичних обстежень. Розглянувши 
всю сукупність доказів у їх розпорядженні, вони не знайшли підстав 
для притягнення пана та пані Ш. до відповідальності. Уряд стверджу-
вав, що за таких обставин вжиті органами прокуратури заходи були 
достатніми, а спосіб здійснення слідства був задовільним у світлі кри-
теріїв, встановлених у практиці Суду.

2. оцінка суду

a) Загальні принципи

42. Суд нагадує, що відповідно до його усталеної практики стат-
тя 3 Конвенції породжує процесуальне зобов’язання провести ефек-
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тивне офіційне розслідування стверджуваного жорстокого повод-
женням, навіть якщо таке поводження було вчинене приватними осо-
бами (див. рішення у справах «М. С. проти Болгарії» (M. C. v. Bulgaria), 
заява № 39272/98, пункт 151, ЄСПЛ 2003-XII; «Бізер Костов проти Бол-
гарії» (Biser Kostov v. Bulgaria), заява № 32662/06, пункт 78, від 10 січня 
2012 року та «Мута проти України» (Muta v. Ukraine), заява № 37246/06, 
пункт 59, від 31 липня 2012 року).

43. Мінімальні стандарти ефективності, встановлені практикою 
Суду, включають в себе вимоги, що розслідування має бути неза-
лежним, безстороннім і підлягати громадському контролю, а компе-
тентні державні органи повинні діяти зі зразковою ретельністю та опе-
ративністю (див., mutatis mutandis, рішення у справі «Менешова проти 
Росії» (Menesheva v. Russia), заява № 59261/00, пункт 67, ЄСПЛ 2006-III).

44. Розслідування, яке досягне зазначені цілі, може відрізнятися 
залежно від обставин. Однак, незалежно від обраного способу роз-
слідування, державні органи повинні діяти одразу ж після подання 
офіційної скарги (див., mutatis mutandis, рішення у справі «Бати та 
інші проти Туреччини» (Batı and Others v. Turkey), заяви № 33097/96 та 
№ 57834/00, пункт 133, ЄСПЛ 2004-IV (витяги). Хоча в конкретній си-
туації можуть існувати перешкоди чи труднощі, які заважають про-
гресу в розслідуванні, оперативна реакція державних органів при 
розслідуванні тверджень про жорстоке поводження може загалом 
вважатися необхідною для підтримки громадської довіри у їхню від-
даність принципу верховенства права та попередження виникнен-
ня будь-яких ознак змови або терпимості до незаконних дій (див., 
mutatis mutandis, згадане рішення у справі «Буїд проти Бельгії» (Bouyid 
v. Belgium), пункт 121, ЄСПЛ 2015).

45. Також у справах за статтями 2 та 3 Конвенції, в яких розгля-
далося питання ефективності офіційного розслідування, Суд часто 
розглядав питання затримок у початку розслідувань та прийнятті 
заяв (див. рішення у справах «Тимурташ проти Туреччини» (Timurtaş v. 
Turkey), заява № 23531/94, пункт 89, ЄСПЛ 2000-VI та «Текін проти Ту-
реччини» (Tekin v. Turkey), від 09 червня 1998 року, пункт 67, Збірник рі-
шень Європейського суду з прав людини 1998-IV), а також тривалості 
досудового слідства (див. рішення у справі «Інделікато проти Італії» 
(Indelicato v. Italy), заява № 31143/96, пункт 37, від 18 жовтня 2001 року).

46. Зрештою, не кожне розслідування обов’язково має бути ус-
пішним або дійти висновку, який збігається з версією подій заявника; 
проте воно, у принципі, повинно бути здатним призвести до встанов-
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лення фактів справи, а якщо твердження виявляться правдивими, до 
встановлення та покарання винних осіб (див., mutatis mutandis, рішен-
ня у справі «Міхєєв проти Росії» (Mikheyev v. Russia), заява № 77617/01, 
пункт 107, від 26 січня 2006 року).

b) Застосування загальних принципів у цій справі

47. Суд зазначає, що 30 липня 2002 року чоловік заявниці звернув-
ся до місцевого відділу міліції зі скаргою на побиття його дружини 
вказаними у його скарзі особами. Отже, питання було належним чи-
ном порушено у компетентних органах влади тоді, коли від них мож-
на було розумно очікувати проведення розслідування тверджень про 
жорстоке поводження.

48. Згодом скарга була обґрунтована результатами судово-медич-
ного обстеження (див. пункт 14), яке свідчило про наявність у заяв-
ниці черепно-мозкової травми та крововиливів на тілі. Отже, скарга 
заявниці була «небезпідставною», а національні органи влади були 
зобов’язані провести ефективне розслідування, яке мало відповідати 
зазначеним вимогам статті 3 Конвенції.

49. Суд зазначає, що постанова від 09 серпня 2002 року, якою бу-
ло відмовлено у порушенні кримінальної справи за скаргами заявни-
ці, 29 жовтня 2002 року була скасована прокурором. В останню із за-
значених дат було відкрито кримінальну справу. Суд також зазначає, 
що протягом періоду, який тривав майже чотири роки, з 29 жовтня 
2002 року до 23 вересня 2006 року, коли було винесено останню поста-
нову про зупинення кримінальної справи, національні органи влади 
дев’ять разів виносили постанови про відмову у порушенні криміналь-
ної справи щодо пана та пані Ш. у зв’язку з відсутністю corpus delicti 
або про закриття такого провадження. Згодом усі ці постанови були 
скасовані вищестоящим органом влади у зв’язку з необґрунтованістю 
і було постановлено провести додаткове розслідування.

50. Суд зазначає, що 23 вересня 2006 року слідчий Тернопільсь-
кого міського відділу міліції виніс два окремі процесуальні рішення. 
Перша постанова стосувалося закриття кримінальної справи щодо па-
на та пані Ш. у зв’язку з недостатністю зібраних у справі доказів для 
притягнення їх до відповідальності. Друга постанова зупинила досу-
дове слідство у справі до встановлення особи, відповідальної за напад 
на заявницю. Вбачається, що розслідування справи заявниці триває 
до теперішнього часу, проте з 23 вересня 2006 року, коли розслідуван-
ня було зупинене, у справі не було винесено жодних процесуальних 



�0

справи, які стосуються свободи від катувань та поганого поводження

рішень та встановлено інших обставин. Суд зауважує, що після чотир-
надцятирічного розслідування державні органи не змогли встановити 
факти справи та обставини, за яких заявниця отримала тілесні уш-
кодження. Оскільки різні свідки давали суперечливі показання, дата, 
коли було нанесено тілесні ушкодження, та особа нападника(ів) зали-
шаються невстановленими.

51. Суд вважає, що багаторазове повернення справи на додатко-
ве розслідування може свідчити про недоліки у слідстві. Зокрема, він 
зазначає, що обґрунтування постанови від 23 вересня 2006 року про 
відмову у притягненні пана та пані Ш. до відповідальності було анало-
гічним наведеному в постанові від 04 квітня 2003 року, винесеною на 
три роки раніше. Незважаючи на конкретні вказівки, надані 05 травня 
2003 року заступником начальника слідчого відділу Тернопільського 
міського відділу міліції (див. пункт 27), не були вжиті заходи з ме-
тою з’ясування фактів справи або перевірки двох різних версій подій, 
викладених міліції, ані наведені інші підстави для закриття кримі-
нального провадження. Ці недоліки, принаймні частково, були виз-
нані національними органами влади (див. пункт 29).

52. Повертаючись до заперечень Уряду, необхідно з’ясувати, чи 
зобов’язана була заявниця відповідно до правила вичерпання націо-
нальних засобів юридичного захисту оскаржити постанову від 23 вере-
сня 2006 року про закриття кримінальної справи щодо пана та пані Ш.

53. Суд зазначає, що твердження заявниці про жорстоке поводжен-
ня спочатку розглядалися прокурором, який встановив, що справа за-
явниці є prima facie та вирішив порушити кримінальну справу. Подаль-
ші постанови про закриття провадження неодноразово скасовувалися 
вищестоящими прокурорами, а розслідування відновлювалося.

54. Суд посилається на свої висновки у справі «Каверзін проти Ук-
раїни» (Kaverzin v. Ukraine) (заява № 23893/03, від 15 травня 2012 року), 
в яких зазначено, що в кримінальному законодавстві України порядок 
оскарження до вищестоящих прокурорів та судів не здатен забезпе-
чити адекватне виправлення ситуації (див. згадане рішення у справі 
«Каверзін проти України» (Kaverzin v. Ukraine), пункт 97). Суд також за-
значає, що незважаючи на небажання заявниці оскаржити постанову 
про закриття кримінальної справи щодо пана та пані Ш., розслідуван-
ня справи не було остаточно зупинене (див. пункт 50). Проте з вересня 
2006 року до теперішнього часу жодного прогресу у справі не було.

55. У світлі цих висновків Суд вважає, що заявниці не можна дорі-
кати за невикористання засобу юридичного захисту, який виявився 
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неспроможним забезпечити відшкодування у зв’язку з її скаргами на 
неефективне розслідування.

56. У світлі викладеного Суд відхиляє заперечення Уряду та 
з огляду на спосіб, в який здійснювалося слідство, багаторазове ви-
несення постанов про закриття і відновлення слідства та загальну 
тривалість розслідування, яке тривало й через чотирнадцяти років 
після оскаржуваних подій і не змогло в результаті встановити факти 
справи, вважає, що державні органи не виконали свого зобов’язання 
провести у цій справі ефективне розслідування тверджень про жорс-
токе поводження.

57. Отже, було порушено процесуальний аспект статті 3 Конвенції.

II. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

58. Стаття 41 Конвенції передбачає:

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

A. шкода

59. Заявниця вимагала 15 000 євро в якості відшкодування мо-
ральної шкоди.

60. Уряд стверджував, що сума, яку вимагала заявниця, була над-
мірною.

61. Ухвалюючи рішення на засадах справедливості, Суд присуд-
жує заявниці 7500 євро в якості відшкодування моральної шкоди

B. сУдові та інші витрати

62. Заявниця не вимагала компенсації судових та інших витрат.

C. пеня

63. Суд вважає за належне призначити пеню на підставі граничної 
позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має бу-
ти додано три відсоткові пункти.
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на цих підставах суд одностайно

1. Оголошує заяву прийнятою.
2. Постановляє, що було порушено процесуальний аспект статті 3 

Конвенції.
3. Постановляє, що:
a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплати-

ти заявниці 7500 (сім тисяч п’ятсот) євро, які мають бути кон-
вертовані в українські гривні за курсом на день здійснення 
платежу, та додатково суму будь-якого податку, що може на-
раховуватись, в якості відшкодування моральної шкоди;

b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточ-
ного розрахунку на зазначену суму нараховуватиметься про-
стий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової 
ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в пе-
ріод несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

4. Відхиляє решту вимог заявниці щодо справедливої сатисфакції.

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 08 грудня 
2016 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.

А.-М. Дужен А. Потоцький
в. о. заступника 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 «СОСНОВСЬКИЙ ПРОТИ УКРАЇНИ»

(Заява № 9450/06)

Рішення

Страсбург 
8 грудня 2016 року

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

У справі «Сосновський проти України»,

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

п. А. Потоцький, голова
пані Г. Юдківська,
пані С. О’Лірі,
а також пані А.-М. Дужен, в. о. заступника секретаря секції,
після обговорення за зачиненими дверима 15 листопада 2016 року, 

виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:
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ПРОЦЕДУРА

1. Справу було розпочато за заявою (№ 9450/06), яку 24 лютого 
2006 року подав до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції 
про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) 
громадянин України, пан Владислав Осипович Сосновський (далі — 
заявник).

2. Заявника, якому було надано правову допомогу, представляв 
пан А. А. Крістенко, адвокат, який практикує у м. Харків. Уряд Украї-
ни (далі — Уряд) представляв його Уповноважений, на останніх етапах 
провадження пан І. Ліщина з Міністерства юстиції України.

3. Заявник стверджував, що умови тримання його під вартою бу-
ли неналежними, він не мав ефективних засобів юридичного захисту 
у зв’язку з цим, його досудове тримання під вартою було незаконним, 
а його право на доступ до суду було порушено.

4. 19 лютого 2013 року про зазначені скарги було повідомлено 
Уряд, а решту скарг у заяві було визнано неприйнятними.

ФАКтИ

I. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

5. Заявник народився у 1972 році та проживає у м. Керч.

A. кримінальне провадження щодо Заявника

6. На час подій заявник обіймав посаду слідчого у природоохорон-
ній прокуратурі.

7. 04 жовтня 2005 року С. звернувся зі скаргою до прокуратури 
Автономної Республіки Крим (далі — АРК), що заявник та помічник 
прокурора У. вимагали у нього 5000 доларів США за дозвіл на ведення 
риболовного бізнесу. Пізніше К. та Р. подали аналогічні скарги.

8. 07 жовтня 2005 року приблизно о 15 год. 00 хв. заявника затри-
мали на його робочому місці після отримання 2 000 доларів США від С. 
та 200 доларів США і 500 українських гривень (далі — грн) від Р. Кабі-
нет заявника обшукали та виявили 2000 доларів в одній з книг на його 
столі. Зустрічі заявника з Р. та С. були записані. Того дня щодо заявни-
ка та У. було порушено кримінальну справу за фактом хабарництва.
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9. 10 жовтня 2005 року Центральний районний суд м. Сімферопо-
ля (далі — районний суд) обрав заявнику запобіжний захід у вигляді 
тримання під вартою. Суд постановив, що заявник обвинувачувався 
у вчиненні тяжкого злочину та міг переховуватися, перешкоджати 
слідству або продовжити свою злочинну діяльність. Заявник подав 
апеляційну скаргу.

10. 18 жовтня 2005 року заявник звернувся до Керченського місько-
го суду зі скаргою на незаконність його затримання 07 жовтня 2005 ро-
ку, оскільки підстав для його затримання не було. Суд направив цю 
скаргу до прокуратури м. Керч, зазначивши, що суд не був компетент-
ним розглядати такі скарги, коли тривало слідство у справі. Прокура-
тура м. Керч направила скаргу заявника до прокуратури АРК.

11. 01 грудня 2005 року прокуратура АРК поінформувала заявни-
ка, що його затримання було обґрунтованим та законним.

12. Того дня Апеляційний суд АРК залишив без змін постанову від 
10 жовтня 2005 року.

13. 05 грудня 2005 року Центральний районний суд на тих самих 
підставах, що і раніше продовжив обраний заявнику запобіжний захід 
у вигляді тримання під вартою до 07 лютого 2006 року. Заявник подав 
апеляційну скаргу.

14. 20 грудня 2005 року Апеляційний суд АРК залишив без змін 
постанову від 05 грудня 2005 року. Він постановив, що було достатньо 
доказів вчинення заявником тяжкого злочину. Перебуваючи на волі, 
заявник міг продовжити свою злочинну діяльність, або перешкоджати 
слідству, або переховуватися.

15. 18 січня 2006 року Феодосійський міський суд (далі — Фео-
досійський суд) прийняв справу заявника до розгляду.

16. 06 лютого 2006 року у попередньому судовому засіданні Фео-
досійський суд продовжив тримання заявника під вартою, не навівши 
підстав та не зазначивши строку.

17. 21 лютого 2006 року Феодосійський суд відхилив клопотання 
заявника про зміну запобіжного заходу на підписку про невиїзд, за-
значивши, що заявник обвинувачувався у вчиненні тяжкого злочину 
і міг переховуватися або перешкоджати слідству. Заявник подав апе-
ляційну скаргу.

18. 23 травня 2006 року Феодосійський суд визнав заявника 
та У. винними у кількох епізодах одержання хабара та обрав їм пока-
рання у виді позбавлення волі на строк шість і п’ять років відповідно 
з конфіскацією половини належного їм майна.
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19. 14 вересня 2006 року Апеляційний суд АРК закрив криміналь-
не провадження щодо одного епізоду одержання заявником хабара, 
а решту вироку залишив без змін.

20. 24 липня 2007 року Верховний Суд України залишив без задо-
волення касаційну скаргу заявника.

B. Умови тримання під вартою

21. З 10 жовтня 2005 року до 04 лютого 2006 року та з 05 лютого до 
05 вересня 2006 року заявник тримався в ізоляторі тимчасового три-
мання № 15 м. Сімферополя (далі — Сімферопольське СІЗО) та ізоля-
торі тимчасового тримання м. Феодосія (далі — Феодосійський ІТТ) 
відповідно.

1. виклад подій заявника

22. У Сімферопольському СІЗО заявник тримався у камері № 29 
площею 10 квадратних метрів з чотирма іншими ув’язненими. У ка-
мері не було стільців, і вона потребувала серйозного ремонту. Там бу-
ли таргани та інші комахи. Зона туалету була дуже вузькою, близько 
45–50 сантиметрів шириною, що завдавало значні труднощі заявнику, 
зріст якого був 1,94 метри і вага 160 кілограмів. Ув’язнені могли прий-
мати душ лише раз на сім — десять днів.

23. У Феодосійському ІТТ заявник утримувався у камері № 27 пло-
щею 4,7 квадратних метри разом із чотирма чи більше ув’язненими. 
У камері не було вікон та меблів. Зона туалету була дуже вузькою, ши-
риною близько 30 сантиметрів. Заявник не мав можливості прийняти 
душ, а ув’язнені були змушені спати по черзі. 30-ти хвилинні прогу-
лянки були можливі раз на десять — п’ятнадцять днів на невеликому 
подвір’ї площею 4,5 квадратних метри. Заявник надав недатовані фо-
тографії камери, на яких видно, що туалет (дірка у підлозі, яка закри-
валася пластиковою пляшкою) був відокремлений від житлової площі 
перегородкою висотою приблизно в один метр. Біля туалету знаходи-
лося спальне місце (як стверджується, це був матрац на дерев’яній лаві 
або на підлозі).

2. виклад подій Уряду

24. Згідно з твердженнями Уряду камера № 29 у Сімферополь-
ському СІЗО призначалась для розміщення трьох ув’язнених, а розмір 
її житлової площі становив 9,3 квадратних метри житлової площі, що 
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дозволяло виділити 3,1 квадратні метри на кожного ув’язненого та від-
повідало національних стандартам. Згідно з відповідними нормами 
у камері щоденно проводилася дезінфекція, а ув’язнені мали щотиж-
невий доступ до банних приміщень. Законодавчі норми не передбача-
ли забезпечення цієї камери стільцями. 

25. Щодо Феодосійського ІТТ, то площа камери заявника становила 
5,7 квадратних метри житлової площі та призначалася для розміщен-
ня двох ув’язнених. Камера освітлювалась електричним освітленням, 
була оснащена вентиляційною системою, яка забезпечувала циркуля-
цію повітря та обладнана дерев’яним ліжком, а також відокремленим 
туалетом та вмивальником. Ув’язнені були забезпечені подушками 
та матрацами. В установі тримання під вартою була душова кімната 
з гарячою і холодною водою та невелике заднє подвір’я для щоденних 
прогулянок.

C. скарги на Умови тримання під вартою

1. перше провадження

26. 06 березня 2006 року заявник звернувся до Феодосійського суду 
зі скаргою на умови його тримання в ІТТ (перенаселеність, відсутність 
вікон у камері, відсутність можливості прийняти душ, відсутність по-
закамерної діяльності). Він просив суд визнати незаконною бездіяль-
ність адміністрації Феодосійського ІТТ у зв’язку з цим та зобов’язати 
її виправити ситуацію.

27. 14 березня 2006 року суд направив скаргу до прокуратури 
м. Феодосія як до відповідного органу, який може приймати рішення.

28. 20 березня 2006 року прокуратура м. Феодосія поінформувала 
заявника, що в діях адміністрації Феодосійського ІТТ було встановле-
но певні порушення законодавства та надано відповідні вказівки для 
виправлення ситуації, але детальнішої інформації надано не було.

29. 23 червня 2006 року заявник знову звернувся до Феодосійсь-
кого суду зі скаргою, зазначивши, що ні його скарга до адміністрації 
Феодосійського ІТТ, ні до прокуратури не виправили його ситуацію. 
Він просив визнати незаконною бездіяльність адміністрації Феодосій-
ського ІТТ. Суд знову направив цю скаргу до прокуратури м. Феодосія.

30. 23 та 28 липня 2006 року прокуратура м. Феодосія направила 
заявнику відповідь, аналогічну листу від 20 березня 2006 року. Згідно 
з твердженнями заявника, він не отримував ці листи.
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31. 01 липня 2006 року заявник звернувся до Апеляційного су-
ду АРК (далі — «Апеляційний суд») зі скаргою на те, що Феодосійсь-
кий суд не розглянув його скаргу по суті. Він просив апеляційний суд 
зобов’язати Феодосійський суд розглянути по суті його скаргу до Фео-
досійського ІТТ і притягнути відповідних суддів Феодосійського суду 
до дисциплінарної відповідальності.

32. 01 серпня 2006 року апеляційний суд направив скаргу заяв-
ника до Ленінського районного суду АРК (далі — Ленінський район-
ний суд).

33. 02 серпня 2006 року заявник звернувся до прокуратури АРК зі 
скаргою на стверджувану нездатність прокуратури м. Феодосія роз-
глянути його скарги на умови тримання під вартою.

34. 31 серпня 2006 року Ленінський районний суд відмовив у по-
рушенні адміністративної справи за скаргою заявника, оскільки про-
цесуальні рішення судді у такій справі не підлягали оскарженню від-
повідно до норм адміністративного судочинства. Будь-яке протилежне 
рішення, на думку суду, становило б незаконне втручання у здійснен-
ня правосуддя. Суд відхилив у зв’язку з необґрунтованістю тверджен-
ня заявника, що відмова Феодосійського суду розглянути його скаргу 
становила відмову у доступі до суду. У зв’язку з цим він зазначив, що 
відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України та Закону 
України «Про прокуратуру» саме прокуратура мала здійснювати конт-
роль за дотриманням законодавства в установах виконання покарань. 
Заявник міг звернутися до суду зі скаргою на бездіяльність прокурора, 
якщо це було необхідно, але він цього не зробив.

35. Заявник подав апеляційну скаргу.
36. 12 жовтня 2006 року заявник отримав лист від прокуратури 

АРК, в якому вона посилалася на відповіді, надані раніше заявнику 
прокуратурою м. Феодосія.

37. 12 грудня 2006 року Апеляційний суд АРК залишив ухвалу від 
31 серпня 2006 року без змін. Зокрема, він зазначив, що заявник звер-
нувся до Феодосійського суду зі скаргою на неналежні умови триман-
ня під вартою, а не подав адміністративний позов до Феодосійського 
ІТТ для захисту своїх прав, як того вимагав Кодекс адміністративного 
судочинства України. Отже, його скарга була направлена компетент-
ним державним органам, як того вимагало відповідне національне за-
конодавство.

38. 21 квітня 2009 року Вищий адміністративний суд України за-
лишив без задоволення касаційну скаргу заявника.
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2. друге провадження

39. 17 вересня 2007 року заявник звернувся до Менського районного 
суду Чернігівської області (далі — Менський районний суд) з адміністра-
тивним позовом до адміністрації Феодосійського ІТТ, вимагаючи, inter 
alia, відшкодування шкоди, заподіяної йому нелюдськими і такими, що 
принижують гідність, умовами тримання його під вартою.

40. 15 жовтня 2007 року Менський районний суд прийняв до роз-
гляду позов заявника.

41. 23 листопада 2007 року Менський районний суд відхилив по-
зов як поданий поза межами однорічного встановленого законодав-
ством строку, оскільки заявник був переведений з Феодосійського ІТТ 
05 вересня 2006 року.

42. Апеляційний суд і Вищий адміністративний суд України за-
лишили зазначені рішення без змін 01 квітня 2008 року та 21 грудня 
2010 року відповідно.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСтВО

43. Положення щодо застосування запобіжних заходів та їхніх 
видів, строків досудового тримання під вартою, а також підстав та 
порядку затримання органом дізнання наведені в рішенні у справі 
«Молодорич проти України» (Molodorych v. Ukraine) (заява № 2161/02, 
пункти 56–58, від 28 жовтня 2010 року).

ПРАВО

I. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 3 КОНВЕНЦІЇ

44. Заявник скаржився на принижуючі його гідність умови три-
мання під вартою у Сімферопольському СІЗО та Феодосійському ІТТ. 
Він посилався на статтю 3 Конвенції, яка передбачає:

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

A. щодо прийнятності

45. Уряд не надав коментарів щодо прийнятності цієї скарги.
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46. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у ро-
зумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Він також зазна-
чає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона 
має бути визнана прийнятною.

B. щодо сУті

47. Заявник, посилаючись на свій виклад фактів, наполягав, що 
побутові умови тримання його під вартою в Сімферопольському СІЗО 
та Феодосійському ІТТ були незадовільними.

48. Уряд стверджував, що побутові умови тримання заявника під 
вартою в цих установах були належними. Він посилався на свій виклад 
фактів (див. пункти 24 та 25).

49. Стаття 3 Конвенції вимагає від держави забезпечити триман-
ня особи під вартою в умовах, які відповідають принципу поваги до її 
людської гідності, при цьому щоб спосіб і метод виконання покарання 
не завдавали їй душевного страждання чи труднощів, які б переви-
щували невідворотний рівень страждання, притаманний триманню 
під вартою (див. рішення у справі «Кудла проти Польщі» [ВП] (Kudła v. 
Poland) [GC], заява № 30210/96, пункт 94, ЄСПЛ 2000-XI).

50. Суд нагадує, що при встановленні того, чи є умови тримання 
такими, «що принижують гідність» у розумінні статті 3 Конвенції, 
серйозний брак простору у тюремній камері вважається дуже впливо-
вим чинником та може становити порушення як сам по собі, так і в су-
купності з іншими недоліками. Коли особистий простір ув’язненого 
складає менше 3 кв. м житлової площі у густозаселеній тюремній ка-
мері, відсутність особистого простору вважається настільки гострою, 
що виникає обґрунтована презумпція порушення статті 3 Конвенції 
(див., серед багатьох інших джерел, рішення у справах «Каралевічус про-
ти Литви» (Karalevičius v. Lithuania), заява № 53254/99, пункти 39 і 40, від 
07 квітня 2005 року, «Ананьєв та інші проти Росії» (Ananyev and others v. 
Russia), заяви № 42525/07 та 60800/08, пункти 145–147 і 149, від 10 січня 
2012 року та «Муршич проти Хорватії» [ВП] (Muršić v. Croatia) [GC], заява 
№ 7334/13, пункти 136–139, від 20 жовтня 2016 року).

51. Серед інших елементів, які мають значення для оцінки умов 
тримання під вартою, особлива увага має приділятись наявності та 
тривалості прогулянок та умовам, за яких ув’язнені можуть їх здій-
снювати. Суд встановлював порушення статті 3 Конвенції, оскільки 
відсутність або короткотривалість прогулянки були факторами, які 
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в подальшому погіршували становище заявника, який перебував у ка-
мері весь або решту часу (див. згадане рішення у справі «Ананьєв та ін-
ші проти Росії» (Ananyev and others v. Russia), пункти 149–151 та наведену 
у них практику).

52. Суд зазначає, що у цій справі заявник надав детальний опис 
щодо розміру відповідних камер, в яких він тримався в установах ви-
конання покарань, кількості ув’язнених, які трималися в них, та іншо-
го облаштування камер. Уряд стверджував, що страждання заявника 
не досягли мінімального рівня суворості. Він надав опис умов, в яких 
тримався заявник, у тому числі щодо розміру камер, проте не зазначив 
кількості ув’язнених, які трималися в цих камерах.

53. На підставі наявних доказів та з огляду на те, що Уряд не ос-
каржив тверджень заявника щодо кількості ув’язнених, з якими він 
тримався у камерах, Суд доходить висновку, що під час його тримання 
у Феодосійському ІТТ та Сімферопольському СІЗО заявнику бракувало 
особистого простору.

54. З огляду на матеріали справи Суд також зауважує, що в обох 
установах заявник не користувався свободою пересування та був за-
мкнений у своїй камері більшу частину дня. Він також зазначає, що 
питання відсутності доступу до природного світла та свіжого повітря 
у Феодосійському ІТТ ускладнювалися тим, що в камері цієї установи 
не було вікон, як це зазначалось Урядом.

55. Зрештою, Суд зазначає, що в низці справ проти України він 
вже визнавав умови тримання під вартою у Феодосійському ІТТ та 
Сімферопольському СІЗО у різні періоди часу між 1999 та 2006 рока-
ми такими, що принижують гідність (див. рішення у справах «Двой-
них проти України» (Dvoynykh v. Ukraine), заява № 72277/01, від 12 жовт-
ня 2006 року; «Віслогузов проти України» (Visloguzov v. Ukraine), заява 
№ 32362/02, від 20 травня 2010 року; «Знайкін проти України» (Znaykin 
v. Ukraine), заява № 37538/05, від 07 жовтня 2010 року; «Іззетов проти 
України» (Izzetov v. Ukraine), заява № 23136/04, від 15 вересня 2011 року; 
«Мустафаєв проти України» (Mustafayev v. Ukraine), заява № 36433/05, 
від 13 жовтня 2011 року та «Веніосов проти України» (Veniosov v. Ukraine), 
заява № 30634/05, від 15 грудня 2011 року).

56. З огляду на наведені фактори та у світлі своєї практики Суд 
доходить висновку, що умови тримання заявника під вартою в Сім-
феропольському СІЗО, яке тривало близько чотирьох місяців, і в Фео-
досійському ІТТ протягом семи місяців були такими, що принижують 
гідність. Отже, було порушено статтю 3 Конвенції у зв’язку з цим.
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II. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 13 У ПОЄДНАННІ 
ЗІ СтАттЕЮ 3 КОНВЕНЦІЇ

57. Заявник також скаржився за статтею 13 Конвенції на відсут-
ність ефективних національних засобів юридичного захисту у зв’язку 
з його скаргами за статтею 3 Конвенції. Відповідне положення перед-
бачає:

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

A. щодо прийнятності

58. Суд зазначає, що ця частина скарги не є явно необґрунтованою 
у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Він також за-
значає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже, 
вона має бути визнана прийнятною.

B. щодо сУті

1. доводи сторін

59. Заявник стверджував, що він подав низку скарг до різних де-
ржавних органів, вимагаючи забезпечити належні умови тримання 
під вартою у Феодосійському ІТТ, однак безрезультатно. Він також по-
силався на системний характер відповідних проблем.

60. Уряд стверджував, що заявник мав у своєму розпорядженні 
два ефективні національні засоби юридичного захисту у зв’язку з його 
скаргами на умови тримання під вартою — звернення до прокуратури 
або до суду — і він скористався обома.

61. Щодо скарг заявника до прокуратури Уряд зазначив, що про-
куратура м. Феодосія здійснила відповідне слідство та дала адмініст-
рації Феодосійського ІТТ вказівку виправити ситуацію. Однак він не 
надав детальної інформації щодо цього у зв’язку із закінченням стро-
ку зберігання відповідних документів та їхнім знищенням.

62. Стосовно скарг заявника до національного суду Уряд стверд-
жував, що те, що зрештою адміністративний суд відхилив його скар-
гу, сталося з його власної вини. У зв’язку з цим він зазначив, що, якби 
заявник не пропустив строк для подання скарги, то відбувся би роз-
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гляд по суті, в рамках якого адміністративний суд мав би всі необхідні 
повноваження для виправлення ситуації заявника, або шляхом ухва-
лення рішення щодо вжиття конкретних заходів, або шляхом надання 
відповідного відшкодування.

2. оцінка суду

63. Суд зазначає, що стаття 13 Конвенції гарантує наявність на на-
ціональному рівні засобу юридичного захисту, здатного забезпечити 
втілення суті конвенційних прав і свобод незалежно від того, у якій 
формі вони закріплені в національному правовому порядку. Отже, дія 
статті 13 Конвенції полягає у вимозі надання національного засобу 
юридичного захисту, який забезпечуватиме вирішення по суті поданої 
за Конвенцією «небезпідставної скарги» та відповідне відшкодування 
(див., серед багатьох інших джерел, згадане рішення у справі «Кудла 
проти Польщі» [ВП] (Kudła v. Poland) [GC], пункт 157). Обсяг зобов’язань 
за статтею 13 Конвенції залежить від характеру скарги заявника за Кон-
венцією. Тим не менш засіб юридичного захисту, який вимагається стат-
тею 13 Конвенції, має бути ефективним як на практиці, так і в теорії.

64. Повертаючись до фактів цієї справи, Суд зазначає, що Уряд не 
довів наявність у заявника практичної можливості скористатися ефек-
тивними засобами юридичного захисту у зв’язку зі скаргами на умови 
його тримання у Феодосійському ІТТ, тобто засобами юридичного за-
хисту, які могли б запобігти виникненню або продовженню порушен-
ня чи могли б надати заявнику відповідне відшкодування.

65. Суд також зазначає, що вже встановлював порушення статті 13 
Конвенції у низці справ проти України через неефективність запропо-
нованих Урядом засобів юридичного захисту, також відмітивши сис-
темний характер таких проблем у національній пенітенціарній системі 
(див., наприклад, рішення у справах «Мельник проти України» (Melnik v. 
Ukraine), заява № 72286/01, пункти 69–71, від 28 березня 2006 року; «Яко-
венко проти України» (Yakovenko v. Ukraine), заява № 15825/06, пункти 75 
і 76, від 25 жовтня 2007 року, «Коктиш проти України» (Koktysh v. Ukraine), 
заява № 43707/07, пункт 86, від 10 грудня 2009 року та «Логвиненко проти 
України» (Logvinenko v. Ukraine), заява № 13448/07, пункт 57, від 14 жовт-
ня 2010 року). З огляду на обставини цієї справи Суд не вбачає підстав 
відходити у цій справі від своєї попередньої позиції. Уряд не навів при-
кладів з національної судової практики, в яких заявники в аналогічних 
ситуаціях успішно оскаржували в адміністративних судах умови три-
мання їх під вартою та отримували належне відшкодування.
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66. Отже, було порушено статтю 13 Конвенції через відсутність 
ефективних національних засобів юридичного захисту у зв’язку зі 
скаргами заявника на неналежні умови тримання його під вартою 
у Феодосійському ІТТ та Сімферопольському СІЗО.

III. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 5 КОНВЕНЦІЇ

67. Заявник скаржився на незаконність тримання його під вартою 
з 07 лютого 2006 року до дати його засудження судом першої інстанції. 
Він посилався на пункт 1 статті 5 Конвенції, відповідна частина якої 
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 пра-
вопорушення чи її втечі після його вчинення; ...»

A. щодо прийнятності

68. Уряд не надав зауважень щодо прийнятності цієї скарги.
69. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у ро-

зумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Він також зазна-
чає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже, вона 
має бути визнана прийнятною.

B. щодо сУті

70. Заявник стверджував, що тримання його під вартою протягом 
зазначеного періоду було незаконним.

71. Уряд стверджував, що тримання заявника під вартою відпові-
дало чинному національному законодавству. У зв’язку з цим він зазна-
чив, що тримання заявника під вартою протягом зазначеного періоду 
ґрунтувалося на законних судових рішеннях.

72. Суд зазначає, що відповідно до постанови Центрального суду 
від 05 грудня 2005 року строк тримання заявника під вартою був про-
довжений до 07 лютого 2006 року.
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73. 06 лютого 2006 року Феодосійський суд під час розгляду спра-
ви заявника залишив обраний йому запобіжний захід без змін. Вод-
ночас він не встановив строку подальшого тримання його під вартою 
і не навів жодного обґрунтування свого рішення, залишивши, таким 
чином, заявника у стані невизначеності щодо підстав тримання його 
під вартою. Згідно з цією постановою заявник тримався під вартою до 
21 лютого 2006 року, коли Феодосійський суд відмовив у задоволенні 
його клопотання про заміну запобіжного заходу у вигляді тримання 
під вартою на підписку про невиїзд. При цьому суд знову не встановив 
строк подальшого тримання заявника під вартою. До винесення виро-
ку 23 травня 2006 року тримання заявника під вартою обґрунтовува-
лося зазначеною постановою.

74. Суд вже розглядав подібні ситуації у низці інших справ проти 
України та визнав їх несумісними з вимогами законності за пунктом 1 
статті 5 Конвенції, з огляду на те, що чинне на момент подій українсь-
ке законодавство жодним чином не зобов’язувало національні суди, 
навіть при переданні особи до суду, вказувати підстави для зміни за-
побіжного заходу, продовження тримання обвинуваченого під вартою 
або встановлення будь-якого строку при продовженні строку триман-
ня під вартою (див., серед інших, згадане рішення у справі «Соловей 
і Зозуля проти України» (Solovey and Zozulya v. Ukraine), заяви № 40774/02 
та № 4048/03, пункти 74–76 та «Харченко проти України» (Kharchenko 
v. Ukraine), заява № 40107/02, пункт 74, від 10 лютого 2011 року). У цій 
справі немає жодних аргументів, здатних переконати Суд дійти до ін-
шого висновку. Отже, він вважає, що постанови Феодосійського суду 
від 06 і 21 лютого 2006 року не надали заявнику достатнього захисту 
від свавілля, що є невід’ємним елементом «законності» тримання під 
вартою у розумінні пункту 1 статті 5 Конвенції.

75. Отже, було порушено пункт 1 статті 5 Конвенції щодо періоду 
з 07 лютого 2006 року до 23 травня 2006 року.

IV. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 6 КОНВЕНЦІЇ

76. Заявник також скаржився на відсутність доступу до суду в про-
вадженні проти Феодосійського ІТТ (перше провадження).

77. Навіть припустивши, що ця скарга є прийнятною, Суд з огляду 
на наведений висновок щодо статті 13 Конвенції вважає, що немає не-
обхідності з’ясовувати, чи було порушено статтю 6 Конвенції у справі 
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заявника, оскільки суть його скарги за цим положенням полягала 
у відсутності в нього можливості виправити через суд свою ситуацію 
щодо неналежних умов тримання його під вартою.

V. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

78. 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, надає 
потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.»

A. шкода

79. Заявник вимагав 30 000 євро в якості відшкодування мораль-
ної шкоди.

80. Уряд оскаржив цю вимогу.
81. Суд вважає, що заявник мав зазнати болю та страждань у зв’язку 

зі встановленим порушенням. Ухвалюючи рішення на засадах спра-
ведливості, як це вимагається статтею 41 Конвенції, він присуджує за-
явнику 9000 євро в якості відшкодування моральної шкоди.

B. сУдові та інші витрати

82. Заявник також вимагав 59 701,40 гривень компенсації за по-
слуги пана Крістенка під час провадження у Суді, які мали бути пе-
рераховані безпосередньо на рахунок адвоката. В обґрунтування цієї 
вимоги він надав договір про надання правової допомоги від 29 бе-
резня 2013 року, в якому було зазначено погодинну ставку оплати ро-
боти пана Крістенка у розмірі 2420 грн (приблизно 230 євро на час 
подій). Заявник також надав копію рахунку від адвоката від 04 лис-
топада 2013 року, згідно з яким заявник мав сплатити йому загалом 
59 701,40 грн (приблизно 5334 євро на час подій) за майже тридцять 
чотири години роботи.

83. Крім того, заявник вимагав 42,40 грн компенсації поштових 
витрат у зв’язку з його листуванням із Судом (приблизно 4 євро на 
час подій). В обґрунтування цієї вимоги він надав копії відповідних 
квитанцій.
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84. Уряд оскаржив вимогу заявника щодо компенсації витрат за 
юридичне представництво як надмірну. Вирішення питання щодо ви-
моги про компенсацію поштових витрат він залишив на розсуд Суду.

85. Відповідно до практики Суду заявник має право на відшко-
дування судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі 
витрати були фактичними і неминучими, а їхній розмір — обґрунто-
ваним. У цій справі з огляду на наявні в нього документи та зазначені 
критерії Суд вважає розумним присудити заявнику 1050 євро (еквіва-
лент 1900 євро мінус 850 євро — сума, отримана в порядку надання 
правової допомоги) в якості компенсації витрат за юридичне пред-
ставництво, які мають буди перераховані безпосередньо на рахунок 
захисника заявника, а також 4 євро компенсації поштових витрат.

C. пеня

86. Суд вважає за належне призначити пеню на підставі граничної 
позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має бу-
ти додано три відсоткові пункти.

на цих підставах суд одностайно

1. Оголошує прийнятними скарги на умови тримання під вартою 
у Сімферопольському СІЗО та Феодосійському ІТТ, відсутність ефек-
тивного засобу юридичного захисту у зв’язку з цим та незаконність до-
судового тримання його під вартою з 07 лютого 2006 року до 23 травня 
2006 року.

2. Постановляє, що було порушено статтю 3 Конвенції у зв’язку 
з умовами тримання заявника під вартою у Сімферопольському СІЗО 
та Феодосійському ІТТ.

3. Постановляє, що було порушено статтю 13 Конвенції у поєднан-
ні зі статтею 3 Конвенції.

4. Постановляє, що було порушено пункт 1 статті 5 Конвенції що-
до досудового тримання заявника під вартою з 07 лютого 2006 року до 
23 травня 2006 року.

5. Постановляє, що немає необхідності розглядати скаргу за стат-
тею 6 Конвенції.

6. Постановляє, що:
a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити 

заявнику такі суми, які мають бути конвертовані в національ-
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ну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення 
платежу:
i) 9000 (дев’ять тисяч) євро та додатково суму будь-якого по-

датку, що може нараховуватись, в якості відшкодування 
моральної шкоди;

ii) 1050 (одна тисяча п’ятдесят) євро та додатково суму будь-
якого податку, що може нараховуватись заявнику, в якості 
компенсації витрат на правову допомогу, які мають бути 
перераховані безпосередньо на рахунок захисника заявни-
ка, та 4 (чотири) євро та додатково суму будь-якого подат-
ку, що може нараховуватись, в якості компенсації судових 
та інших витрат;

b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточ-
ного розрахунку на зазначені суми нараховуватиметься про-
стий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової 
ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в пе-
ріод несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

7. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 08 грудня 
2016 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.

А.-М. Дужен А. Потоцький
в. о. заступника 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 «КРЯТ ПРОТИ УКРАЇНИ»

(Заява № 21533/07)

Рішення

Страсбург 
15 грудня 2016 року

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

У справі «Крят проти України»,

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

п. Е. Мьосе, голова,
п. Й. Ґрозев,
п. М. Мітс,
а також пані А.-М. Дужен, в. о. заступника секретаря секції,
після обговорення за зачиненими дверима 22 листопада 2016 ро-

ку, виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:
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ПРОЦЕДУРА

1. Дану справу розпочато за заявою (№ 21533/07) проти України, 
яку подав до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод (надалі — «Конвенція») громадя-
нин України, пан Олександр Якович Крят (надалі «заявник») 5 травня 
2007 року.

2. Заявника представляла пані Є. Завгородняя, адвокат, що прак-
тикує у Дніпрі. Уряд України (надалі «Уряд») представляв його Уповно-
важений, останнім часом пан І. Ліщина з Міністерства юстиції.

3. 13 жовтня 2011 року Уряду було повідомлено про заяву.

ФАКтИ

I. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

4. Заявник народився у 1968 році та проживає у Новомосковську.

A. кримінальні провадження проти Заявника

5. Біля 17.30 1 серпня 2004 року відбулася бійка за участі заявника, 
З. та Ш. 15 листопада 2005 року Новомосковський Суд засудив заявни-
ка за хуліганство у складі групи осіб, вчинене проти З. та Ш., і призна-
чив йому умовне ув’язнення строком на три роки. 10 лютого та 19 груд-
ня 2006 року, відповідно, апеляційний суд та Верховний Суд залишили 
у силі обвинувачення та вирок заявника. За словами заявника, його 
засудження ґрунтувалося на неправильній оцінці доказів.

B. стверджУване жорстоке поводження З Заявником

6. 1 серпня 2004 року біля 19.00 група осіб, до якої входили З. та 
Ш., а також два представники добровільної народної дружини, які бу-
ли упізнані в ході подальших проваджень (див. пункти 9-11 нижче), 
увійшли до подвір’я хати заявника та, за словами заявника, напали на 
нього. Зокрема, його били руками, вдарили газовим пістолетом та би-
ли ногами по голові та тілі, внаслідок чого він ненадовго знепритом-
нів. Відповідно до доступних матеріалів справи (див. пункт 9 нижче), 



�1

крят проти україни

дружинники застосовували силу проти заявника при здійсненні своїх 
повноважень відповідно до актуальних положень (див. пункт 13 ниж-
че), намагаючись відвести його до відділку міліції у зв’язку з інциден-
том, який відбувся 1 серпня 2004 року (див. пункт 5 вище).

7. У подальшому заявник був прийнятий до Новомосковської цен-
тральної лікарні, де лікар виявив два синці біля правого ока заявника, 
рану на потилиці та численні садна на правому боці спини. Заявни-
ку також діагностували струс мозку. Протягом подальших обстежень 
з боку судово-медичного експерту у грудні 2004 року та квітні 2006 ро-
ку було виявлено, що у заявника розвинувся посттравматичний отит. 
Травми заявника були класифіковані як частково легкої тяжкості 
та частково середньої тяжкості.

8. 1 серпня 2004 року заявник звернувся зі скаргою до Новомос-
ковської міліції, прагнучи порушити кримінальні провадження проти 
осіб, які його побили.

9. Скарга заявника була розглянута спочатку міліцією, а потім 
прокурорами. З грудня 2004 року до березня 2009 року міліція та про-
курори видали декілька рішень з відхиленням скарги заявника, пос-
тановивши, зокрема, що заявник був травмований після відмови ви-
конати законні накази дружинників, які законно застосували силу 
для того, щоб відвести його до відділку міліції у зв’язку з інцидентом, 
який відбувся 1 серпня 2004 року (див. пункт 5 вище). Ці рішення були 
скасовані різними судами, які переважно вважали, що скарга заявни-
ка не була розглянута належним чином.

10. 12 березня 2009 року Новомосковський прокурор порушив 
кримінальні провадження у зв’язку зі скаргою заявника та наказав 
міліції розслідувати інцидент, який відбувся 1 серпня 2004 року у хаті 
заявника.

11. У ході розслідування обидва дружинники, які приймали 
участь в інциденті 1 серпня 2004 року у хаті заявника, померли. У ць-
ому зв’язку провадження проти цих двох осіб були закінчені 17 липня 
2009 року. Того ж дня міліція припинила провадження проти З. та Ш., 
визнавши, що в їх діях не було складу злочину. Міліція зазначила, що 
два свідки стверджували, що дружинники, які померли, побили заяв-
ника 1 серпня 2004 року.

12. 16 грудня 2009 року міліція припинила розслідування, визнав-
ши, що було неможливо встановити будь-яких інших осіб, залучених 
до інциденту, який відбувся 1 серпня 2004 року у хаті заявника. Ніяке 
подальше розслідування не проводилося.
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II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСтВО

13. Відповідно до статті 1 Закону про участь громадян в охороні 
громадського порядку і державного кордону, у формулюванні, акту-
альному на той час, громадяни України мали право створювати гро-
мадські асоціації для участі у підтриманні громадського порядку (доб-
ровільну народну дружину). Відповідно до статей 3 та 20, повсякденна 
діяльність таких асоціацій регулювалася та контролювалася міліцією, 
у той час як їх загальна діяльність контролювалася місцевими орга-
нами влади. Стаття 13(3) (11) наділяла дружинників повноваженнями 
застосовувати засоби фізичного стримування та самозахисту.

ПРАВО

I. СтВЕРДЖУВАНЕ ЖОРСтОКЕ ПОВОДЖЕННя З ЗАяВНИКОМ 
тА СтВЕРДЖУВАНЕ НЕЕФЕКтИВНЕ РОЗСЛІДУВАННя ЙОГО СКАРГИ 

НА ЖОРСтОКЕ ПОВОДЖЕННя

14. Спираючись на статтю 5 Конвенції, заявник скаржився на те, що 
його право на «особисту недоторканість» було порушено у зв’язку з на-
паду на нього 1 серпня 2004 року (див. пункт 6 вище). Він також скар-
жився відповідно до статті 13 Конвенції на неналежну відповідь органів 
влади на довільні дії дружинників та, зокрема, на те, що органи влади 
не розглянули ретельним чином його скаргу на жорстоке поводження.

15. Регулюючи характеризацію фактів справи у праві та беручи до 
уваги суть скарг заявника, Суд вирішив розглянути їх відповідно до 
статті 3 Конвенції (див., наприклад, Dembele v. Switzerland, № 74010/11, 
§33, 24 вересня 2013).

16. Стаття 3 Конвенції передбачає:

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

17. Уряд не надав зауважень щодо прийнятності та суті справи.

A. щодо прийнятності

18. Суд зазначає, що ця частина заяви не є явно необґрунтованою 
у розумінні статті 35 §3 (a) Конвенції. Він також зазначає, що вона не 
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є неприйнятною за будь-яких інших підстав. Тому вона повинна бути 
проголошена прийнятною.

B. щодо сУті

19. Суд зауважує, що скарги заявника стосуються як матеріально-
го, так і процесуального аспектів статті 3 Конвенції, а саме (i) ствер-
джуваного побиття дружинниками та (ii) стверджуваного неефек-
тивного розслідування інциденту, який відбувся 1 серпня 2004 року 
у хаті заявника. Що стосується першого аспекту, Суд зазначає, що існує 
достатньо матеріалу, який демонструє, що заявник був травмований 
протягом сутички з групою осіб, у тому числі дружинників (див. пунк-
ти 6, 9 та 11 вище). Його травми були достатньо помітними та тяжкими 
для того, щоб дорівнювати поводженню, забороненому відповідно до 
статті 3 Конвенції (див. пункт 7 вище).

20. Таким чином, скарга заявника на жорстоке поводження, яку 
він належним чином висунув на національному рівні (див. пункт 8 
вище), була на перший погляд обґрунтованою і, беручи до уваги пре-
цедентне право Суду з цього питання, органи влади повинні були 
провести ефективне офіційне розслідування стверджуваного жорсто-
кого поводження, навіть якщо таке поводження здійснювалося з боку 
приватних осіб (див. M. C. v. Bulgaria, № 39272/98, §151, ECHR 2003-XII, 
та Denis Vasilyev v. Russia, № 32704/04, §99, 17 грудня 2009).

21. Суд пам’ятає про субсидіарний характер своєї ролі та визнає, 
що повинен бути обережним, беручи на себе роль фактичного суду 
першої інстанції, якщо це не є неминучим у зв’язку з обставинами 
конкретної справи (див., наприклад, Dembele, цит. вище, §40). Тому 
Суд вважає доречним спершу розглянути, чи була скарга заявника на-
лежним чином розслідувана органами влади. В подальшому він роз-
гляне питання того, чи мало місце стверджуване жорстоке поводжен-
ня, беручи до уваги відповідні національні положення.

1. стверджувана нездатність розслідувати скаргу заявника 
на жорстоке поводження

22. Суд повторює, що стаття 3 Конвенції вимагає, щоб розсліду-
вання аргументованих тверджень про жорстоке поводження було 
ретельним. Це означає, що органи влади повинні завжди приклада-
ти серйозні зусилля для того, щоб узнати, що трапилося, і не повин-
ні спиратися на поспішні або необґрунтовані висновки для закриття 
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розслідування або в якості підстави для своїх рішень (див. Assenov and 
Others v. Bulgaria, 28 жовтня 1998, §§103 і далі, Reports of Judgments and 
Decisions 1998-VIII). Вони повинні зробити усі доступні кроки у розум-
них рамках для отримання доказів стосовно інциденту, у тому числі, 
зокрема, тверджень свідків та судово-медичних доказів (див., з не-
обхідними змінами, Tanrıkulu v. Turkey [GC], № 23763/94, §§104 і далі, 
ECHR 1999-IV, та Gül v. Turkey, № 22676/93, §89, 14 грудня 2000).

23. Розслідування повинно бути здатним призвести до ідентифі-
кації та покарання відповідальних осіб. В іншому випадку загальна 
правова заборона катувань та нелюдського чи такого, що принижує 
гідність, поводження та покарання, незважаючи на свою основопо-
ложну важливість, буде неефективною на практиці, і в деяких випад-
ках агенти держави зможуть порушувати права осіб під їх контролем 
майже безкарно (див. Assenov and Others, цит. вище, §102, та Labita v. 
Italy [GC], № 26772/95, 6 квітня 2000, §131, ECHR 2000-IV).

24. Що стосується обставин даної справи, Суд зауважує, що скарга 
заявника на жорстоке поводження була розглянута міліцією, прокура-
турою та різними судами декілька разів. Протягом більш ніж чотирь-
ох з половиною років органи влади розходилися в питанні про те, чи 
потрібно порушувати офіційне кримінальне розслідування скарги за-
явника. Кримінальне розслідування, яке згодом розпочалося, не про-
яснило хід подій та те, яким шляхом були отримані травми заявника. 
Зрештою воно було заблоковано, оскільки двоє з підозрюваних помер-
ли, і міліція не могла виявити усіх осіб, які приймали участь в інциден-
ті 1 серпня 2004 року у хаті заявника.

25. Поточних міркувань достатньо для того, щоб дозволити Суду 
досягти висновку про те, що розслідування скарги заявника на жорс-
токе поводження не відповідало вимогам статті 3 Конвенції. Відповід-
но, мало місце порушення процесуального аспекту цього положення.

2. матеріальний аспект статті 3

26. Договірна держава буде нести відповідальність згідно з Кон-
венцією за порушення прав людини, заподіяні діями її агентів, учи-
нені протягом здійснення ними своїх повноважень (див., наприклад, 
Krastanov v. Bulgaria, № 50222/99, §53, 30 вересня 2004). Однак, держа-
ва може також нести відповідальність, навіть якщо її агенти діяли 
ultra vires або всупереч вказівкам (див. Ireland v. the United Kingdom, 
18 січня 1978, §159, Серія А, № 25, і Moldovan and Others v. Romania (№ 2), 
№№ 41138/98 та 64320/01, §94, ECHR 2005-VII (витяги)). Для встанов-
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лення того, чи може держава бути притягнута до відповідальності за 
незаконні дії своїх агентів, які виходили за межі їх посадових повнова-
жень, Суд повинен оцінити загальні обставини та розглянути характер 
та обставини відповідного поводження (див., з необхідними змінами, 
Sašo Gorgiev v. the former Yugoslav Republic of Macedonia, № 49382/06, §48, 
ECHR 2012 (витяги)).

27. Відповідно до прецедентного права Суду, той факт, що держава 
обирає форму делегування, при якій деякі з її повноважень виконують-
ся іншим органом, не може бути рішучим для питання відповідальності 
держави ratione personae. На думку Суду, здійснення державних повнова-
жень, які впливають на права та свободи відповідно до Конвенції, вису-
ває питання відповідальності держави, незалежно від форми здійснен-
ня цих повноважень, у тому числі, наприклад, якщо їх здійснює орган, 
якому держава делегує ці повноваження (див., з необхідними змінами, 
Woś v. Poland (dec.), № 22860/02, §72, 1 березня 2005).

28. Повертаючись до даної справи, Суд зазначає, що особи, які 
приймали участь в інциденті 1 серпня 2004 року, включали двох дру-
жинників, чия повсякденна діяльність контролювалася міліцією, і які 
були уповноважені застосовувати засоби фізичного стримування та 
самозахисту (див. пункт 13 вище). Невідомо, чи були ці дружинники 
на чергуванні протягом оскаржуваного інциденту, у тому що стосуєть-
ся їх головної функції підтримування громадського порядку. Однак, 
беручи до уваги висновки на національному рівні, є достатні підстави 
вважати, що вони застосували силу проти заявника хоча б частково 
з метою здійснення своїх повноважень відповідно до актуальних по-
ложень (див. пункти 9, 11 та 13 вище). Відповідно, їх дії приписуються 
державі-відповідачу (порівняйте з Basenko v. Ukraine, № 24213/08, §§60 
та 90, 26 листопада 2015). Також з національних висновків видається, 
що травми заявника були нанесені дружинниками в ході цих подій 
(див. пункти 9 та 11 вище). Оскільки національне розслідування не 
відповідало вимогам статті 3 Конвенції, залишається невідомим, як 
були нанесені травми заявника та чи застосовувалася сила законно 
та пропорційно (див. пункт 24 вище). Однак, це не заважає Суду ви-
явити порушення статті 3 Конвенції за таких обставин, тобто, коли 
не був встановлений точний хід подій (див., наприклад, Sylenok and 
Tekhnoservis Plus v. Ukraine, № 20988/02, §§69–70, 9 грудня 2010). Від-
повідно, мало місце порушення цього положення у тому, що заявник 
зазнав нелюдського та такого, що принижувало гідність, поводження 
з боку дружинників 1 серпня 2004 року.
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II. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 6 §1 КОНВЕНЦІЇ

29. Заявник скаржився на порушення статті 6 §1 Конвенції, ствер-
джуючи, що його засудження ґрунтувалося на неправильній оцінці 
доказів (див. пункт 5 вище).

30. У світлі усіх матеріалів у своєму розпорядженні Суд вважає, що 
ця скарга є явно необґрунтованою, та відхиляє її відповідно до стат-
ті 35 §§3 (a) та 4 Конвенції.

III. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

31. Стаття 41 Конвенції передбачає:

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

A. шкода

32. Заявник стверджував, що зазнав моральної шкоди, але не вка-
зав суму. Він залишив це питання на розсуд Суду.

33. Уряд вважав, що вимога заявника була необґрунтованою.
34. Приймаючи рішення на справедливій основі, Суд присуджує за-

явникові 8,000 євро (EUR) в якості відшкодування моральної шкоди.

B. сУдові витрати

35. Заявник не надав вимоги щодо відшкодування судових витрат.

C. пеня

36. Суд вважає розумним, що пеня повинна бути встановлена 
у розмірі граничної відсоткової ставки Європейського центрального 
банку, до якої слід додати три відсоткових пункти.

на цих підставах суд одностайно

1. Проголошує скарги заявника стосовно стверджуваного побит-
тя дружинниками та стверджуваного неефективного розслідування 
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інциденту, який відбувся 1 серпня 2004 року в хаті заявника, прий-
нятними, а решту заяви неприйнятною.

2. Постановляє, що мало місце порушення статті 3 Конвенції у її 
процесуальному аспекті.

3. Постановляє, що мало місце порушення статті 3 Конвенції у її 
матеріальному аспекті.

4. Постановляє, що:
a) держава-відповідач повинна сплатити заявникові, упродовж 

трьох місяців, EUR 8,000 (вісім тисяч євро), плюс будь-який 
податок, який може бути стягнутий, конвертовані у валюту 
держави-відповідача за курсом, застосовним на дату виплати, 
в якості відшкодування моральної шкоди;

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

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 15 грудня 
2016 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.

А.-М. Дужен Е. Мьосе
в. о. заступника 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 «ЧОРНА ПРОТИ УКРАЇНИ»

(Заява № 1661/08)

Рішення

Страсбург 
15 грудня 2016 року

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

У справі «Сосновський проти України»,

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

п. Е. Мьосе, голова,
п. Й. Ґрозев,
п. М. Мітс,
а також пані А.-М. Дужен, в. о. заступника секретаря секції,
після обговорення за зачиненими дверима 22 листопада 2016 року, 

виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:
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ПРОЦЕДУРА

1. Справу було розпочато за заявою (№ 1661/08), яку 26 грудня 
2007 року подала до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції 
про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) 
громадянка України, пані Раїса Степанівна Чорна (далі — заявниця).

2. 07 листопада 2009 року заявниця померла та її син, пан Євген 
Вадимович Чорний, висловив бажання підтримати заяву. Його інтере-
си в Суді представляли пан М. Тарахкало та пан А. Бущенко, юристи, 
які практикують у м. Харків. З практичних підстав у цьому рішенні 
пані Раїса Степанівна Чорна іменуватиметься як «заявниця».

3. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноваже-
ний, на останніх етапах провадження пан І. Ліщина з Міністерства 
юстиції.

4. 14 січня 2010 року про заяву було повідомлено Уряд.

ФАКтИ

І. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

5. 09 червня 2004 року заявниця, якій на той час було 69 років, про-
гулювалась у центрі м. Харків та отримала поранення обличчя метале-
вою кулею з пневматичної зброї.

6. У той же день заявниця була доставлена до лікарні, а куля була 
видалена з її обличчя. Згодом вона була вилучена міліцією в якості до-
казу. У медичній картці заявниці лікарі зазначили, що вона отримала 
вогнепальне поранення інфраорбітальної зони обличчя.

7. Пізніше того ж дня вона звернулась зі скаргою до міліції. Заяв-
ниця стверджувала, що постріл був зроблений з конкретної квартири 
будинку у центрі м. Харків.

8. З 10 до 26 червня 2006 року заявниця пройшла амбулаторне ме-
дичне лікування цієї травми.

9. 02 липня 2004 року за вказівкою міліції вона була оглянута 
експертом, який дійшов висновку, що тілесне ушкодження заявниці 
було легким та могло бути спричинене пострілом зі зброї. 31 жовтня 
2005 року заявниця пройшла додаткове медичне обстеження, яке під-
твердило попередній висновок.
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10. Постановами від 22 березня та 08 грудня 2005 року, а також 
09 серпня 2006 року міліція відмовляла у порушенні кримінальної 
справи, зазначаючи, що неможливо було встановити особи правопо-
рушників, і що твердження заявниці, що постріли були зроблені з кон-
кретного місця, були необґрунтованими. У них також було встановле-
но, що у справі заявниці не було серйозного порушення громадського 
порядку та зазначено, що заявниця могла подати скаргу безпосеред-
ньо до суду у формі приватного обвинувачення. Незважаючи на її не-
одноразові клопотання, заявниці не був наданий доступ до матеріалів 
розслідування міліції, пов’язаного з подією 09 червня 2004 року.

11. За скаргою заявниці ці постанови були скасовані різними про-
курорами та судами, головним чином, на підставі того, що розсліду-
вання міліції не відповідало вимогам повної та об’єктивної перевірки 
обставин справи. Зазначалось, що міліція не перевірила відповідні 
докази, у тому числі кулю, і що у справі містились елементи складу 
злочину, визначені статтею 296 Кримінального кодексу України (хулі-
ганство). Зокрема, 21 серпня 2007 року Дзержинський районний суд 
постановив, що справу слід повернути до прокуратури для додатково-
го розслідування.

12. З цієї дати подальше розслідування не проводилось.
13. Листом від 21 серпня 2009 року заступник прокурора Дзер-

жинського району м. Харків поінформував заявницю, що матеріали 
розслідування зникли. Інформації про будь-які подальші події з цього 
приводу немає.

14. 07 листопада 2009 року заявниця померла. Її смерть не була 
пов’язана з подією 09 червня 2004 року.

ПРАВО

I. ЩОДО LOCUS STANDI ПАНА Є. В. ЧОРНОГО

15. Перш за все Суд зазначає, що заявниця померла під час роз-
гляду справи Судом. Її син, Є. В. Чорний, поінформував Суд про своє 
бажання підтримати її заяву. Уряд стверджував, що пан Є. В. Чорний 
не мав права підтримувати заяву, оскільки він не продемонстрував, 
що внаслідок події 09 червня 2004 року зазнав яких-небудь збитків 
або шкоди.
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16. Суд зазначає, що у низці справ, у яких заявник помирав під 
час розгляду справи, Суд брав до уваги заяви спадкоємців заявника 
або близьких членів сім’ї, які виявили бажання підтримати розгляд 
справи (див., серед іншого, рішення у справі «Тотева проти Болгарії» 
(Toteva v. Bulgaria), заява № 42027/98, пункт 45, від 19 травня 2004 року). 
У цій справі Суд не вбачає підстави для іншого висновку і, отже, погод-
жується, що пан Є. В. Чорний може підтримувати заяву, яка спочатку 
була подана заявницею.

II. СтВЕРДЖУВАНЕ НЕЕФЕКтИВНЕ РОЗСЛІДУВАННя ПОДІЇ 
9 ЧЕРВНя 2004 РОКУ

17. Заявниця скаржилась на непроведення органами влади ефек-
тивного розслідування події 09 червня 2004 року. Вона посилалась на 
статті 2 та 3 Конвенції, які передбачають таке:

Стаття 2

«1. Право кожного на життя охороняється законом...»

Стаття 3

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

A. щодо прийнятності

18. Уряд стверджував, що заявниця не вичерпала національні за-
соби юридичного захисту відповідно до пункту 1 статті 35 Конвенції, 
оскільки у своїх зверненнях до національних органів влади про подію 
09 червня 2004 року вона скаржилась на хуліганство (стаття 296 Кримі-
нального кодексу України), а не на злочин, пов’язаний із втручанням 
у право на життя або право не бути підданою жорсткому поводженню.

19. Уряд також стверджував, що ця частина заяви була подана 
з пропущенням шестимісячного строку, передбаченого пунктом 1 
статті 35 Конвенції, зазначаючи, що його відлік почався 22 березня 
2005 року, коли міліція відмовила у порушенні кримінального про-
вадження у її справі. Згідно з твердженнями Уряду на момент подій 
заявниця мала знати, що вона скористалась процедурою, яка була не-
доречною в її справі.
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20. Суд зазначає, що заявниця скаржилась до міліції на отриман-
ня нею тілесного ушкодження від невідомої особи. Її скарга підтвер-
джувалась відповідними медичними доказами та в цілому була не-
безпідставною. Аргумент Уряду, що вона скористалась невідповідною 
процедурою суперечить висновкам прокурорів та судів, які скасували 
постанову міліції від 22 березня 2005 року та дві аналогічні подальші 
постанови. Зрештою, у серпні 2007 року було постановлено провести 
подальше розслідування, але вбачається що не були вжиті жодні за-
ходи, оскільки матеріали справи були загублені (див. пункти 11–13). 
Заявниця подала свою заяву до Суду через чотири місяці, у грудні 
2007 року, у той час, коли органи влади все ще були зобов’язані про-
вести розслідування за її скаргою, як було вказано у постанові Дзер-
жинського районного суду м. Харків (див. пункт 11). У світлі зазначе-
ного заявниця дотрималась вимоги вичерпання національних засобів 
юридичного захисту та правила шестимісячного строку, передбачених 
пунктом 1 статті 35 Конвенції. Отже, заперечення Уряду з цього при-
воду мають бути відхилені.

21. Суд також доходить висновку, що ця частина заяви не є явно не-
обґрунтованою у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. 
Вона також не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже, вона 
має бути визнана прийнятною.

B. щодо сУті

22. Заявниця скаржилася, що було порушення статей 2 та 3 Кон-
венції, зазначаючи, що органи влади були зобов’язані провести ефек-
тивне розслідування небезпечного для її життя нападу 09 червня 
2004 року.

23. Уряд доводив, що ні стаття 2, ні стаття 3 не були застосовни-
ми до цієї справи, оскільки тілесні ушкодження заявниці були лег-
кими.

24. Перш за все Суд зазначає, що немає доказів або переконливих 
аргументів, що через подію 09 червня 2004 року життя заявниці було 
піддано такому ризику, що її скарга мала розглядатись за статтею 2 
Конвенції (див., для порівняння, рішення у справі «Ільхан проти Ту-
реччини» [ВП] (İlhan v. Turkey) [GC], заява № 22277/93, пункти 75–77, 
ЄСПЛ 2000-VII). Проте з огляду на той факт, що заявниця отримала 
вогнепальне поранення обличчя, тобто вона перенесла хірургічне 
втручання та більше двох тижнів проходила амбулаторне лікування 
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(див. пункти 5, 6), Суд зазначає, що тілесне ушкодження заявниці було 
достатньо серйозним, щоб становити жорстоке поводження, яке під-
падає під дію статті 3 Конвенції (див. рішення у справі «Денис Васільєв 
проти Росії» (Denis Vasilyev v. Russia), заява № 32704/04, пункт 95, від 
17 грудня 2009 року). Отже, Суд розгляне скаргу заявниці за цим 
положенням.

25. Суд повторює, що стаття 3 Конвенції вимагає від органів влади 
проведення офіційного ефективного розслідування стверджуваного 
жорстокого поводження, навіть якщо таке поводження було здійсне-
не приватними особами (див. рішення у справі «М. С. проти Болгарії» 
(M. C. v. Bulgaria), заява № 39272/98, пункт 151, ЄСПЛ 2003-ХІІ, та згада-
не рішення у справі «Денис Васільєв проти Росії» (Denis Vasilyev v. Russia), 
пункт 99). Мінімальні стандарти ефективності, встановлені практикою 
Суду, вимагають, щоб розслідування було незалежним, безстороннім 
і підлягало громадському контролю, а компетентні національні орга-
ни влади діяли зі зразковою ретельністю та оперативністю (див., на-
приклад, рішення у справі «Мута проти України» (Muta v. Ukraine), заява 
№ 37246/06, пункт 61, від 31 липня 2012 року).

26. Процесуальні вимоги статті 3 виходять за межі стадії досудо-
вого слідства, коли слідство призводить до вчинення юридичних дій 
у національних судах: провадження в цілому, у тому числі стадія су-
дового розгляду, має відповідати вимогам статті 3. Це означає, що на-
ціональні суди за жодних обставин не повинні допускати випадків, за 
яких завдані тілесні та моральні страждання залишатимуться безкар-
ними. Це важливо для забезпечення громадської впевненості у при-
нципі верховенства права і його підтримки, а також у попередженні 
будь-якої ознаки толерантності органів влади до незаконних дій або 
співучасті у них (див. згадане рішення у справі «Мута проти України» 
(Muta v. Ukraine), пункт 62).

27. Повертаючись до обставин цієї справи, Суд зазначає, що згідно 
з висновками прокурорів та судів повного та об’єктивного розсліду-
вання обставин справи проведено не було (див. пункт 11). Більше того, 
зрештою органи влади втратили матеріали справи, що розглядалась 
на національному рівні, та не зробили жодної спроби розслідувати 
подію 09 червня 2004 року (див. пункти 12, 13).

28. Наведених міркувань достатньо, щоб Суд міг дійти висновку 
про невідповідність розслідування скарги заявниці на жорстоке по-
водження вимогам процесуального аспекту статті 3 Конвенції. Отже, 
було порушено це положення.
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III. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 13 КОНВЕНЦІЇ

29. Заявниця скаржилась, що у цій справі вона не мала ефектив-
них національних засобів юридичного захисту. Вона посилалась на 
статтю 13 Конвенції, яка передбачає:

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

30. Уряд заперечив проти цього аргументу.
31. Суд зазначає, що ця скарга пов’язана з розглянутою скаргою за 

статтею 3 Конвенції і, отже, також має бути визнана прийнятною.
32. З огляду на висновки, пов’язані зі статтею 3 (див. пункт 28), 

Суд вважає, що немає необхідності розглядати, чи було у цій справі 
порушення статті 13 Конвенції (див., серед інших джерел, рішення 
у справі «Олександр Ніконенко проти України» (Aleksandr Nikonenko v. 
Ukraine), заява № 54755/08, пункт 51, від 14 листопада 2013 року).

IV. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

33. Стаття 41 Конвенції передбачає:

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

A. шкода

34. Заявниця вимагала 20 000 євро в якості відшкодування мо-
ральної шкоди.

35. Уряд заперечив проти цієї вимоги.
36. Суд, ухвалюючи рішення на засадах справедливості, присуджує 

заявниці 7500 євро, які мають бути виплачені сину заявниці в якості 
відшкодування моральної шкоди.

B. сУдові витрати

37. Заявниця також вимагала 2000 євро в якості компенсації судо-
вих та інших витрат.
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38. Уряд заперечив проти цієї вимоги.
39. З огляду на те, що в обґрунтування цієї вимоги не були надані 

жодні деталі або документи, Суд відхиляє її.

C. пеня

40. Суд вважає за належне призначити пеню на підставі граничної 
позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має бу-
ти додано три відсоткові пункти.

на цих підставах суд одностайно

1. Вирішує, що син заявниці, пан Є. В. Чорний, має право брати 
участь у цій справі замість заявниці.

2. Оголошує заяву прийнятною.
3. Постановляє, що було порушення процесуального аспекту стат-

ті 3 Конвенції.
4. Постановляє, що немає необхідності розглядати скаргу за стат-

тею 13 Конвенції.
5. Постановляє, що:
a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплати-

ти сину заявниці 7500 (сім тисяч п’ятсот) євро та додатково су-
му будь-якого податку, що може нараховуватись, в якості від-
шкодування моральної шкоди; ця сума має бути конвертована 
у національну валюту держави-відповідача за курсом на день 
здійснення платежу,

b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточ-
ного розрахунку на вищезазначену суму нараховуватиметься 
простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової 
ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в пе-
ріод несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

6. Відхиляє решту вимог заявниці щодо справедливої сатисфакції.

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 15 грудня 
2016 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.

А.-М. Дужен Е. Мьосе
в. о. заступника 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 «САВЧЕНКО ПРОТИ УКРАЇНИ»

(Заява № 1574/06)

Рішення

Страсбург 
22 вересня 2016 року

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

У справі «Савченко проти України»,

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

п. Х. Гаджієв, голова,  п. Ф. Веґабовіч,
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п. К. Ранзоні,
а також п. М. Блашко, заступник секретаря секції,
після обговорення за зачиненими дверима 30 серпня 2016 року, 

виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Дану справу розпочато за заявою (№ 1574/06) проти України, 
яку подав до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод (надалі — «Конвенція») громадянин 
України, пан В’ячеслав Володимирович Савченко (надалі — «заявник») 
23 грудня 2005 року.

2. Заявника представляв пан Є. В. Марков, адвокат, що практи-
кує у Страсбурзі. Уряд України (надалі — «Уряд») представляв остан-
нім часом його виконуючий обов’язки Уповноваженого, пан І. Ліщина, 
з Міністерства юстиції.

3. Заявник скаржився, зокрема, на два випадки жорстокого повод-
ження з боку міліції та відсутність їх ефективного розслідування. Він 
також стверджував, що його досудове утримування під вартою було не-
законним та надмірно тривалим, і що йому не забезпечили належний 
судовий перегляд його законності. Заявник також скаржився на те, що 
не мав ефективного та захищеного права на відшкодування за триман-
ня під вартою, всупереч статті 5 Конвенції. Він також скаржився на те, 
що тривалість кримінальних проваджень проти нього була надмірною 
і що він не мав ефективного національного засобу правового захисту по 
відношенню до цієї скарги. Нарешті, заявник скаржився на те, що органи 
влади не дали йому можливість отримати копії документів з матеріалів 
справи, які він бажав подати до Суду для обґрунтування своєї заяви.

4. 29 серпня 2013 року Уряду було повідомлено про ці скарги, а ре-
шта заяви була оголошена неприйнятною відповідно до правила 54 §3 
Регламенту Суду.

ФАКтИ

I. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

5. Заявник народився у 1973 році та на даний момент відбуває тю-
ремне покарання у Сокирянській колонії № 67.
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A. Затримання Заявника 18 вересня 2001 рокУ, 

стверджУване жорстоке поводження міліції 

З ним та роЗслідУвання цього питання

6. У вересні 2001 року заявник та його знайомий, Ф., вирішили 
здійснити викрадення автівки. Уночі з 17 на 18 вересня 2001 року во-
ни з цією метою зупинили таксі. Ф. вистрілив у голову водію й вони 
з заявником відвезли його до лісу, де вистрілили у постраждалого ще 
декілька разів та залишили тіло. За словами заявника, він вважав, 
що водій вже був мертвий, коли він у водія стріляв. Пізніше, їдучи 
в автівці, заявник та Ф. стикнулися з патрулем ДАІ, який наказав їм 
зупинитися. Вони не виконали наказ та намагалися втекти. Заявник 
кинув у патрульних гранату, але вона пролетіла повз них. Згодом Ф., 
який був за кермом, втратив контроль над автівкою, в результаті чо-
го вона зупинилася. Заявник почав стріляти та тяжко поранив одного 
з патрульних.

7. Для подолання опору заявника, патрульні декілька раз вдарили 
його по голові рукояткою пістолета. Він знепритомнів та був закований 
у кайданки. Його затримання відбулося біля 03.00 18 вересня 2001 року.

8. Хоча сторони не опротестували узагальнені вище факти, їх опис 
подальших подій відрізняється.

9. За словами Уряду, проти заявника не використовувалися ніякі 
подальші засоби впливу.

10. За словами заявника він зазнав дуже жорстокого поводження 
після затримання, подальші події він описує наступним чином. У своє-
му формулярі заяви він стверджував, що як тільки міліція побачила, 
що він прийшов до тями, біля 05:00, міліціонери відвезли його до Су-
ворівського районного відділку міліції, де побили його. У своїх заува-
женнях у відповідь на зауваження Уряду заявник також стверджував, 
що його побили у двогодинний період між затриманням та перевезен-
ням до відділку міліції. Заявник також стверджував, що після прибут-
тя до міліцейського відділку міліціонери штовхнули його на підлогу та 
почали бити руками, ногами та гумовими кийками. Вони нібито праг-
нули помсти за те, що він поранив їх колегу та прагнули змусити його 
зізнатися у розслідуваному кримінальному злочині. Побиття заявни-
ка, за його словами, тривало до 7 або 8 години ранку.

11. У невстановлений час вранці 18 вересня 2001 року заявника об-
стежив судово-медичний експерт. Як зазначається у звіті про розслі-
дування, зріст заявника становив 195 см, і він мав сильну будову. Були 
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виявлені наступні травми: чотири болючих набряки (два з яких суп-
роводжувалися ранами) до 4 см у діаметрі на задній частині голови та 
на обох скронях, два овальні синці на лобі розміром 8 × 5 см та 5 × 4 см, 
синці на обох повіках, трохи набрякле перенісся, синці з боків носа, 
які поширювалися на повіки, і лінійні рани на обох зап’ястях. Експерт 
визнав, що заявник міг отримати відповідні травми в ході затриман-
ня. Заявник сказав експерту, що не був побитий у міліції.

12. За словами заявника, його медичний огляд обмежувався ви-
димими частинами тіла, які не були закриті одягом, і експерт не за-
документував численні синці, які покривали решту його тіла. Заявник 
також стверджував, що міліціонери поговорили з лікарем на самоті 
до обстеження. Крім того, вони, нібито, загрожували заявникові, що 
якщо він поскаржиться, вони його вб’ють.

13. Як надалі стверджував заявник, 29 вересня 2001 року міліція 
намагалася перевести його з Херсонського ізолятору тимчасового три-
мання (надалі — «ІТТ», частина міліцейської системи) до Херсонського 
слідчого ізолятору (надалі «СІЗО»), але адміністрація СІЗО відмовила-
ся приймати його у зв’язку з численними травмами.

14. 5 жовтня 2001 року заявник був переведений до СІЗО, де його 
обстежив лікар. Ніякі травми не були задокументовані. Заявник ствер-
джував у Суді, не надавши ніяких доказів,, що звіт про його огляд був 
неправильно датований 8 жовтня 2001 року (замість 5 жовтня) і що він 
був неправдивий.

15. Заявник стверджував, що протягом утримування в ІТТ, з 18 ве-
ресня до 5 жовтня 2001 року, він зазнав таких тортур, як застосування 
електричного струму, його підвішували з горизонтальної металевої 
перекладини, поки його руки були закованими у нього за спиною, йо-
го придушували протигазом та поліетиленовим пакетом, а його паль-
ці затискали дверима. Заявник також стверджував, що працівники 
міліції стрибали йому на груди зі стола, поки він лежав на підлозі.

16. У своїх зауваженнях до Суду від 16 липня 2014 року заявник 
надав рукописну копію скарги до Херсонської обласної прокурату-
ри (надалі «Херсонська прокуратура»), датованої 5 жовтня 2001 року 
(з рукописним підтвердженням з боку двох співкамерників стосовно 
того, що заявник передав цю скаргу черговому охоронцю для відправ-
ки). Він скаржився на своє «тривале побиття, тортури та приниження» 
після затримання 18 вересня та протягом утримування в ІТТ. Він та-
кож стверджував, що медичний огляд 18 вересня 2001 року був непов-
ним і що Херсонський СІЗО не звернув увагу на його запити стосовно 
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медичного обслідування та документування різних травм, які він не 
вказав.

17. Відповідно до іншої, також рукописної записки, поданої до 
Суду 16 липня 2014 року, заявник 7 жовтня 2001 року скаржився на-
чальнику Херсонського СІЗО на те, що охоронці порвали його скар-
ги до прокуратури 5 та 6 жовтня 2001 року. Він також скаржився, що 
хоча його відвезли до СІЗО 5 жовтня 2001 року з травмами по усьому 
тілі, черговий працівник СІЗО відмовив у його запиті щодо медичного 
обстеження.

18. За словами заявника, 9 листопада 2001 року він відправив ін-
шу скаргу до Херсонської прокуратури.

19. 18 лютого 2002 року був виданий протокол судово-медичної 
експертизи стосовно травм заявника після його затримання. Розгля-
нувши матеріали справи, судово-медичний експерт стверджував, 
що заявник мав крововилив у м’яких тканинах голови, рани та синці 
на лиці та шкірі голови, а також синці на зап’ястях. Відповідні трав-
ми могли бути заподіяні 18 вересня 2001 року за описаних заявни-
ком обставин протягом його допитування в якості обвинуваченого 
(тобто, в результаті побиття по голові рукояткою пістолета). Експерт 
класифікував ці травми як легкі. У матеріалах справи немає ніякої 
подальшої інформації щодо протоколу або того, де він використо-
вувався.

20. Заявник висунув скаргу на жорстоке поводження протягом 
суду в Херсонському обласному апеляційному суді (надалі «Херсонсь-
кий суд», див., зокрема, пункти 40 та 41 нижче). В результаті 21 травня 
2003 року суддя з суду першої інстанції попросив Херсонську проку-
ратуру провести розслідування цього питання.

21. 30 травня 2003 року Херсонська прокуратура відмовилася пору-
шити кримінальну справу проти міліціонерів через відсутність складу 
злочину в їх діях. Прокурори спиралися на твердження міліціонерів, 
які заперечували, жорстоке поводження з заявником та його співвід-
повідачами, а також на документи від адміністрації СІЗО, в яких гово-
рилося, що на тілах відповідачів не були виявлені жодні травми протя-
гом медичного огляду, і що вони не висували жодних скарг. За словами 
заявника, він зміг ознайомитися з рішенням прокуратури лише майже 
через рік, 2 березня 2004 року.

22. Оскільки заявник та його співвідповідачі повторювали свої 
скарги протягом суду, у червні 2003 року суддя знову попросив проку-
ратуру розслідувати це питання.
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23. 7 листопада 2003 року Херсонська прокуратура знову відмо-
вилася порушити кримінальну справу проти міліціонерів, на тих же 
підставах, що і раніше.

24. Заявник опротестував це рішення у судах.
25. 30 липня 2004 суддя з Комсомольського районного суду Херсо-

на (надалі «Комсомольський суд»), після слухання за участі прокурора, 
але без участі заявника або його адвоката, відхилив скаргу заявника 
як необґрунтовану.

26. 7 вересня 2004 року Херсонський суд скасував це рішення як 
формалістичне та позбавлене обґрунтувань. Він повернув справу до 
того ж суду для нового розгляду з боку іншого судді.

27. 10 вересня 2004 року Комсомольський суд знову відхилив скар-
гу заявника. Цього часу адвокат заявника був присутній на слуханні. 
Суддя вислухав сторони та розглянув матеріали справи. Він стверджу-
вав, що прокурор правомірно відхилив твердження заявника про жор-
стоке поводження після допитування усіх залучених осіб та розгляду 
усіх протоколів медичних обстежень.

28. 19 жовтня 2004 Херсонський суд, розглядаючи справу колегією 
з трьох суддів, залишив у силі це рішення та його обґрунтування.

29. 3 грудня 2004 року Верховний суд відхилив запит заявника 
щодо дозволу подати стосовно цих рішень апеляцію з питань права, 
на підставі того, що кримінальні провадження проти заявника усе ще 
очікували розгляду.

B. кримінальні провадження проти Заявника 

та його УтримУвання

30. 18 вересня 2001 року, біля 03.00 ранку, заявник був затриманий 
ДАІ. Біля 10.00 міліція склала рапорт про затримання. Він був поміще-
ний до Херсонського ІТТ.

31. Того ж дня проти заявника були порушені кримінальні про-
вадження за підозрою у розбої та вбивстві за обтяжуючих обставин, 
незаконному володінні зброєю та замаху на життя працівників право-
охоронних органів. На той час проти заявника вже були порушені інші 
кримінальні справи.

32. У невстановлений день були висунуті подальші обвинувачен-
ня проти заявника та декількох інших осіб. У цілому до відповідних 
кримінальних проваджень входило дванадцять підозрюваних і вони 
стосувалися дванадцятьох випадків злочинної діяльності, у тому чис-
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лі багатьох крадіжок, пограбувань та вбивств, вчинених у період з 1998 
до 2001 року.

33. 22 вересня 2001 року Комсомольський суд видав наказ про по-
переднє ув’язнення заявника строком на два місяці. Суд посилався на 
тяжкість обвинувачень проти заявника та зазначив, що на волі заяв-
ник міг втекти або перешкоджати розслідуванню. Це рішення могло 
бути оскаржено упродовж трьох діб з дати його проголошення. Слу-
хання відбулися у присутності прокурора, але за відсутності заявника 
та його адвоката. Відповідно до рукописної записки з підписом судді, 
заявникові повідомили про рішення у день його проголошення. Однак, 
заявник стверджував, що узнав про рішення зі значною затримкою, що 
завадило йому подати апеляцію.

34. 24 вересня 2001 року слідчий, який розглядав справу, видав 
рішення про продовження строку тримання заявника в ІТТ на десять 
діб (замість дозволеного відповідно до закону максимального строку 
у три доби, після чого заявника необхідно було перевести до місцевого 
СІЗО — див. пункт 77 нижче). Це рішення пояснювалося потребою про-
вести ставки зі свідками, слідчі експерименти та інші слідчі заходи за 
участі заявника.

35. 12 листопада 2001 року Комсомольський суд продовжив 
строк досудового тримання заявника до чотирьох місяців на під-
ставі того, що заявник підозрювався у тяжких кримінальних пра-
вопорушеннях і що не було підстав змінювати запобіжний захід. 
Адвокат заявника, який був присутній на слуханні, не заперечував. 
Заявник міг оскаржити це рішення упродовж трьох діб, але не зро-
бив цього.

36. 10 січня 2002 року Херсонський суд, після слухання, у якому 
приймав участь прокурор, але без участі заявника або його адвоката, 
продовжив строк досудового тримання заявника під вартою до шес-
ти місяців (до 18 березня 2002 року) на тих же підставах, як і раніше. 
Це рішення не підлягало оскарженню. За словами заявника, він узнав 
про нього лише зі значною затримкою.

37. 1 березня 2002 року досудове розслідування закінчилося і за-
явник та його адвокат отримали доступ до справи.

38. 18 березня 2002 року заявник звернувся до прокуратури та 
судів зі скаргами на те, що період його попереднього ув’язнення за-
кінчився того дня та не був продовжений. Відповідно, він вимагав бу-
ти звільненим без затримки. Видається, що ніякі дії не були зроблені 
стосовно цієї скарги.
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39. 14 червня 2002 заявник та його співобвинувачений отримали 
обвинувальні листи.

40. 5 серпня 2002 року Херсонський суд провів підготовче слухан-
ня, протягом якого вирішив залишити заявника під вартою. Матеріа-
ли справи не містять копію цього рішення.

41. 7 грудня 2004 року Херсонський суд визнав заявника винним 
за обвинуваченнями та засудив його до довічного ув’язнення.

42. 11 травня 2006 року Верховний Суд скасував це рішення та по-
вернув справу до того ж суду першої інстанції для нового розгляду. 
Зокрема, він постановив, що права заявника на захист були порушені 
у зв’язку з його видаленням зі слухань, у порушення процесуальних 
правил. Верховний Суд також постановив залишити заявника під вар-
тою в якості запобіжного заходу, без подальшого обґрунтування.

43. 20 квітня 2007 року Херсонський суд виніс нове рішення, яке 
засуджувало заявника за різними кримінальними обвинуваченнями 
до позбавлення волі строком на п’ятнадцять років.

44. 8 квітня 2008 року Верховний Суд скасував це рішення у той 
частині, яка стосувалася заявника, на підставі того, що суд першої 
інстанції змінив його обвинувачення без дотримання застосовних 
процесуальних правил. Відповідно, справу було знову передано для 
нового розгляду. В ухвалі Верховного Суду не згадувався будь-який 
запобіжний захід по відношенню до заявника в очікуванні винесення 
нового рішення.

45. 29 грудня 2009 року Херсонський суд знову визнав заявника 
винним за довгим переліком обвинувачень та засудив його до довіч-
ного ув’язнення.

46. 20 вересня 2011 року Верховний Суд скасував і це рішення і по-
вернув справу до суду першої інстанції для нового розгляду.

47. 6 жовтня 2011 року Херсонський суд передав справу до Бі-
лозерського міського суду (надалі «Білозерський суд») після пов’я-
заних з юрисдикцією виправлень до Кримінально-процесуального 
кодексу.

48. У липні, серпні та вересні 2012 заявник звертався до суду пер-
шої інстанції з проханням про звільнення під підписку про невиїзд. 
Він стверджував, що вже перебував під вартою протягом більш ніж 
одинадцяти років, і що його тривале утримування під вартою було не-
законним. Він посилався, зокрема, на погані умови свого утримування 
та погіршення здоров’я. Заявник також зауважив, що вже регулював 
цивільні позови потерпілих.
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49. 19 липня, 6 серпня та 27 вересня 2012 року Білозерський суд від-
хилив подання заявника щодо звільнення про підписку про невиїзд на 
підставі того, що заявник при звільненні не продемонстрував, що він не 
втече та не перешкоджатиме втіленню різних процесуальних рішень.

50. 6 серпня 2012 року Білозерський суд припинив кримінальні 
провадження проти заявника за деякими обвинуваченнями, оскільки 
за ними закінчився строк давності.

51. 8 жовтня 2012 року той же суд визнав заявника винним у зб-
ройному пограбуванні, убивстві за обтяжуючих обставин та зама-
ху на життя працівника правоохоронних органів, та засудив його до 
п’ятнадцяти років позбавлення волі.

52. За відсутності будь-яких апеляцій 28 жовтня 2012 року рішен-
ня набуло статус остаточного.

C. стверджУване побиття Заявника охоронцем 

 У київськомУ сіЗо 16 серпня 2005 рокУ

53. Протягом щоденної прогулянки на свіжому повітрі 16 серпня 
2005 року у Київському СІЗО один з охоронців нібито вдарив заявника 
гумовим кийком у живіт та по стегні. Заявник не надав ніяких подаль-
ших подробиць стосовно цього інциденту.

54. 12 вересня 2005 року заявник був переведений до Херсонсько-
го СІЗО. Відповідно до органів влади, того ж дня його оглянули лікарі, 
які не виявили ніяких травм. Заявник стверджував, що ніякий огляд 
не мав місце.

55. 20 вересня 2005 адвокат заявника написав начальнику Хер-
сонського СІЗО, що заявник скаржився на те, що його побив охоронець 
Київського СІЗО. Тому адвокат вимагав провести медичний огляд сво-
го клієнта.

56. 4 жовтня 2005 року комісія з трьох лікарів оглянула заявника. 
За словами заявника, це був його перший огляд у Херсонському СІЗО. 
Лікарі задокументували 3.5-коричневий синець збоку лівого стегна 
заявника та округлу ділянку дещо пігментованої шкіри з нерівними 
краями у біляпупочній області лівої частини його живота.

57. 6 жовтня 2005 року адміністрація СІЗО проінформувала адво-
ката заявника про протокол огляду.

58. 26 жовтня 2005 року три лікарі знову оглянули заявника. Їх ви-
сновки були тими ж, як і 4 жовтня 2005 року. Пізніше, у невстановле-
ний день, начальник СІЗО написав про висновки адвокату заявника.
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59. Заявник скаржився різним органам на те, що його побили 
16 серпня 2005 року і що його травми не були належним чином задоку-
ментовані. Його скарги були передані Київській міській прокуратурі 
(надалі — «Київська прокуратура»).

60. Витяги з медичної карти заявника під вартою, які Уряд надав до 
Суду, містять копію протоколу медичного огляду заявника у Херсонсь-
кому СІЗО від 13 січня 2006 року. У ній згадується, зокрема, що заявник 
мав пігментовані шкіряні ділянки. Їх опис був ідентичний опису, дано-
му у звітах від 4 та 26 жовтня 2005 року (див. пункти 56 та 58 вище).

61. 22 березня 2006 року київська прокуратура написала заявни-
кові, що його скарги були безпідставними.

62. Невідомо, чи продовжував заявник наполягати на цій скарзі.
63. 5 лютого 2014 року адміністрація Київського СІЗО проінфор-

мувала Уповноваженого Уряду, що усі записи за 2005 рік були знищені 
зі спливом п’ятирічного строку їх зберігання.

D. Умови УтримУвання Заявника З 5 жовтня 2005 рокУ 

до 24 грУдня 2012 рокУ

64. Протягом різних невстановлених періодів з 5 жовтня 2005 до 
свого переведення до Сокирянської колонії 24 грудня 2012 року заяв-
ник знаходився під вартою в СІЗО у Херсоні, Одесі та Києві.

65. За словами заявника, він знаходився у переповнених, неопа-
люваних та вогких камерах, які не мали вентиляції та були погано ос-
вітлені. За його словами, у СІЗО не було пральні для ув’язнених, а ка-
мери були заповнені комахами. Заявник також стверджував, що його 
співкамерники увесь час палили й він зазнав пасивного паління. Він на-
дав численні твердження своїх співкамерників, які підтверджували 
точність цього опису умов утримування. Заявник також надав декіль-
ка кольорових фотографій своїх камер у Херсонському та Київському 
СІЗО, які демонстрували, зокрема, щільні металеві решітки на вікнах, 
дуже малий простір між різними меблями в камері, погані санітарні 
прилади та туалет, який можна було побачити від входу.

66. За словами Уряду, умови утримування заявника були прий-
нятними. Уряд зауважив, що частини Херсонського СІЗО, у яких за-
явник перебував у 2005 році, після того були знесені, оскільки вони 
були застарілими та не підлягали капітальному ремонту. Тому Уряд 
стверджував, що не міг надати більше подробиць стосовно умов утри-
мування там.
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67. Протягом свого перевезення між СІЗО та на судові слухання 
заявник, за його словами, увесь час перебував у кайданках (іноді про-
тягом тридцяти двох годин), йому не давали достатньо харчів та води, 
він був позбавлений сну та не міг користуватися туалетом, коли пот-
ребував цього.

68. Заявник звертався до прокуратури зі скаргами на умови свого 
перевезення та прагнув порушити кримінальні провадження проти 
відповідних офіцерів конвою.

69. 29 червня 2006 року Військова прокуратура Київського гарні-
зону відмовилася порушити кримінальні провадження проти офіцерів 
конвою через відсутність складу злочину у їх діях. Заявник безуспіш-
но оскаржив це рішення у судах на трьох рівнях юрисдикції.

70. За словами Уряду, умови перевезення заявника не порушували 
його права.

71. Заявник також стверджував, що протягом утримування стан 
його здоров’я значно погіршився. Зокрема, він захворів на туберкуль-
оз та отримав неозначені проблеми з серцем, по відношенню до яких 
не отримав належного лікування. Його запити про надання медичної 
допомоги були відхилені органами влади.

72. Уряд надав до Суду детальну інформацію у хронологічному 
порядку про стан здоров’я заявника та медичну допомогу, яка надава-
лася йому під вартою. До його проблем зі здоров’ям входили наслідки 
туберкульозу (на який він захворів у 2003 році), мікрокардіосклероз 
і деякі порушення травлення. як можна побачити з медичної карти 
заявника, він проходив регулярні медичні обстеження та отримував 
лікування у зв’язку зі своїми проблемами зі здоров’ям.

E. достУп Заявника до докУментів У кримінальній справі 

У контексті його Звернення до сУдУ

73. У січні 2007 року Суд запитав заявника надати копії його апе-
ляцій у порядку касації проти рішення від 7 грудня 2004 року, які де-
монстрували дати їх подання до судів, які розглядали кримінальну 
справу проти заявника.

74. 11 березня та 25 квітня 2007 року заявник запитав суд першої 
інстанції надати йому копії його апеляцій у порядку касації та копії 
аналогічних скарг, поданих його співкамерниками.

75. 7 травня 2007 року суддя з суду першої інстанції, який розгля-
дав відповідну кримінальну справу, написав заявникові, що не було 
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підстав задовольняти його запит, оскільки він вже отримав усі копії, 
які вимагав, що підтверджувалося визнанням отримання з підписом 
заявника у матеріалах справи. Крім того, суддя зауважив, що заявник 
також мав можливість ознайомитися з матеріалами справи.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСтВО

76. Статтю 97 стосовно зобов’язання прокуратури розслідувати 
твердження про кримінальні правопорушення, а також інші відповід-
ні положення Кримінально-процесуального кодексу 1960 року (який 
був у силі на той час та втратив силу 19 листопада 2012 року) можна 
знайти у рішенні у справі Kaverzin v. Ukraine (№ 23893/03, §45, 15 травня 
2012).

77. Відповідно до пунктів 2 та 4 статті 155 Кримінально-процесу-
ального кодексу 1960 року, особи, які перебували під вартою, повинні 
були знаходитися у слідчих ізоляторах (СІЗО, частина пенітенціарної 
системи). У виняткових випадках їх також можна було тримати в ізо-
ляторах тимчасового тримання (ITT, частина системи міліції), але не 
більш ніж упродовж трьох діб. Якщо було неможливо забезпечити пе-
реведення до СІЗО упродовж цього строку, у зв’язку з його віддаленим 
знаходженням або відсутністю інфраструктури, особа під вартою мог-
ла залишатися в ІТТ до десяти діб.

III. ВІДПОВІДНІ МІЖНАРОДНІ МАтЕРІАЛИ

78. 23 листопада 2011 року Європейський комітет для запобігання 
катуванням та нелюдському чи такому, що принижує гідність, повод-
женню або покаранню (надалі «КЗК») оприлюднив Доповідь [CPT/Inf 
(2011) 29] Уряду України про відвідування України з 9 до 21 вересня 
2009 року, частиною якого було відвідування Київського СІЗО. Відпо-
відні витяги з Доповіді містять наступне (оригінальний наголос):

«74. На момент візиту 2009 року, загальна кількість ув’язнених в Україні 
становила 145,000 (у тому числі 36,000 у попередньому ув’язненні), 
у порівнянні з біля 178,000 на момент візиту у 2005 році. Тому позитив-
на тенденція стосовно зменшення тюремного населення, яка вже була 
помічена у звіті про відвідування 2005 року, триває. При цьому пере-
повненість усе ще спостерігається в установах попереднього тримання, 
і установи у Київській, Херсонській, ...Одеській областях ... наводяться, 
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як найбільш проблематичні. Делегація відмітила, що переповненість 
була особливо наявною у Київському СІЗО, де у деяких камерах одна 
особа мала у своєму розпорядженні біля 1 кв. м особистого простору, 
затримані розділяли між собою ліжка або спали на підлозі...

3. Ув’язнені, засуджені до довічного позбавлення волі

87. Візит 2009 року надав можливість переглянути становище осіб, за-
суджених до довічного ув’язнення. ... [Київський] СІЗО [вміщував]... 
41 довічно ув’язнену особу на різних стадіях апеляційних проваджень.

88. [Матеріальні умови] були ... прийнятними в камерах для довічно 
ув’язнених ... у Київському СІЗО; але при цьому рівень заповнення камер 
був занадто високим (наприклад, три особи у камері розміром 10 кв. м).

...

100. СІЗО у Києві займає комплекс будівель в одному з центральних 
районів Києва. Деякі з будинків були побудовані біля 140 років тому. 
...

Маючи офіційну місткість у 2,950 місць, 8 вересня 2009 року установа 
вміщувала 3,440 осіб, у тому числі 217 жінок та 69 неповнолітніх. Пере-
важна більшість з них була особами у попередньому триманні під вар-
тою. Установа також уміщувала 297 ув’язнених, які очікували розгляду 
своїх апеляцій (у тому числі 41 довічно ув’язнену особу), 93 етапова-
них ув’язнених та 100 засуджених, призначених до роботи у загальних 
службах та на ремонті установи. ...

101. Переважна більшість камер з ув’язненими чоловічої статі бу-
ли занадто переповненими (наприклад, 52 особи у камері розміром 
приблизно 50 кв. м, яка містила 40 ліжок; 32 особи у камері розміром 
33 кв. м, яка містила 20 ліжок). У деяких камерах кількість ув’язнених 
перевищувала кількість доступних ліжок, і ув’язнені спали на доступ-
них ліжках по черзі або спали на підлозі. Камери мали подвійні дво-
ярусні ліжка, що майже не залишало простору для інших меблів. У де-
яких камерах були телевізори, які належали ув’язненим.

Внаслідок переповненості вентиляція була майже відсутня і камери бу-
ли гарячими та задушливими. Рівень гігієни також був дуже незадовіль-
ним: у деяких камерах делегація бачила тарганів, а ув’язнені також поси-
лалися на присутність мишей та щурів. Санітарне обладнання у камерах 
(відокремлений туалет та рукомийник) були, зазвичай, у застарілому 
стані і їх було явно недостатньо для великої кількості осіб у камерах.

Негативні наслідки жахливих матеріальних умов, описаних вище, 
погіршувалися тим фактом, що деякі з ув’язнених проводили у СІЗО 
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тривалі періоди часу ... На думку Комітету, комбінація негативних 
чинників, яку зазнала велика кількість ув’язнених у Київському СІЗО 
(переповненість, жахливі матеріальні умови та рівень гігієни, та прак-
тично відсутні програми діяльності) можна легко описати як нелюд-
ське та таке, що принижує гідність, поводження. ...»

79. Пізніший звіт КЗК, який був оприлюднений 14 листопада 
2012 року і який стосувався візиту до України з 29 листопада до 6 груд-
ня 2011 року, також містив наступні відповідні витяги стосовно умов 
ув’язнення у Київському СІЗО (оригінальний наголос):

«43. Делегація отримала в цілому позитивне враження від матеріаль-
них умов у відділеннях для неповнолітніх у СІЗО у Києві...

Однак, умови утримування були просто жахливими у багатьох інших 
відділеннях ... [СІЗО]. Численні камери були у поганому стані ремонту 
та мали дуже обмежений доступ до природного освітлення. Крім того, 
КЗК занепокоєний значною переповненістю, яка була помічена у бага-
тьох відділеннях[установи]. На момент візиту Київський СІЗО вміщу-
вав 3,761 осіб (офіційна місткість: 2,850 місць) ...

Комітет визнає зусилля, прикладені органами влади України для змен-
шення переповненості у відвіданому [СІЗО]. ...»

80. Відповідні витяги з попередніх звітів Комітету (за візита-
ми до України у 1998, 2000 та 2002 році) стосовно умов перевезення 
ув’язнених осіб в Україні наводяться, зокрема, у рішенні Суду у справі 
Andrey Yakovenko v. Ukraine (№ 63727/11, §§71–73, 13 березня 2014).

ПРАВО

I. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 3 КОНВЕНЦІЇ 
У ЗВ’яЗКУ ЗІ СтВЕРДЖУВАЛЬНИМ ЖОРСтОКИМ ПОВОДЖЕННяМ 

ІЗ ЗАяВНИКОМ ПІСЛя ЙОГО ЗАтРИМАННя 
18 ВЕРЕСНя 2001 РОКУ

81. Заявник скаржився на те, що з ним жорстоко поводилися 
міліціонери після затримання 18 вересня 2001 року, і що не було ефек-
тивного розслідування цього питання. Він посилався на статті 3 та 13 
Конвенції. Однак, Суд вважає доречним розглянути це питання лише 
відповідно до статті 3 Конвенції, яка передбачає:
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«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, 
що принижує гідність, поводженню або покаранню.»

A. щодо прийнятності

82. Уряд стверджував, що твердження заявника про жорстоке по-
водження були необґрунтованими та не підтримувалися жодними до-
казами.

83. Заявник наполягав на тому, що його скарга була прийнятною.
84. Суд зазначає, що у скарзі про жорстоке поводження висувають-

ся серйозні питання, які потребують розгляду по суті. Тому, всупереч 
доводам Уряду, ця скарга не є явно необґрунтованою у розумінні стат-
ті 35 §3 (a) Конвенції (див. Serikov v. Ukraine, № 42164/09, §53, 23 липня 
2015). Вона також не є неприйнятною за будь-яких інших підстав. Тому 
вона повинна бути оголошена прийнятною.

B. щодо сУті

1. доводи сторін

85. Заявник наполягав на своїй скарзі на основі свого опису подій 
(див. пункт 10 вище). Він стверджував, що одразу після затримання 
18 вересня 2001 року він був тяжко побитий міліцією. Він стверджував, 
що не всі з його травм були задокументовані судово-медичним екс-
пертом того дня, і що навіть ті, які були задокументовані, не відпові-
дали рівню сили, який до нього застосовувався під час затримання. 
За словами заявника, набряки та синці на його голові не могли бути на-
слідком двох або трьох ударів рукояткою пістолета, а були наслідком 
більш жорстокого поводження, якого він зазнав після затримання.

86. Заявник звернув увагу Суду на своє тривале утримування 
в ІТТ (протягом сімнадцяти діб замість встановленого законом строку 
у три доби — див. пункти 34 та 77 вище). За його словами, цей час був 
необхідним для того, щоб його травми загоїлися. У той же час заяв-
ник стверджував, що упродовж цього періоду його постійно катували 
(див. пункт 15 вище).

87. Заявник також стверджував, що національне розслідування 
його твердження про жорстоке поводження було неефективним, по-
верховим та формалістичним.

88. Уряд опротестував твердження заявника про жорстоке повод-
ження як ті, які не підтримувалися жодними доказами.
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89. Уряд стверджував, що заявник уперше висунув цю скаргу про-
тягом суду у 2003 році, тобто, через два роки після стверджуваного 
жорстокого поводження. За словами Уряду, національні органи влади 
розслідували це питання доцільно та ефективно. Не виявивши ніяких 
доказів у підтримку скарги заявника, вони правомірно відхилили її як 
необґрунтовану.

2. оцінка суду

a) Стверджуване жорстоке поводження

90. Суд постійно відмічав у своєму прецедентному праві, що по від-
ношенню до особи, яка позбавлена волі, або взагалі стикається з праців-
никами правоохоронних органів, будь-яке використання фізичної сили, 
яке не було необхідним в силу поведінки особи, принижуватиме люд-
ську гідність та буде порушенням права, закріпленого у статті 3 (див. 
Ribitsch v. Austria, 4 грудня 1995, §38, Серія А, № 336; та Bouyid v. Belgium 
[GC], № 23380/09, §101, 28 вересня 2015). Використання сили у контексті 
затримання, навіть якщо воно призводить до травм, може вийти за межі 
статті 3, особливо за обставин, які є наслідком поведінки заявника (див. 
Berliński v. Poland, №№ 27715/95 та 30209/96, §64, 20 червня 2002).

91. При оцінці доказів Суд зазвичай застосовує стандарт доведен-
ня «поза розумним сумнівом» (див. Ireland v. the United Kingdom, 18 січ-
ня 1978, §161, Серія А, № 25). Однак, такі докази можуть випливати зі 
співіснування достатньо сильних, чітких та узгоджених висновків або 
аналогічних неспростовних презумпцій факту. Якщо відповідні до-
кази знаходяться в цілому або у значній частині у відомості органів 
влади, як у справі осіб під вартою, виникнуть сильні презумпції факту 
по відношенню до травм, отриманих протягом такого перебування під 
вартою. Дійсно, можна вважати, що тягар доведення полягає на орга-
нах влади, які повинні надати задовільне та переконливе пояснення 
(див. Ribitsch, цит. вище, §34, та Salman v. Turkey [GC], № 21986/93, §100, 
ECHR 2000-VII).

92. У даній справі не опротестовується те, що заявник чинив рішу-
чий опір затриманню, а міліція застосувала силу для його обмеження. 
Однак, його скарга стосується не цього. Заявник не опротестовував ха-
рактер або інтенсивність цієї сили та прийняв твердження органів влади 
про те, що міліціонери вдарили його декілька разів по голові рукояткою 
пістолета для того, щоб забезпечити його затримання. Заявник також не 
стверджував, що сила, яка проти нього застосовувалася, була невиправ-
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даною або непомірною. Обсяг його скарги відповідно до статті 3 обме-
жується стверджувальним жорстоким поводженням з боку міліції після 
затримання та після того, як він був закований у кайданки.

93. Конкретніше, твердження заявника стосується двох епізодів. 
По-перше, він скаржився на те, що його багато разів ударили ногами, 
руками та гумовими кийками одразу після затримання та до медич-
ного огляду, який відбувся того ж дня, 18 вересня 2001 року. По-дру-
ге, заявник стверджував, що зазнав тривалого катування протягом 
сімнадцяти діб утримування в ITT в якості частини системи міліції 
(з 18 вересня до 5 жовтня 2001 року).

94. Суд придає особливу вагу судово-медичним доказам, наданим 
сторонами. Він часто стверджував у цьому зв’язку, що медичний огляд 
осіб у міліції, разом з правом на доступ до адвоката та правом проін-
формувати про затримання третю сторону, є однією з головних гаран-
тій проти жорстокого поводження (див., серед інших, Türkan v. Turkey, 
№ 33086/04, §42, 18 вересня 2008).

95. Суд зауважує, що в даній справі заявник пройшов судово-ме-
дичний огляд у день затримання. Експерт задокументував деякі трав-
ми на голові заявника та дійшов висновку про те, що вони могли бути 
наслідком ударів рукояткою пістолета (див. пункт 11 вище). Беручи до 
уваги обставини затримання заявника, його будову тіла та поведінку, 
а також характер, тяжкість та розташування задокументованих травм, 
Суд вважає, що пояснення походження цих травм було в цілому прав-
доподібним (порівняйте з Danilov v. Ukraine, № 2585/06, §65, 13 березня 
2014). Він також зазначає, що заявник прямо сказав експерту, що не за-
знав жорстокого поводження після затримання.

96. Суд приймає до уваги твердження заявника про те, що міліціо-
нери загрожували йому, що вони говорили з експертом на самоті, і що 
експерт при огляді заявника обмежився помітними частинами тіла та 
не задокументував деякі травми. Однак ці доводи не підтримуються 
доказами та не підтверджуються фактичними висновками, і Суд зна-
ходиться не в тій позиції, щоб їх перевіряти. У тому, що стосується 
нездатності національних органів влади розслідувати ці твердження, 
вона буде розглянута у контексті скарги заявника стосовно ефектив-
ності розслідування стверджуваного жорстокого поводження (див. 
пункти 103–113 нижче).

97. Ніщо з матеріалів справи не вказує на те, що на час медичного 
огляду 18 вересня 2001 заявник мав будь-які травми окрім тих, які бу-
ли отримані під час затримання, стосовно яких він не скаржився.
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98. Суд не вбачає ніяких прямих або непрямих доказів у підтримку 
сформульованого у загальних висловленнях твердження заявника про те, 
що він зазнав тривалого катування з 18 вересня до 5 жовтня 2001 року.

99. Суд пам’ятає про той факт, що, як зазначив заявник, він пере-
бував в ІТТ протягом сімнадцяти діб, у той час як застосовне законо-
давство вимагало, щоб він був переведений до СІЗО упродовж трьох 
діб з дати затримання (див. пункти 34, 77 та 86 вище). Однак, самого 
цього факту недостатньо для підтримки висновку про те, що він за-
знав жорстокого поводження у цей період (див., з необхідними змі-
нами, Kapustyak v. Ukraine, № 26230/11, §69, 3 березня 2016). Крім того, 
доводи заявника у цьому зв’язку супроводжуються розбіжностями. 
З одного боку, він пояснив своє тривале утримування в ІТТ наміром 
органів влади приховати жорстоке поводження з ним та дозволити 
його травмам загоїтися. З іншого боку, він стверджував, що упродовж 
цього періоду його катували.

100. Також важливо, що медичний огляд заявника після його при-
буття до Херсонського СІЗО 5 жовтня 2001 року не виявив нових травм. 
Його пов’язані доводи до Суду та до національних органів влади також 
видаються непослідовними. Наприклад, він стверджував у суді, що 
пройшов цей огляд, але стверджував, що він був неповним (див. пункт 
14 вище). Однак, у своїх доводах на національному рівні він стверд-
жував, що такий огляд не відбувся (див. пункти 16 та 17 вище). Такі 
розбіжності дають Суду підставу зробити фактичні висновки не на 
користь заявника (див. та порівняйте з Khayrov v. Ukraine, № 19157/06, 
§§53, 56 та 57, 15 листопада 2012).

101. Звідси випливає, що матеріали справи не надають доказову 
основу, достатню для того, щоб дозволити Суду виявити «поза розум-
ним сумнівом», що заявник зазнав стверджуваного жорстокого повод-
ження після затримання 18 вересня 2001 року.

102. Відповідно, Суд не може не дійти висновку про те, що не мало 
місця порушення статті 3 Конвенції у її матеріальному аспекті.

b) Ефективність національного розслідування

103. Суд підкреслює, що коли особа висуває обґрунтовану скаргу 
про те, що з нею жорстоко поводилася міліція або інші агенти держа-
ви, незаконно та в порушення статті 3, це положення вимагає існуван-
ня ефективного національного розслідування, здатного призвести до 
ідентифікації та покарання відповідальних осіб. Якщо б це було не так, 
загальна заборона катування та нелюдського чи такого, що принижує 
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гідність, поводження або покарання, була б неефективною на практи-
ці і у деяких випадках агенти держави могли б порушувати права осіб, 
які знаходяться під їх контролем, користуючись безкарністю (див. 
Assenov and Others v. Bulgaria, 28 жовтня 1998, §102, Reports of Judgments 
and Decisions 1998-VIII).

104. Хоча у даній справі Суд, у зв’язку з відсутністю доказів, не 
визнав доведеним, що з заявником жорстоко поводилася міліція піс-
ля його затримання, це, у принципі, не заважає скарзі відповідно до 
статті 3 бути «аргументованою» для цілей позитивного зобов’язання 
щодо проведення розслідування (див. Böke and Kandemir v. Turkey, 
№№ 71912/01, 26968/02 та 36397/03, §54, 10 березня 2009, та Aleksandr 
Smirnov v. Ukraine, № 38683/06, §57, 15 липня 2010).

105. Невідомо, коли заявник уперше скаржився національним 
органам влади на стверджуване жорстоке поводження. За словами 
заявника, він зробив це одразу після переведення до СІЗО 5 жовтня 
2001 року. У підтримку цього твердження він надав до Суду рукописну 
копію своїх відповідних скарг до прокуратури та до адміністрації СІЗО 
(див. пункти 16 та 17 вище). Суд зазначає деякі розбіжності у доводах 
заявника. Наприклад, як підтвердили його співкамерники у письмовій 
формі на копії його скарги до Херсонської прокуратури від 5 жовтня 
2001 року, черговий охоронець прийняв скаргу до відправки. Однак, 
через два дні заявник скаржився до адміністрації СІЗО на те, що охо-
ронці порвали його скарги до прокуратури 5 та 6 жовтня 2001 року. 
Що стосується стверджуваної скарги заявника до прокурора від 9 жов-
тня 2001 року, надана до Суду копія не містить ніяких доказів того, що 
така скарга дійсно була написана, відправлена та отримана.

106. В цілому Суд не має у своєму розпорядженні доказів, які б де-
монстрували, що заявник скаржився національним органам влади на 
жорстоке поводження до суду на початку 2003 року (див. пункт 20 ви-
ще). Суд також не має жодної підстави для висновку про те, що заявник 
у дійсності стикнувся з перешкодами при поданні таких скарг.

107. Однак, навіть якщо припустити, що заявник скаржився на 
жорстоке поводження у міліції лише у 2003 році, як зауважив Уряд та 
як підтверджувалося документальними доказами, Суд вважає, що за 
обставин даної справи, беручи до уваги застосування сили проти за-
явника під час затримання та той факт, що заявник пройшов медич-
ний огляд після того, як провів декілька годин у міліції, органи влади 
були зобов’язані провести розслідування його тверджень про жорсто-
ке поводження (див. Minikayev v. Russia, № 630/08, §64, 5 січня 2016).
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108. Суд у своєму прецедентному праві завжди підкреслював, що 
розслідування серйозних тверджень про жорстоке поводження повин-
но бути оперативним та ретельним. Органи влади повинні завжди ро-
бити серйозні спроби узнати, що трапилося, та не повинні спиратися 
на поспішні або необґрунтовані висновки для закриття розслідування 
або в якості основи для своїх рішень. Вони повинні зробити усі доступ-
ні їм розумні кроки для забезпечення доказів щодо інциденту, у тому 
числі, зокрема, твердження свідків та дані судово-медичної експер-
тизи. Будь-яке відхилення у розслідуванні, яке ставить під сумнів йо-
го ефективність при встановленні причини травм або відповідальних 
осіб, ризикуватиме порушити цей стандарт (див., наприклад, Kopylov v. 
Russia, № 3933/04, §133, 29 липня 2010).

109. Суд зазначає, що в даній справі органи влади обмежилися ви-
несенням двох ідентично обґрунтованих рішень про відмову в пору-
шенні кримінальних проваджень за скаргами заявника про жорстоке 
поводження, які ґрунтувалися в основному на свідченнях офіцерів, 
причетних до подій, взятих за правду (для відповідних фактів див. 
пункти 21 та 23 вище, а для прецедентного права див. Kaverzin, цит. 
вище, §175). Матеріали справи не розкривають існування будь-яких 
змістовних зусиль, прикладених для перевірки або спростування 
тверджень заявника про події, у тому числі шляхом його ретельного 
допитування, організації очних ставок або завдання конкретних пи-
тань незалежним медичним експертам (див. Danilov, цит. вище, §70).

110. Суд зауважує, що він визнав пояснення травм заявника, задо-
кументованих 18 вересня 2001 року, в цілому правдоподібним, беручи 
до уваги обставини затримання заявника та відсутність його скарг на 
національному рівні та у Суді у тому, що стосується сили, застосованої 
до нього протягом затримання (див. пункт 95 вище). Однак, сама ця 
обставина не спростовує твердження заявника про неповний характер 
обстеження та участь міліції у його проведенні. Хоча заявник скаржив-
ся на те, що відповідне обстеження обмежувалося оглядом видимих 
частин тіла, органи влади не вважали за необхідне допитати експерта 
стосовно фактичного формату цього обстеження. Вони не приклали 
ніяких зусиль для перевірки тверджень про те, що міліціонери спілку-
валися з експертом на самоті.

111. Матеріали справи у Суді містять копію іншого протоколу судо-
во-медичної експертизи, датованого 18 лютого 2002 року (див. пункт 
19 вище). Видається, що він повторював висновки щодо огляду заяв-
ника від 18 вересня 2001 року. У будь-якому випадку, за відсутності 
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будь-якої інформації щодо того, чи спиралися на цей другий протокол 
національні органи влади, Суд не вважає його важливим для оцінки 
ефективності національного розслідування.

112. Суд зазначає, що у низці інших справ проти України він вже 
засудив схеми розслідування, аналогічні схемі у даній справі (див., 
зокрема, Drozd v. Ukraine, № 12174/03, §§68–71, 30 липня 2009 ро-
ку; Savitskyy v. Ukraine, № 38773/05, §§121–22, 26 липня 2012 року; та 
Grinenko v. Ukraine, № 33627/06, §62, 15 листопада 2012 року). У справі 
Kaverzin (цит. вище, §§173–180) Суд постановив, що небажання органів 
влади забезпечити проведення оперативного та ретельного розсліду-
вання скарг осіб, підозрюваних у кримінальному порядку, на жорстоке 
поводження становило системну проблему у розумінні статті 46 Кон-
венції. З огляду на обставини даної справи та своє попереднє преце-
дентне право, Суд робить висновок, що в даній справі також не були 
прикладені ніякі серйозні зусилля для розслідування тверджень заяв-
ника про жорстоке поводження.

113. Звідси випливає, що у цьому відношенні мало місце порушен-
ня статті 3 Конвенції у її процесуальному аспекті.

II. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 3 КОНВЕНЦІЇ У ЗВ’яЗКУ 
ЗІ СтВЕРДЖУВАЛЬНИМ ЖОРСтОКИМ ПОВОДЖЕННяМ 

ІЗ ЗАяВНИКОМ 16 СЕРПНя 2005 РОКУ

114. Заявник також скаржився відповідно до статті 3 Конвенції на 
те, що охоронець СІЗО побив його 16 серпня 2005 року, а національні 
органи влади не розслідували це питання належним чином. По відно-
шенню до останньої частини скарги він також спирався на статтю 13 
Конвенції.

115. Суд розгляне цю скаргу лише відповідно до статті 3 (див. та-
кож пункт 81 вище).

116. Уряд стверджував, що заявник не вичерпав доступні йому за-
соби правового захисту відповідно до національного законодавства, 
як того вимагала стаття 35 §1 Конвенції. Уряд стверджував, що заявник 
міг звернутися зі своїми скаргами до прокурора, який відповідав за 
контроль за загальною законністю поводження у пенітенціарних уста-
новах. Будь-яке рішення, прийняте прокурором, могло бути оскарже-
ним у національних судах.

117. Заявник не погодився. Він стверджував, що зробив усе, що від 
нього можна було очікувати, для доведення своєї скарги до уваги на-
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ціональних органів влади. За словами заявника, органи влади знали 
про його травми, які були задокументовані під час медичних оглядів 
4 та 26 жовтня 2005 року (див. пункти 56 та 58 вище).

118. Суд також не вважає за необхідне розглядати заперечення 
Уряду, оскільки ця частина заяви у будь-якому випадку є явно не-
обґрунтованою за наведених нижче підстав.

119. Суд зазначає, що фактичні питання, які виникають у даній 
справі, знаходяться у відомості національних органів влади. Відповід-
но, можна прийняти, що заявник стикнувся з певними труднощами 
при наданні доказів для обґрунтування своїх тверджень. Однак, у та-
ких справах можна очікувати, що заявники нададуть хоча б деталь-
ний опис оскаржуваних фактів та нададуть — у найбільш можливій 
мірі — докази у підтримку своїх скарг (див. Khayrov, цит. вище, §51). 
Суд також зазначає, що процесуальне зобов’язання відповідно до стат-
ті 3 Конвенції щодо розслідування тверджень про жорстоке поводжен-
ня випливає лише у тих випадках, коли особа висуває аргументоване 
твердження про те, що зазнала жорстокого поводження, забороненого 
цим положенням (див., серед багатьох інших, Assenov and Others, цит. 
вище, §§102 et seq.).

120. Суд зауважує, що заявник спирався переважно на протоколи 
від 4 та 26 грудня 2005 року як на медичні докази травм, які він нібито 
отримав 16 серпня 2005 року. Суд зазначає, що в обох протоколах на-
водиться інформація про одні й ті ж пігментовані ділянки шкіри на 
лівому стегні та животі заявника, без змін у їх описі або розмірі. Більш 
того, видається, що саме ці пігментовані ділянки були задокументо-
вані під час огляду заявника 13 лютого 2006 року, тобто, через шість 
місяців після стверджуваного жорстокого поводження (див. пункт 60 
вище). Заявник не надав ніяких коментарів стосовно останнього про-
токолу. Відповідно, Суд не вважає доведеним те, що заявник отримав 
будь-які травми у Київському СІЗО, як він стверджував.

121. Суд також не вбачає ніякої підстави для висновку у підтримку 
цього твердження. Він зазначає, що заявник у своїх доводах у націо-
нальних органах влади та у Суді не надав ніяких фактичних подро-
биць стосовно інциденту, який нібито відбувся 16 серпня 2015 року. 
Він не навів конкретні обставини або послідовність подій. Крім того, 
заявник не надав ніякої інформації, здатної полегшити ідентифіка-
цію охоронця, який, нібито, побив його. Нарешті, заявник не надав 
пояснення щодо того, що могло спровокувати стверджуване жорстоке 
поводження.
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122. За цих обставин Суд, приймаючи до уваги доступні матеріа-
ли, вважає, що дана скарга є занадто розпливчастою та непослідовною, 
і не підтримується жодними доказами. Вона не була належним чином 
обґрунтована та описана заявником, і тому повинна бути відхилена як 
явно необґрунтована. Суд вважає, що заявник не висунув аргументо-
вану скаргу на жорстоке поводження у національних органах влади, 
яка могла б призвести до процесуального зобов’язання держави від-
повідно до статті 3 Конвенції щодо проведення ефективного розсліду-
вання жорстокого поводження.

123. Відповідно, скарга повинна бути відхилена як неприйнятна, 
відповідно до статті 35 §§3 (a) та 4 Конвенції.

III. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 3 КОНВЕНЦІЇ 
У ЗВ’яЗКУ З УМОВАМИ УтРИМУВАННя ЗАяВНИКА

124. Заявник також скаржився на порушення статті 3 Конвенції 
у зв’язку з умовами його утримування у різних слідчих ізоляторах 
з 5 жовтня 2005 року до 24 грудня 2012 року, у тому числі фізичними 
умовами, медичну допомогу та перевезення.

A. щодо прийнятності

1. фізичні умови утримування

125. Уряд стверджував, що цей аспект справи був неприйнятним 
на підставі невичерпання національних засобів правового захисту. 
Уряд стверджував, що заявник міг звернутися зі своїми скаргами до 
прокурора, який відповідав за контроль за загальною законністю по-
водження у пенітенціарних установах. Будь-яке рішення прокурора 
могло бути оскарженим у національних судах.

126. Заявник опротестував ефективність цих засобів правового 
захисту, вважаючи, що оскаржувані проблеми мали структурний ха-
рактер.

127. Суд зазначає, що вже відхиляв аналогічні заперечення Уря-
ду багато разів, визнаючи засіб правового захисту, на який посилався 
Уряд, неефективним на підставі того, що не було продемонстровано, що 
використання таких проваджень могло привести до поліпшення умов 
утримування заявника (див., наприклад, Savinov v. Ukraine, № 5212/13, 
§36, 22 жовтня 2015 року, з подальшими посиланнями). Суд не вбачає 
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підстав для відхилення від цього висновку в даній справі, і тому вва-
жає, що ця частина заяви не може бути відхилена у зв’язку з невичер-
панням національних засобів правового захисту.

128. Суд зазначає, що ця скарга не є ані явно необґрунтованою 
у розумінні статті 35 §3 (a) Конвенції, ані неприйнятною за будь-
яких інших підстав. Тому вона повинна бути проголошена прий-
нятною.

2. медична допомога

129. Уряд висунув заперечення стосовно невичерпання націо-
нальних засобів правового захисту, аналогічні запереченням стосов-
но скарги заявника про фізичні умови його ув’язнення (див. пункт 125 
вище).

130. Заявник опротестував аргументи Уряду.
131. Суд не вважає за необхідне розглядати заперечення Уряду, 

оскільки ця скарга є у будь-якому випадку явно необґрунтованою за 
наступних підстав.

132. Суд повторює, що необґрунтованого твердження про те, що 
медична допомога була відсутня, надавалася із затримками або була 
неналежною у будь-якому іншому відношенні, зазвичай недостатньо 
для розкриття порушення відповідно до статті 3 Конвенції. Правдо-
подібна скарга повинна зазвичай включати, зокрема, достатньо поси-
лань на відповідні захворювання, лікування, якого прагнув, отриму-
вав або не отримував заявник, та деякі докази, такі, як звіти експертів, 
здатні розкрити серйозні недоліки у лікуванні заявника (див. Valeriy 
Samoylov v. Russia, № 57541/09, §80, 24 січня 2012; та Yevgeniy Bogdanov v. 
Russia, № 22405/04, §93, 26 лютого 2015).

133. Повертаючись до даної справи, Суд зауважує, що скарга за-
явника стосовно медичної допомоги під вартою обмежувалася роз-
пливчастими та загальними твердженнями, які не підтримувалися 
жодними доказами. Він не вказав свої проблеми зі здоров’ям, якого лі-
кування він потребував та чому медична допомога, яка йому надава-
лася, була неналежною (порівняйте з Ustyugov v. Ukraine (dec.), № 251/04, 
1 вересня 2015).

134. У той же час Уряд надав різні документи стосовно лікування 
заявника під вартою (див. пункт 72 вище). Ці матеріали не розкрива-
ють серйозні недоліки з боку національних органів влади стосовно лі-
кування заявника (див. та порівняйте з Yevgeniy Bogdanov, цит. вище, 
§§95 та 96).
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135. У той мірі, в якій заявник скаржився на те, що захворів на ту-
беркульоз у СІЗО, Суд повторює свій послідомний підхід, який поля-
гає в тому, що навіть якщо заявник дійсно захворів на туберкульоз під 
вартою, це саме по собі не призводить до порушення статті 3, якщо він 
отримував лікування туберкульозу (див. Alver v. Estonia, № 64812/01, 
§54, 8 листопада 2005, та Pitalev v. Russia, № 34393/03, §53, 30 липня 
2009 року, з подальшими посиланнями). Заявник не продемонстрував 
Суду, що його лікування у зв’язку з туберкульозом було неналежним.

136. В цілому Суд вважає, що твердження заявника стосовно ліку-
вання, яке він отримував під вартою, є необґрунтованими та повинні 
бути відхилені як явно необґрунтовані відповідно до статті 35 §§3 (a) 
та 4 Конвенції.

3. Умови перевезення

137. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у ро-
зумінні статті 35 §3 (a) Конвенції. Він також зазначає, що вона не є не-
прийнятною за будь-яких інших підстав. Тому вона повинна бути про-
голошена прийнятною.

4. висновок

138. Суд проголошує скарги заявника відповідно до статті 3 Кон-
венції про фізичні умови його ув’язнення та перевезення прийнятни-
ми та відхиляє його скаргу про медичну допомогу під вартою як не-
прийнятну.

B. щодо сУті

1. фізичні умови утримування

139. Заявник посилався на свої фактичні доводи (див. пункт 65 
вище) та стверджував, що фізичні умови його утримування в Одесь-
кому, Херсонському та Київському СІЗО були несумісними зі стат-
тею 3 Конвенції.

140. Уряд опротестував аргументи заявника. У той же час Уряд за-
значив, що не міг надати більше подробиць про умови утримування 
заявника, оскільки відповідна частина Херсонського СІЗО була знесе-
на (див. пункт 66 вище).

141. Суд повторює, що стаття 3 Конвенції вимагає, щоб держава 
забезпечила, щоб особа знаходилася під вартою в умовах, сумісних 
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з повагою до людської гідності, і щоб характер та метод виконання 
заходу не завдавав особі стресу або труднощів, інтенсивність яких 
перевищуватиме неминучий рівень страждань, притаманний три-
манню під вартою (див. Kudła v. Poland [GC], № 30210/96, §94, ECHR 
2000-XI).

142. Суд зазначає, що інформація про фізичні умови утримуван-
ня знаходиться у відомості національних органів влади. Відповідно, 
заявники можуть стикатися з певними труднощами при забезпечен-
ні доказів для обґрунтування скарги у цьому зв’язку. Однак, у таких 
справах можна очікувати, що заявники нададуть хоча б детальний 
опис оскаржуваних фактів та нададуть — у найбільш можливій мірі — 
деякі докази у підтримку своїх скарг. Суд вважав за докази у таких си-
туаціях, наприклад, письмові твердження співкамерників або надані 
заявниками фотографії у підтримку їх тверджень (див. Visloguzov v. 
Ukraine, № 32362/02, §45, 20 травня 2010, з подальшими посилання-
ми, та Gavula v. Ukraine, № 52652/07, §73, 16 травня 2013). Після того, як 
Суд повідомив Уряду про скарги заявника, тягар доведення полягав 
на Уряді, який повинен був зібрати та надати відповідні документи 
(див. Korneykova and Korneykov v. Ukraine, № 56660/12, §133, 24 березня 
2016). Нездатність органів влади надати переконливі докази стосов-
но матеріальних умов утримування може призвести до висновків про 
обґрунтованість тверджень заявника (див. Gubin v. Russia, № 8217/04, 
§56, 17 червня 2010, та Khudoyorov v. Russia, № 6847/02, §113, ECHR 2005-X 
(витяги)).

143. Повертаючись до даної справи, Суд зазначає, що заявник не 
уточнив, у яких камерах він знаходився у трьох відповідних СІЗО. 
Він також не надав ніякі подробиці стосовно розміру конкретних ка-
мер, у яких він перебував, як довго він у них перебував та скільки 
осіб знаходилося у камерах разом з ним. У той же час Суд приймає 
до уваги надані заявником докази (твердження його співкамерників 
та фотографії), які демонструють, що у деяких камерах, в яких він 
перебував, не було простору, вони були погано освітлені та мали не-
належне санітарне приладдя (див. пункт 65 вище). Відповідно, Уряд 
повинен був спростувати його твердження. Однак, Уряд обмежився 
загальним твердженням про те, що відповідна частина Херсонського 
СІЗО була знесена і він не міг надати ніякі подробиці. Уряд взагалі не 
прокоментував умови утримування заявника у Київському та Одесь-
кому СІЗО. Це дає Суду підстави зробити фактичні висновки на ко-
ристь заявника.
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144. Суд зазначає, що вже визнав порушення статті 3 Конвенції 
в іншій заяві, поданій особою, яка перебувала під вартою в тих же ус-
тановах (Одеський та Київський СІЗО) у своєму рішенні у справі Andrey 
Yakovenko (цит. вище, §§92–97). Крім того, Суд придає ваги рішенням 
КЗК за результатами візитів до України у 2009 та 2011 році, який виявив 
постійну переповненість у слідчих ізоляторах України, і три ізолято-
ра, в яких перебував заявник у даній справі (Київський, Херсонський 
та Одеський) були приведені як найбільш проблематичні (див. пунк-
ти 78 та 79 вище).

145. Суд також зауважує, що висунуті заявником питання стосу-
ються серйозних структурних проблем в українських пенітенціарних 
установах, таких, як переповненість та погані санітарні умови, які Суд 
критикував багато разів (див., наприклад, Melnik v. Ukraine, № 72286/01, 
§§102 та 103, 28 березня 2006; та, для нещодавніх посилань, Rodzevillo 
v. Ukraine, № 38771/05, §§52–55, 14 січня 2016; та Zakshevskiy v. Ukraine, 
№ 7193/04, §§61–69, 17 березня 2016). Суд не вбачає ніякої підстави 
для відхилення від свого попереднього підходу до оцінки цих питань, 
і вважає, що матеріальні умови утримування заявника принижували 
його гідність.

146. Відповідно, мало місце порушення статті 3 Конвенції у цьому 
відношенні.

2. Умови перевезення

147. Заявник наполягав на своїй скарзі, посилаючись, зокрема, на 
відповідні звіти КЗК (див. пункт 80 вище).

148. Уряд стверджував, що ця скарга була належним чином роз-
глянута та відхилена національними судами. Тому Уряд не прокомен-
тував умови перевезення заявника.

149. Суд зазначає, що у своїх скаргах стосовно умов перевезення 
заявник не вказав точні дати та тривалість своїх поїздок між різ-
ними пунктами призначення. У той же час, на підставі матеріалів 
справи, оскаржувані умови видаються аналогічними до умов, які 
гостро критикував КЗК під час своїх візитів до України. Аналогічні 
фактичні доводи також призвели до визнання порушення статті 3 
у рішеннях Суду у справах Yakovenko v. Ukraine (№ 15825/06, §§105–
113, 25 жовтня 2007) та Andrey Yakovenko (цит. вище, §§100–103). Суд 
не вбачає ніякої підстави для використання іншого підходу в даній 
справі та вважає, що умови перевезення заявника порушували стат-
тю 3 Конвенції.
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IV. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 13 У ПОЄДНАННІ 
ЗІ СтАттЕЮ 3 КОНВЕНЦІЇ ПО ВІДНОШЕННЮ 

ДО УМОВ УтРИМУВАННя ЗАяВНИКА

150. Заявник також скаржився відповідно до статті 13 Конвенції на 
те, що не існувало ефективних засобів правового захисту по відношен-
ню до його скарги відповідно до статті 3 на погані умови його утриму-
вання та перевезення, а також забезпеченої йому медичної допомоги. 
Відповідне положення передбачає:

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

151. Уряд опротестував ці аргументи.

A. щодо прийнятності

1. медична допомога

152. Суд повторює, що він визнав, що заявник не зробив аргумен-
товане твердження відповідно до статті 3 Конвенції стосовно медичної 
допомоги під вартою (див. пункт 136 вище). Тому закріплені у статті 13 
гарантії не застосовуються до цієї скарги (див. Vergelskyy v. Ukraine, 
№ 19312/06, §124, 12 березня 2009).

153. Тому ця частина заяви є неприйнятною та повинна бути від-
хилена, відповідно до вимог статті 35 §§3 (a) та 4 Конвенції.

2. фізичні умови утримування та перевезення

154. Суд зазначає, що ці скарги не є явно необґрунтованими у ро-
зумінні статті 35 §3 (a) Конвенції. Він також зазначає, що вони не є не-
прийнятними за будь-яких інших підстав. Тому вони повинні бути 
проголошені прийнятними.

B. щодо сУті

155. З посиланням на своє попереднє прецедентне право (див., се-
ред інших, Melnik, цит. вище, §§113–116; Ukhan v. Ukraine, № 30628/02, 
§§91 та 92, 18 грудня 2008; Iglin v. Ukraine, № 39908/05, §77, 12 січня 2012; 
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та Rodzevillo, цит. вище, §§70 та 71) та обставини даної справи, Суд вва-
жає, що Уряд не довів, що заявник мав можливість на практиці ско-
ристуватися ефективними засобами правового захисту стосовно своєї 
скарги — тобто, засобами правового захисту, які б могли запобігти 
вчиненню або продовженню порушень, або могли б забезпечити заяв-
никові належне відшкодування.

156. Тому Суд робить висновок про те, що мало місце порушення 
статті 13 Конвенції у зв’язку з відсутністю ефективного та доступно-
го засобу правового захисту в національному законодавстві по від-
ношенню до скарг заявника стосовно фізичних умов його ув’язнення 
та перевезення.

V. СтВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННя СтАттІ 5 КОНВЕНЦІЇ

157. Заявник скаржився відповідно до статті 5 §§1 та 3 Конвенції 
на незаконний характер та тривалість його утримування з 18 вере-
сня 2001 року, за винятком періодів з 7 грудня 2004 року до 11 травня 
2006 року, з 20 квітня 2007 року до 10 жовтня 2007 року, та з 29 грудня 
2009 року до 20 вересня 2011 року. Він також скаржився на порушення 
свого права відповідно до статті 5 §4 Конвенції. Нарешті, він скаржився 
відповідно до статті 5 §5 на те, що не мав ефективного та захищеного 
права на відшкодування за утримування під вартою, всупереч пунк-
там 1, 3 та 4 цієї статті. Положення, на які він спирався, передбачають:

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

...

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 пра-
вопорушення 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…, 
і йому має бути забезпечено розгляд справи судом упродовж розумно-
го 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.

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

A. щодо прийнятності

158. Суд зазначає, що ця частина заяви не є явно необґрунтованою 
у розумінні статті 35 §3 (a) Конвенції. Він також зазначає, що вона не 
є неприйнятною за будь-яких інших підстав. Тому вона повинна бути 
оголошена прийнятною.

B. щодо сУті

1. стаття 5 §1 конвенції

159. Заявник стверджував, зокрема, що мала місце затримка три-
валістю близько семи годин при документуванні його затримання. 
Він також стверджував, що не було правової підстави для позбавлення 
його волі після того, як з моменту його затримання пройшли сімде-
сят дві години, і до того, як його утримування було ухвалене судовим 
рішенням.

160. Заявник також скаржився на те, що його утримування з мо-
менту закінчення досудового розслідування до початку суду не охоп-
лювалося жодним судовим наказом.

161. Нарешті, він стверджував, що його утримування після від-
правлення до суду було незаконним, оскільки суд не надав для нього 
ніякого обґрунтування та не встановив строки.

162. Уряд наполягав, що утримування заявника відповідало на-
ціональному законодавству. Він також підкреслив, що воно було вип-
равданим, беручи до уваги тяжкість обвинувачень проти заявника та 
відсутність співпраці з міліцією з його боку.

163. Суд зазначає, що твердження заявника про затримку при до-
кументуванні його затримання підтверджується матеріалами справи 
(див. пункти 7 та 30 вище). Крім того, Уряд не спростував його. Тому 
Суд вважає встановленим, що заявник перебував у невизнаному за-
триманні з 03.00 до 10.00 ранку 18 вересня 2001 року.



10�

справи, які стосуються права на свободу та особисту недоторканність

164. Суд підкреслює, що невизнане утримування особи повністю 
нехтує основоположними гарантіями, які містяться у статті 5 Конвен-
ції, і розкриває найбільш тяжке порушення цього положення. Нездат-
ність задокументувати дату, час та місце затримання, ім’я затрима-
ного, підстави для затримання та ім’я особи, яка його здійснює, слід 
вважати несумісним з вимогами законності та метою статті 5 Конвен-
ції (див., наприклад, Menesheva v. Russia, № 59261/00, §87, ECHR 2006-III, 
з подальшими посиланнями).

165. Суд вже визнавав порушення у справах, в яких формалізація 
статусу заявника в якості затриманого підозрюваного у злочині суп-
роводжувалася затримкою без належного пояснення (див., напри-
клад, Smolik v. Ukraine, № 11778/05, §§46–48, 19 січня 2012; Grinenko, цит. 
вище, §§77 та 78; і Belousov v. Ukraine, № 4494/07, §§84–88, 7 листопада 
2013). Він визнає, що ця справа, на жаль, є ще одним прикладом цієї 
адміністративної практики.

166. Суд також зауважує, що відповідно до законодавства України, 
міліція мала щонайбільш сімдесят дві години після затримання заяв-
ника для того, щоб отримати судовий наказ про його утримування або 
для його звільнення.

167. Суд повторює у цьому зв’язку, що коли максимальний період 
тримання є абсолютним, викладеним у законі, і тому відомим зазда-
легідь, органи влади, відповідальні за утримування, зобов’язані вжити 
усі необхідні заходи безпеки для забезпечення того, щоб дозволений 
строк не був перевищений (див. K.-F. v. Germany, 27 листопада 1997, §72, 
Reports 1997 VII, та, для нещодавніх посилань, Gal v. Ukraine, № 6759/11, 
§26, 16 квітня 2015).

168. У даній справі судовий наказ про утримування заявника був 
отриманий 22 вересня 2001 року. Точний час винесення цього рішення 
невідомий. Навіть якщо припустити, що суд видав наказ рівно о 09.00 
22 вересня 2001 року, це усе ще було через тридцять годин після закін-
чення статутного періоду у сімдесят дві години. Тому утримування за-
явника під вартою в міліції упродовж цього періоду було незаконним 
(див. Belousov, цит. вище, §87).

169. Суд зазначає, що регулярно визнавав порушення статті 5 §1 
Конвенції у справах проти України, які стосувалися періодів утри-
мування, які не охоплювалися судовими наказами, а саме — періодів 
з кінця розслідування до початку суду. Суд вже зробив висновок, що 
це питання, як видавалося, випливало з законодавчої лакуни (див. 
Kharchenko v. Ukraine, № 40107/02, §§70–72 та 98, 10 лютого 2011 року).
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170. Суд також постановляв у інших справах, що повторювана в Ук-
раїні практика видання судових наказів на стадії судового розгляду, 
які не встановлюють часові обмеження для подальшого утримування 
відповідача під вартою, і які залишають у силі, а не продовжують, його 
попереднє утримування, несумісні з вимогами статті 5 §1 Конвенції 
(див., наприклад, Kharchenko, цит. вище, §§76 та 98, і Kushch v. Ukraine, 
№ 53865/11, §§118–120, 3 грудня 2015 року).

171. Повертаючись до даної справи, Суд зауважує, що утримуван-
ня заявника в силу судового рішення від 10 січня 2002 року закінчило-
ся 18 березня 2002 року. У той час, 1 березня 2002 року, досудове роз-
слідування було проголошено закінченим і заявник отримав доступ 
до матеріалів справи. Пізніше, у невстановлений день, справу було 
передано до суду першої інстанції для судового розгляду. 5 серпня 
2002 року Херсонський суд провів підготовче слухання, на якому ви-
дав наказ про подальше утримування заявника в якості запобіжного 
заходу. Звідси випливає, що це утримування з 18 березня до 5 серпня 
2002 року не охоплювалося жодним судовим рішенням.

172. Суд надалі зазначає, що хоча Херсонський суд залишив у силі 
захід досудового утримування заявника 5 серпня 2002 року, він не 
встановив строк для його тривалого утримування та не надав ніяких 
підстав для свого рішення. Це залишило заявника у стані невпевне-
ності щодо підстав для утримування після цієї дати.

173. Суд вважає ці міркування достатніми для досягнення вис-
новку про те, що в даній справі мало місце порушення статті 5 §1 Кон-
венції.

2. стаття 5 §3 конвенції

174. Заявник стверджував, що тривалість його досудового утри-
мування була надмірною. Він стверджував, що судові рішення у цьому 
відношенні не мали належні та достатні підстави.

175. Уряд стверджував, що існували достатні підстави для утри-
мування заявника, беручи до уваги тяжкість обвинувачень проти ньо-
го та його поведінку до арешту. Уряд також стверджував, що органи 
влади були ретельними при розгляді справи заявника.

176. Суд зазначає, що при оцінці тривалості досудового утриму-
вання, коли заявники знаходилися під вартою протягом розслідуван-
ня та суду і усе ще були позбавлені волі, коли кримінальні проваджен-
ня проти них очікували розгляду на стадії апеляції та після цього, Суд 
розглядав такі періоди досудового утримування у цілому (див., серед 
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багатьох інших, Solmaz v. Turkey, № 27561/02, §§34–37, 16 січня 2007, та 
Idalov v. Russia [GC], № 5826/03, §125, 22 травня 2012).

177. Відповідно, у даній справі до розгляду беруться наступні пе-
ріоди:

1) з 18 вересня 2001 року до 7 грудня 2004 року;
2) з 11 травня 2006 року до 20 квітня 2007 року;
3) з 8 квітня 2008 року до 29 грудня 2009 року; та
4) з 20 вересня 2011 року до 8 жовтня 2012 року. Тому відповідний 

період дорівнював більш ніж семи рокам.
178. Беручи до уваги загальні принципи, встановлені у своєму 

прецедентному праві (див. I. A. v. France, 23 вересня 1998, §102, Reports 
1998-VII; Labita v. Italy [GC], № 26772/95, §153, ECHR 2000-IV; та Iłowiecki 
v. Poland, № 27504/95, §61, 4 жовтня 2001), Суд зазначає, що період ут-
римування заявника до засудження був особливо довгим. Суд прий-
має думку Уряду про те, що обвинувачення проти заявника були дуже 
тяжкими. У той же час, беручи до уваги тривалість утримування заяв-
ника, Суд вважає, що компетентні органи повинні були також додати 
певні підстави для того, щоб залишити заявника під вартою упро-
довж усього відповідного періоду (див. Kobernik v. Ukraine, № 45947/06, 
§§50–52, 25 липня 2013). Однак тяжкість обвинувачень залишалася 
єдиною підставою, на яку спиралися органи влади при виправданні 
тривалого утримування заявника. Суд також приймає до уваги від-
сутність будь-якого обґрунтування для зберігання цього запобіжного 
заходу, пов’язаного зі значними обмеженнями, в ухвалі Верховного 
Суду від 11 травня 2006 року, в силу якого було скасовано рішення 
першої інстанції (див. пункт 42 вище). Більш того, у пізнішій, анало-
гічній ухвалі, від 8 квітня 2008 року, навіть не згадувалося питання 
запобіжного заходу, хоча заявник після цього залишався під вартою 
(див. пункт 44 вище).

179. У світлі всіх поточних міркувань Суд вважає, що мало місце 
порушення статті 5 §3 Конвенції.

3. стаття 5 §4 конвенції

180. Заявник стверджував, що національні суди забезпечили лише 
формалістичний перегляд законності його утримування. Він звернув 
увагу суду на стандартний набір підстав, на які посилалися відповідні 
судові рішення.

181. Заявник також зауважив, що мала місце значна затримка при 
розгляді деяких з його заяв щодо звільнення на стадії судового розгля-
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ду. Він стверджував, що швидкість перегляду законності його утриму-
вання на цій стадії залежала від розкладу судових слухань.

182. Нарешті, заявник стверджував, що певні рішення про продов-
ження його досудового утримування були зроблені за його відсутності 
і йому своєчасно не повідомили про них.

183. Уряд стверджував, що заявник мав у своєму розпорядженні 
ефективний порядок оскарження свого утримування. Зокрема, він 
міг на досудовій стадії проваджень подати апеляції проти судових рі-
шень стосовно утримування та його продовження. Однак заявник це 
не зробив. Більш того, його право на подання заяви щодо звільнення 
на судовій стадії проваджень не обмежувалося, і його відповідні заяви 
розглядалися без затримок.

184. Суд зазначає, що законність утримування заявника розгля-
далася національними судами багато разів протягом досудового роз-
слідування та суду. Однак, ці рішення не можуть вважатися тими, які 
задовольняють вимогам статті 5 §4, оскільки у них повторювалися 
стандартні підстави для утримування заявника без розгляду правдо-
подібності таких підстав за обставин його конкретної ситуації. Більш 
того, у тому, що стосується стадії розслідування, Суд вже визнав, що 
законодавство України не передбачало порядок перегляду законності 
тривалого утримування після закінчення досудового розслідування, 
який би відповідав вимогам статті 5 §4 Конвенції (див. Kharchenko, цит. 
вище, §§85 та 100, в Kushch, цит. вище, §§129 та 130).

185. Суд не вважає за необхідне аналізувати кожний з аргументів 
заявника у підтримку його скарги, оскільки він вважає ці міркування 
достатніми для виявлення порушення статті 5 §4 Конвенції.

186. Відповідно, мало місце порушення цього положення.

4. стаття 5 §5

187. Заявник також скаржився на те, що не мав захищеного 
права на відшкодування за вищеозначені порушення інших пунк-
тів статті 5.

188. Уряд стверджував, що законодавство України передбачало 
можливість вимагати відшкодування за незаконне утримування від-
повідно до судового рішення, яке визнавало незаконний характер ут-
римування. Однак, це не стосується обставин даної справи, оскільки 
утримування заявника було законним.

189. Суд повторює, що стаття 5 §5 гарантує право на компенсацію 
особам, які постраждали від затримання або утримування всупереч 
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іншим положенням статті 5 (див. Steel and Others v. the United Kingdom, 
23 вересня 1998, §81, Reports 1998 VII).

190. У даній справі Суд виявив декілька порушень статті 5 §§1, 3 та 
4, відповідно до яких слід розглядати цю скаргу (див. пункти 173, 179 
та 186 вище). Звідси випливає, що стаття 5 §5 Конвенції є застосовною. 
Тому Суд повинен встановити, чи передбачало або передбачає зараз 
законодавство України для заявника право на відшкодування за по-
рушення статті 5 §§1, 3 та 4 Конвенції у його справі.

191. Суд зауважує, що питання відшкодування за незаконне утри-
мування регулюється в Україні Законом про порядок відшкодування 
шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здій-
снюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового роз-
слідування, прокуратури і суду (надалі «Закон про відшкодування»). 
Право на відшкодування виникає, зокрема, у ситуаціях, в яких неза-
конний характер утримування був встановлений судовим рішенням.

192. Суд зазначає, що поки утримування заявника формально від-
повідає вимогам національного законодавства, він не може прагнути 
відшкодування у цьому відношенні на національному рівні. Крім того, 
в Україні немає встановленої відповідно до закону процедури порушен-
ня проваджень з метою прагнення відшкодування за позбавлення волі, 
яке Страсбурзький Суд визнав тим, що порушувало один з інших пунктів 
(див. Nechiporuk and Yonkalo v. Ukraine, № 42310/04, §233, 21 квітня 2011).

193. Це означає, що один з принципів статті 5 §5 — а саме, при-
нцип того, що ефективне користування правом на відшкодування, 
яке гарантує ця стаття, повинно забезпечуватися з достатнім рівнем 
впевненості (див. Stanev v. Bulgaria [GC], № 36760/06, §182, 17 січня 2012, 
з подальшими посиланнями) — не був дотриманий у даній справі.

194. Відповідно, мало місце порушення статті 5 §5 Конвенції.

VI. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 6 §1 КОНВЕНЦІЇ 
У ЗВ’яЗКУ З тРИВАЛІСтЮ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ 

ПРОтИ ЗАяВНИКА

195. Заявник скаржився на те, що тривалість проваджень у його 
кримінальній справі була нерозумною. Він спирався на статтю 6 §1 
Конвенції, яка у відповідній частині передбачає:

«Кожен має право на … розгляд його справи упродовж розумного стро-
ку … судом, …, який … встановить обґрунтованість будь-якого висуну-
того проти нього кримінального обвинувачення...»



111

СавЧенко проти україни

A. щодо прийнятності

196. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у ро-
зумінні статті 35 §3 (a) Конвенції. Він також зазначає, що вона не є не-
прийнятною за будь-яких інших підстав. Тому вона повинна бути про-
голошена прийнятною.

B. щодо сУті

197. Уряд опротестував твердження заявника, стверджуючи, що 
його справа була складною, як з юридичної, так і з фактичної точки 
зору. Зокрема, він обвинувачувався у низці тяжких злочинів і у від-
повідних провадженнях приймали участь багато співвідповідачів, 
постраждалих та свідків.

198. Заявник наполягав на тому, що органи влади були відпові-
дальні за надмірну тривалість проваджень у його справі, і що загальна 
тривалість проваджень не була розумною.

199. Суд повторює, що обґрунтованість тривалості проваджень 
слід оцінювати у світлі обставин справи та з посиланням на наступні 
критерії: складність справи та поводження заявника та відповідних 
органів (див., серед багатьох інших, Pélissier and Sassi v. France [GC], 
№ 25444/94, §67, ECHR 1999-II).

200. Суд зауважує, що період, який необхідно взяти до уваги, роз-
почався не пізніше 18 вересня 2001 року (на той час кримінальні про-
вадження проти заявника вже очікували розгляду, але за відсутності 
подальших подробиць Суд вважатиме цю дату початковою у даній 
справі). Відповідні провадження закінчилися 28 жовтня 2012 року, ко-
ли вердикт у справі заявника набув статус остаточного. Тому відповід-
ний період тривав приблизно одинадцять років та один місяць.

201. Суд приймає до уваги те, що відповідні кримінальні провад-
ження, які стосувалися декількох тяжких злочинів та значної кількості 
співвідповідачів, постраждалих та свідків, мали певну складність.

202. Однак, Суд надає ваги тому факту що справу неодноразово 
повертали для повторного судового розгляду у зв’язку з процесуальни-
ми порушеннями, за які несли відповідальність суди (див. пункти 42, 
44 та 46 вище). Це видається головною підставою для затримки у про-
вадженнях.

203. Суд часто виявляв порушення статті 6 §1 Конвенції у справах, 
які висували правові питання, аналогічні питанням у даній справі 
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(див. Pélissier and Sassi, цит. вище, та Gorbatenko v. Ukraine, № 25209/06, 
§§152–156, 28 листопада 2013).

204. Розглянувши усі подані матеріали, Суд вважає, що Уряд не 
висунув жодний факт або аргумент, здатний переконати його досягти 
іншого висновку в даній справі.

205. Відповідно, мало місце порушення статті 6 §1 Конвенції.

VII. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 13 КОНВЕНЦІЇ 
ПО ВІДНОШЕННЮ ДО СКАРГИ ВІДПОВІДНО ДО СтАттІ 6 §1 КОНВЕНЦІЇ 

НА тРИВАЛІСтЬ ПРОВАДЖЕНЬ

206. Заявник також скаржився відповідно до статті 13 Конвенції 
на те, що не було ефективних засобів правового захисту по відношен-
ню до його скарги на тривалість кримінальних проваджень.

207. Уряд опротестував цей аргумент.
208. Суд зазначає, що ця скарга пов’язана зі скаргою, розглянутою 

вище (див. пункти 195–205) і тому також повинна бути проголошена 
прийнятною.

209. Суд повторює, що стаття 13 гарантує існування ефективного 
засобу правового захисту в національному органі влади за стверджу-
ване порушення вимоги статті 6 §1 щодо розгляду справи упродовж 
розумного строку (див. Kudła, цит. вище, §156). Суд також посилається 
на свої попередні висновки в інших справах проти України про від-
сутність ефективного та доступного засобу правового захисту від-
повідно до національного законодавства для скарг про тривалість 
кримінальних проваджень (див. Merit v. Ukraine, № 66561/01, §§78 та 
79, 30 березня 2004; Shalimov v. Ukraine, № 20808/02, §§94–97, 4 берез-
ня 2010; та Drogobetskaya v. Ukraine [Committee], № 41662/05, §§21 та 22, 
3 січня 2013).

210. Суд не вбачає ніяких підстав для відхилення від свого преце-
дентного права у даній справі.

211. Відповідно, мало місце порушення статті 13 Конвенції.

VIII. СКАРГА ВІДПОВІДНО ДО СтАттІ 34 КОНВЕНЦІЇ

212. Заявник скаржився на те, що органи влади відмовили йо-
му у можливості отримати копії його скарг у порядку касації проти 
рішення від 7 грудня 2004 року, які у нього запитав Реєстр Суду для 
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обґрунтування його заяви (див. пункти 73–75 вище). Він посилався на 
статтю 34 Конвенції, яка передбачає:

«Суд може приймати заяви від будь-якої особи, неурядової організації 
або групи осіб, які вважають себе потерпілими від допущеного однією 
з Високих Договірних Сторін порушення прав, викладених у Конвенції 
або протоколах до неї. Високі Договірні Сторони зобов’язуються не пе-
решкоджати жодним чином ефективному здійсненню цього права.»

213. Уряд стверджував, що Україна виконала вимоги статті 34 Кон-
венції.

214. Суд встановив, що стаття 34 Конвенції може накласти на ор-
гани державної влади зобов’язання надати копії документів заявни-
кам, які опинилися у стані особливої вразливості та залежності й не 
могли отримати копії, необхідні для матеріалів справи, без державної 
підтримки (див., у якості нещодавнього прикладу, Naydyon v. Ukraine, 
№ 16474/03, §63, 14 жовтня 2010).

215. У справі Naydyon (цит. вище), Суд прийняв до уваги конкретну 
ситуацію заявника на час подачі заяви та її супроводу. Зокрема, він 
зазначив, що кримінальні провадження проти заявника закінчилися, 
і його кримінальна справа зберігалася у суді першої інстанції. Оскіль-
ки заявник перебував під вартою, він не міг сам звірятися з матеріа-
лами справи. Він не мав контактів з родиною та мав дуже обмежений 
контакт з зовнішнім світом. Тому для забезпечення необхідних доку-
ментів у цій справі заявник залежав від органів влади (§§64–69).

216. Суд зазначає, що ситуація заявника відрізняється у даній 
справі. На відміну від справи Naydyon (цит. вище), заявник мав доступ 
до матеріалів справи після подання заяви до Суду, оскільки кримі-
нальні провадження на той час усе ще очікували розгляду. Крім того, 
заявник не спростував твердження органів влади про те, що копії від-
повідних документів були йому надані (див. пункт 75 вище).

217. Відповідно, Суд робить висновок про те, що держава-відпові-
дач виконала своє зобов’язання відповідно до статті 34 Конвенції.

IX. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

218. Стаття 41 Конвенції передбачає:

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

A. шкода

219. Заявник вимагав сплатити йому 500,000 євро в якості відшко-
дування моральної шкоди та 30,000 євро в якості відшкодування ма-
теріальної шкоди (витрати на ліки та «відшкодування за погіршення 
стану здоров’я»).

220. Уряд стверджував, що ці вимоги були надмірними та не-
обґрунтованими. Уряд також вважав, що не було причинно-наслідко-
вого зв’язку між вимогою щодо відшкодування матеріальної шкоди та 
стверджувальними порушеннями Конвенції.

221. Суд не вбачає ніякого причинно-наслідкового зв’язку між 
виявленими порушеннями та заявленою сумою відшкодування ма-
теріальної шкоди і тому відхиляє цю вимогу. Однак, приймаючи рі-
шення на справедливій основі, він присуджує заявникові 15,000 євро 
в якості відшкодування моральної шкоди.

B. сУдові витрати

222. Заявник також вимагав сплатити йому 6,500 євро в якості 
відшкодування судових витрат, понесених у Суді, для сплати безпо-
середньо на рахунок його представника, пана Маркова. Ця сума скла-
далася з 6,300 євро за 63 години юридичної праці в розмірі 100 євро за 
годину, та 200 євро в якості відшкодування адміністративних виплат. 
Для обґрунтування своїх вимог заявник надав контракт про надання 
юридичної допомоги з паном Марковим від 14 листопада 2013 року 
та звіт про проведену роботу від 25 червня 2014 року.

223. Уряд опротестував цю вимогу.
224. Відповідно до прецедентного права Суду, заявник має право 

на відшкодування судових витрат лише в тій мірі, в якій було дове-
дено, що вони дійсно відбулися та були необхідними та розумними 
за розміром. У даній справі, беручи до уваги матеріали у своєму роз-
порядженні та наведені вище критерії, Суд вважає за розумне час-
тково задовольнити вимогу заявника щодо відшкодування судових 
витрат та присудити йому суму в розмірі 1,000 євро, яка охоплюва-
тиме витрати за всіма статтями, для виплати безпосередньо адвока-
ту заявника.



11�

СавЧенко проти україни

C. пеня

225. Суд вважає розумним, що пеня повинна бути встановлена 
у розмірі граничної відсоткової ставки Європейського центрального 
банку, до якої слід додати три відсоткових пункти.

на цих підставах суд одностайно

1. Проголошує неприйнятними скарги заявника відповідно до 
статті 3 Конвенції про жорстоке поводження з ним охоронця СІЗО 
16 серпня 2005 року та національне розслідування цього питання, 
а також його скарги відповідно до статей 3 та 13 Конвенції стосовно 
медичної допомоги, яка надавалася йому під вартою, а решту заяви 
прийнятною.

2. Постановляє, що не мало місце порушення статті 3 Конвенції у її 
матеріальному аспекті по відношенню до скарги заявника про стверд-
жуване жорстоке поводження після затримання 18 вересня 2001 року.

3. Постановляє, що мало місце порушення статті 3 Конвенції у її 
процесуальному аспекті по відношенню до національного розсліду-
вання тверджень заявника про жорстоке поводження після затриман-
ня 18 вересня 2001 року.

4. Постановляє, що мало місце порушення статті 3 Конвенції 
у зв’язку з фізичними умовами утримування та перевезення заявника 
з 5 жовтня 2005 року до 24 грудня 2012 року.

5. Постановляє, що мало місце порушення статті 5 §1 Конвенції.
6. Постановляє, що мало місце порушення статті 5 §3 Конвенції.
7. Постановляє, що мало місце порушення статті 5 §4 Конвенції.
8. Постановляє, що мало місце порушення статті 5 §5 Конвенції.
9. Постановляє, що мало місце порушення статті 6 §1 Конвенції 

у зв’язку з тривалістю кримінальних проваджень проти заявника.
10. Постановляє, що мало місце порушення статті 13 Конвенції 

у зв’язку з відсутністю ефективного національного засобу правового 
захисту для оскарження фізичних умов утримування та перевезення 
заявника з 5 жовтня 2005 року до 24 грудня 2012 року.

11. Постановляє, що мало місце порушення статті 13 Конвенції 
у зв’язку з відсутністю ефективного національного засобу правового 
захисту для оскарження тривалості кримінальних проваджень проти 
заявника.

12. Постановляє, що держава-відповідач дотримала своє зобов’я-
зання відповідно до статті 34 Конвенції;



11�

справи, які стосуються права на свободу та особисту недоторканність

13. Постановляє, що:
a) держава-відповідач повинна сплатити заявникові, упродовж 

трьох місяців, наступні суми:
i) EUR 15,000 (п’ятнадцять тисяч євро), плюс будь-який пода-

ток, який може бути стягнутий, конвертовані у валюту де-
ржави-відповідача за курсом, застосовним на дату випла-
ти, в якості відшкодування моральної шкоди; та

ii) EUR 1,000 (одна тисяча євро), переведені безпосередньо 
представнику заявника, пану Маркову, плюс будь-який по-
даток, який може бути стягнутий з заявника, в якості відш-
кодування судових витрат;

b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного 
розрахунку на ці суми нараховуватиметься пеня у розмірі гра-
ничної процентної ставки Європейського центрального бан-
ку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути додано три 
відсоткові пункти.

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

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 22 вересня 
2016 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.

М. Блашко Х. Гаджієв
заступник секретаря секції голова
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E U R O P E A N C O U R T O F H U M A N R I G H T S 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ятА СЕКЦІя

СПРАВА «І. Н. ПРОТИ УКРАЇНИ»

(Заява № 28472/08)

Рішення

Страсбург 
23 червня 2016 року

ОСТАТОЧНЕ 
23 вересня 2016 року

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

У справі «І. Н. проти України»,

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

пані А. Нуссбергер, голова,
п. Х. Гаджієв,
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п. Е. Мьосе,
п. Ф. Вегабовіч,
п. Й. Ґрозев,
п. М. Мітс,
п. С. Гончаренко, суддя ad hoc,
та пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 31 травня 2016 року, 

виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу було розпочато за заявою (№ 28472/08), яку 29 травня 
2008 року подав до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції 
про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) 
громадянин України, пан І. Н. (далі — заявник). Голова секції задо-
вольнив клопотання заявника про нерозголошення відомостей про 
його особу (пункт 4 правила 47 Регламенту Суду).

2. Заявника, якому було надано правову допомогу, представляли 
пані Я. В. Заікіна та пані Л. Г. Ібадова, юристи, які практикують у м. Хар-
ків. Уряд України (далі — Уряд) представляла виконувач обов’язків 
Уповноваженого, на останніх етапах провадження пані О. Давидчук 
з Міністерства юстиції.

3. Заявник стверджував, що його поміщення до психіатрич-
них лікарень було незаконним, він також скаржився на відсутність 
гарантованого права на відшкодування шкоди у зв’язку з цим, та 
що цивільне провадження щодо незаконності його поміщення до 
психіатричних закладів та стягнення компенсації було надмірно 
тривалим. Він посилався на пункти 1 та 5 статті 5 та пункт 1 статті 6 
Конвенції.

4. 04 грудня 2013 року про зазначені скарги було повідомлено 
Уряд, а решту скарг у заяві було визнано неприйнятними відповідно 
до пункту 3 Правила 54 Регламенту Суду.

5. Пані Ганна Юдківська, суддя, обрана він України, не могла бра-
ти участь у справі (Правило 28 Регламенту Суду). Відповідно, Голова 
П’ятої секції вирішив призначити пана Сергія Гончаренка суддею 
ad hoc (пункт 4 статті 26 Конвенції та пункт 1 Правила 29 Регламен-
ту Суду).



І. н. проти україни

11�

ФАКтИ

I. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

6. Заявник народився у 1963 році та проживає у м. Сєвєродонецьк, 
Україна.

7. За твердженням заявника у 1996 році він ініціював кримінальне 
провадження за наклеп у Сєвєродонецькому міському суді Луганської 
області оскаржуючи внесення у його трудову книжку запису про його 
звільнення у зв’язку з вчиненням ним крадіжки. Заявник стверджу-
вав, що у зв’язку з його численними скаргами щодо непроведення роз-
слідування зазначеної справи, у 2000 році прокурор м. Сєвєродонецьк 
звернувся з проханням помістити заявника до психіатричної лікарні.

8. Згідно з матеріалами справи, 18 березня 2000 року голова 
Сєвєродонецького територіального медичного об’єднання (далі — 
ТМО) отримав лист прокуратури м. Сєвєродонецьк із проханням про-
вести експертну оцінку психічного стану заявника. Сторони не надали 
Суду копію цього листа.

9. Лікарі-психіатри Ма. та К. вивчили надіслані заявником до 
прокуратури листи та дійшли висновку про необхідність проведення 
первинного огляду заявника, оскільки ці листи містили ознаки, що 
вказували на «високий ризик здійснення ним соціально небезпечних 
діянь». Сторони також не надали Суду копії цих листів.

10. 19 березня 2000 року Ма. у супроводі бригади швидкої допо-
моги та двох працівників міліції здійснив виїзд за місцем проживан-
ня заявника. Заявник стверджував, що загалом до нього приїхало се-
меро осіб.

11. Сторони надали різні відомості щодо обставин цього візиту. 
Згідно свідчень заявника, наданих ним у судовому засіданні (див. 
п. 29), він відчинив двері лише після погроз працівників міліції вила-
мати двері. Як тільки заявник відчинив двері, Ма. повідомив, що їм 
необхідно проїхати до лікарні, щоб обстежити заявника в умовах ста-
ціонару. Працівник міліції П. кричав на заявника та погрожував йо-
му притягненням до кримінальної відповідальності за чинення опору 
працівникам міліції. Заявник відповів, що він «підкорюється насил-
лю». Пізніше його вивели під руки та посадили до машини швидкої 
допомоги.

12. Уряд стверджував, що не було ніяких доказів застосування 
сили до заявника. Згідно свідчень Ма., наданих ним у тому самому 
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судовому засіданні, заявник відчинив двері та впустив Ма. та праців-
ників міліції. Ма. представився та провів бесіду з заявником. Після 
цього заявнику було запропоновано проїхати у відділення лікарні для 
подальшого обстеження. Заявник погодився, зібрав свої речі, закрив 
двері та сів у машину швидкої допомоги. Після прибуття до ТМО було 
прийнято рішення про необхідність госпіталізації заявника.

13. 20 березня 2000 року заявник був оглянутий комісією з чотирь-
ох лікарів-психаторів, у тому числі Ма. та К., які підтвердили необхід-
ність його термінової госпіталізації. Наступного дня у присутності Ма. 
заявника було оглянуто асистентом кафедри психіатрії Луганського 
державного медичного університету та йому було рекомендоване ста-
ціонарне лікування. У зв’язку з відмовою від госпіталізації заявника 
було додатково оглянуто трьома лікарями-психіатрами Луганської об-
ласної клінічної психоневрологічної лікарні (далі — Луганська лікар-
ня), які дійшли висновку, що він потребував невідкладного лікування, 
з огляду на його листи погрозливого змісту, адресовані різним орга-
нам влади.

14. У період з 21 березня до 07 вересня 2000 року заявник прохо-
див стаціонарне лікування у Луганській лікарні. Як стверджувалось, 
21 квітня, 22 травня, 23 червня та 22 серпня 2000 року заявник огля-
дався комісією з трьох лікарів-психіатрів. Кожного разу приймало-
ся рішення про необхідність продовження його лікування. 26 липня 
2000 року заявника було оглянуто обласною медико-соціальною екс-
пертною комісією, за рішенням якої йому була встановлена друга гру-
па інвалідності.

15. 07 вересня 2000 року заявник був переведений до Сватівської 
обласної психіатричної лікарні (далі — Сватівська лікарня) для продов-
ження лікування. З цієї лікарні його виписали 04 грудня 2000 року.

16. Заявник також проходив стаціонарне лікування у період 
з 31 травня до 26 червня 2001 року.

17. У липні та серпні 2001 року заявник звертався до медичних уста-
нов, у яких він проходив стаціонарне лікування у 2000 році, з запитами 
щодо надання йому можливості ознайомитися з його історією хвороби 
та нормативними документами, на підставі яких його було поміщено на 
психіатричне лікування. Згідно тверджень заявника, він отримав від-
повідь лише від Луганської лікарні, але йому було відмовлено.

18. 26 вересня 2001 року заявник звернувся до Сєвєвродонецького 
міського суду Луганської області (далі — міський суд) з позовом до ТМО 
у зв’язку з ненаданням ним відповідей на його запити. У матеріалах 
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справи міститься копія позову заявника від 26 вересня 2001 року. На ній 
наявні два записи, зроблені від руки: «отримано 28 вересня 2001 року» 
та «отримано 02 жовтня 2001 року». Міський суд видав довідку про рух 
цивільної справи за позовом заявника, в якій зазначалося, що заявник 
звернувся з позовом до ТМО 02 жовтня 2001 року. У жовтні 2001 року 
заявник звернувся з аналогічним позовом до Луганської лікарні.

19. 15 листопада 2001 року суд виніс ухвалу про призупинення 
цивільної справи за позовом заявника до вирішення по суті справи про 
визнання заявника недієздатним. 26 грудня 2001 року заяву про визнан-
ня заявника недієздатним було залишено без розгляду, у зв’язку з чим 
ухвалою суду від 01 лютого 2002 року провадження було поновлено.

20. Рішенням від 29 квітня 2002 року у задоволенні позовних ви-
мог заявника було відмовлено. Ухвалою від 21 листопада 2002 року 
Апеляційний суд Луганської області скасував це рішення та направив 
справу на новий судовий розгляд.

21. 06 лютого 2003 року заявником було подано заяву про зміну 
позовних вимог. У доповнення до його початкових скарг, він скаржив-
ся, зокрема, на незаконність його поміщення до психоневрологічного 
відділення ТМО 19 березня 2000 року та тримання там до 21 березня 
2000 року. Він також скаржився, що його було незаконно переведено 
до Луганської та Сватівської лікарень, де він тримався до 04 грудня 
2000 року. Заявник також вимагав відшкодування моральної шкоди.

22. У період з 23 лютого 2003 року до 23 березня 2004 року відбуло-
ся десять судових засідань, а три судових засідання було відкладено. 
Зокрема, два судових засідання було відкладено у зв’язку з неявкою 
відповідачів та/або їхніх представників, і одне судове засідання не 
відбулося у зв’язку з відсутністю залу судових засідань, обладнаного 
звукозаписуючою апаратурою.

23. 23 березня 2004 року ухвалою міського суду на підставі заявле-
ного представником відповідача клопотання було призначено судово-
психіатричну експертизу заявника. 14 липня 2004 року Апеляційний 
суд Луганської області скасував цю ухвалу та направив справу до суду 
першої інстанції для розгляду по суті.

24. У своїх запереченнях Уряд надав перелік призначених судо-
вих засідань, що відбулись у справі заявника. У матеріалах справи 
також міститься довідка про рух цивільної справи за позовом заяв-
ника, видана Сєвєродонецьким міським судом. Ці два документи про 
рух цивільної справи за позовом заявника містять деякі суперечливі 
відомості.
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25. Відповідно до інформації, наданої Урядом, у період з 03 ве-
ресня 2004 року до 14 червня 2005 року було призначено одинадцять 
судових засідань, з яких через неявку або відповідачів, або заявника, 
або їхніх представників відбулося лише п’ять. Згідно з довідкою націо-
нального суду відбулося сім судових засідань.

26. 14 червня 2005 року повноваження судді, яка розглядала спра-
ву заявника, закінчились. Наступне судове засідання з новим суддею, 
призначене на вересень 2005 року, як стверджувалось, не відбулося 
у зв’язку з відсутністю залу судових засідань, обладнаного звукозапи-
суючою апаратурою.

27. У період з 03 листопада 2005 року до 13 серпня 2007 року було 
призначено сорок сім судових засідань. Згідно з твердженнями Уряду, 
всі вони відбулися; згідно з довідкою, виданою національним судом, 
десять із них не відбулися у зв’язку з неявкою відповідачів, заявника 
або їхніх представників. Кількість неявок у судове засідання кожної зі 
сторін була приблизно однаковою.

28. 13 серпня 2007 року міський суд частково задовольнив позов-
ні вимоги заявника. Суд встановив наступне. 19 березня 2000 року Ма. 
у супроводі працівників міліції без законних підстав помістив заявни-
ка до психоневрологічного відділення, де він тримався протягом двох 
днів. 21 березня 2000 року заявника без його згоди було переведено 
до Луганської лікарні, де він тримався до 07 вересня 2000 року. Після 
цього його було переведено до Сватівської лікарні, де він тримався до 
04 грудня 2000 року. Заявник стверджував, що Ма. діяв незаконно, по-
рушив право заявника на повагу його житла, здійснив примусовий ог-
ляд заявника та позбавив його свободи. Заявник також скаржився на не-
законне поміщення до всіх трьох лікарень та ненадання головними лі-
карями цих закладів відповідей на його інформаційні запити. Заявник 
вимагав 100 000 (сто тисяч) гривень відшкодування моральної шкоди.

29. Міський суд також зазначив, що у судовому засіданні заяв-
ник пояснив, що він не оскаржував встановлений йому діагноз, але 
вважав, що дії лікарів були незаконними. Він повідомив свою версію 
подій 19 березня 2000 року (див. п. 11). Заявник також стверджував, що 
у ТМО до нього застосовувались засоби фізичного впливу; йому роби-
ли ін’єкції та утримували за ґратами у зачиненому приміщенні. До Лу-
ганської та Сватівської лікарень його переводили без його згоди. Ін-
формацію про стан його здоров’я було розголошено посадовим особам 
підприємства, де він працював, та прокуратурі. Його було виписано зі 
Сватівської лікарні та рекомендовано не подавати ніяких скарг, інак-
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ше його знов буде госпіталізовано. Він більше не подавав ніяких скарг 
оскільки «хвилювався за свою долю». Заявник стверджував, що зазнав 
моральної шкоди внаслідок його примусової госпіталізації, введення 
невідомих ліків, поганого харчування, страху за своє життя, антисані-
тарних умов та порушення його права на повагу до свого житла.

30. У судових засіданнях Ма. та працівники міліції Ш. і Г. свідчили, 
що під час візиту до житла заявника фізична сила до нього не застосо-
вувалась. Свідок Мб. показав, що подробиць цього виїзду не пам’ятає, 
а свідок З. пояснила, що вона бачила, як «лікар заходив [до квартири 
заявника?] один, а через декілька хвилин піднявся працівник міліції». 
Потім вона бачила, як заявник сідав у карету швидкої допомоги. Ма. 
також показав, що госпіталізація заявника проводилася у відповід-
ності до тимчасової інструкції «Про порядок первинного психіатрич-
ного огляду громадян», викладеної у додатку 16 до Наказу Міністерс-
тва охорони здоров’я СРСР від 21 березня 1988 року № 225 «Про заходи 
по подальшому вдосконаленню психіатричної допомоги» (далі — На-
каз № 225), та тимчасової інструкції «Про порядок невідкладної госпі-
талізації психічно хворих», викладеної у додатку 17 до вищевказаного 
наказу, зокрема, пункти 1, 2 та 10–13 додатку 16 та пункти 1, 2, 5 та 
6 додатку 17 (див. відповідне національне законодавство).

31. Суд встановив, що виїзд за місцем проживання заявника 19 бе-
резня 2000 року, коли було проведено його огляд, та згодом було по-
міщено до ТМО, був здійснений у відповідності до пунктів 1, 2 та 10–13 
тимчасової інструкції, викладеної у додатку 16, і пунктів 1, 2 «б», 5 та 
6 тимчасової інструкції, викладеної у додатку 17. Посилаючись на «по-
кази Ма., Мб. та Г.» міський суд встановив, що заявник не надав доказів 
застосування до нього будь-яких заходів фізичного впливу. Рішення 
про необхідність госпіталізації заявника від 19 березня 2000 року та-
кож було прийняте відповідно до пунктів 1 і 2 тимчасової інструкції, 
викладеної додатку 17. Наступне рішення про госпіталізацію заявни-
ка від 21 березня 2000 року також було прийняте відповідно до пунк-
ту 2 «б» тимчасової інструкції, викладеної у додатку 17. Проте переве-
дення заявника до Сватівської лікарні 07 вересня 2000 року суперечи-
ло статті 16 Закону України «Про психіатричну допомогу», який набув 
чинності 04 квітня 2000 року. Інформаційні запити заявника були за-
лишені без розгляду на підставі рішення про відмову в ознайомленні 
з його історією хвороби, яке він не оскаржував. Така інформація мог-
ла бути повідомлена рідним заявника за його бажанням. Міський суд 
постановив стягнути зі Сватівської лікарні на користь заявника суму 
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в розмірі 2000 грн (приблизно 286 євро на момент подій) в якості відш-
кодування моральної шкоди.

32. Заявник оскаржив це рішення, стверджуючи, зокрема що на-
казом Міністерства охорони здоров’я України від 18 квітня 1996 року 
№ 81 (далі — Наказ № 81) Наказ № 225 визнано «таким, що не застосо-
вується в Україні».

33. 29 листопада 2007 року Апеляційний суд Луганської області 
залишив без змін рішення від 13 серпня 2007 року. Апеляційний суд 
встановив, що суд першої інстанції правильно застосував чинне на мо-
мент подій законодавство. Апеляційний суд, не надавши додаткових 
пояснень, відхилив доводи заявника щодо втрати чинності Наказом 
№ 225 у зв’язку з необґрунтованістю. Він не надав жодних коментарів 
щодо чинності та/або юридичних наслідків Наказу № 81.

34. Заявник, повторюючи свої доводи, подав касаційну скаргу.
35. 12 лютого 2008 року Верховний Суд України залишив касацій-

ну скаргу заявника без задоволення у зв’язку з необґрунтованістю.
36. 23 листопада 2010 року заявник звернувся до Сєвєродонецько-

го міського суду Луганської області зі скаргою щодо невидачі виконав-
чого листа. Міський суд повідомив заявника, що він може отримати 
виконавчий лист у канцелярії суду за письмовою заявою.

37. Залишається незрозумілим, чи отримав заявник присуджене 
йому відшкодування моральної шкоди.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСтВО

A. конститУція України У редакції 1996 рокУ

38. Відповідні положення Конституції передбачають таке:

Стаття 22
«Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конститу-
цією, не є вичерпними.

Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасо-
вані.

При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не 
допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.»

Стаття 29

«Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність...»
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Стаття 92

«Виключно законами України визначаються:

1) права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод; 
основні обов’язки громадянина ...»

Розділ XV. Перехідні положення

«1. Закони та інші нормативні акти, прийняті до набуття чинності 
цією Конституцією, є чинними у частині, що не суперечить Консти-
туції України...»

B. постанова верховної ради України 

«про порядок тимчасової дії на території України 

окремих актів Законодавства союЗУ рср» 

№ 1545-XII від 12 вересня 1991 рокУ

39. Постановою передбачено, зокрема, таке:

«...до прийняття відповідних актів законодавства України на території 
республіки застосовуються акти законодавства Союзу РСР з питань, які 
не врегульовані законодавством України, за умови, що вони не супере-
чать Конституції і законам України.»

C. нормативно-правові акти 

щодо надання психіатричної допомоги

40. До 4 квітня 2000 року примусове лікування у психіатричних 
закладах регулювалося радянським законодавством. Зокрема, таке 
лікування регулювалося наказом Міністерства охорони здоров’я СРСР 
№ 225 від 25 березня 1988 року (див. п. 30), яким були затверджені 
двадцять п’ять різних інструкцій щодо психіатричного лікування, 
у тому числі тимчасові інструкції, викладені в додатках 16 «Про поря-
док первинного психіатричного огляду громадян» і 17 «Про порядок 
невідкладної госпіталізації психічно хворих». У наказі також зазнача-
лося: «місцевим органам охорони здоров’я дозволяю розмножити цей 
Наказ у необхідній кількості примірників».

41. Відповідними пунктами інструкції, викладеної у додатку 16 
передбачено таке:
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«Тимчасова інструкція про порядок первинного психіатричного огляду громадян»
1. Виявлення наявності або відсутності психічного розладу в особи, яка 
проходить огляд, є виключною компетенцією лікаря-психіатра.

2. Первинний психіатричний огляд проводиться за дозволом особи, 
яка оглядається (за винятком спеціально обумовлених у цій Інструкції 
випадків). ...

10. Особа, яка вчиняє дії, що дають достатні підстави припустити наяв-
ність у неї вираженого психічного розладу, які при цьому порушують 
громадський порядок або правила соціалістичного співжиття, а також 
становлять безпосередню небезпеку для себе або оточуючих, може бу-
ти піддана без її згоди, згоди її родичів або законних представників 
первинному психіатричному огляду за розпорядженням головного 
психіатра, а в екстрених випадках — лікаря-психіатра спеціалізованої 
бригади швидкої допомоги ....

11. Головний психіатр приймає рішення про необхідність первинного 
психіатричного огляду на підставі вмотивованої письмової заяви пра-
воохоронних органів ....

У заяві має бути наведене детальне обґрунтування підстав виклику 
психіатра із зазначенням, що від самостійного відвідування лікаря-
психіатра ця особа відмовляється.

...

12. [...] головний психіатр при необхідності проведення огляду особис-
тою резолюцією на заяві зобов’язує головного лікаря психоневрологіч-
ного диспансеру (завідувача диспансерним відділенням, кабінетом) 
оглянути зазначеного у заяві громадянина [...].»

42. Пунктами 13 і 19 інструкції, викладеної у додатку 16, також 
передбачено, що незалежно від результатів огляду, вони мають бути 
відображені у медичній карті амбулаторного хворого. Якщо пацієнт не 
погоджується із висновком про його психічний стан, він або вона мають 
право оскаржити його головному психіатру органу охорони здоров’я за 
підпорядкуванням лікувально-профілактичного закладу.»

43. Відповідними пунктами інструкції, викладеної у додатку 17, 
передбачено таке:

«Тимчасова інструкція про порядок невідкладної госпіталізації психічно хворих
...У відповідності до «Положень про умови та порядок надання психіат-
ричної допомоги» невідкладна госпіталізація психічно хворих засто-
совується у наступному порядку:
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1. Хворі, які за своїм психічним станом становлять безпосередню не-
безпеку для себе або оточуючих, можуть бути виключно за рішенням 
лікаря-психіатра поміщені у порядку невідкладної госпіталізації до 
психіатричної лікарні (відділення)...

2. Показанням для невідкладної госпіталізації є суспільна небезпека 
хворого (агресивні дії, психомоторне збудження, суїцидальна поведін-
ка тощо, а також висока вірогідність таких дій), обумовлена наступни-
ми особливостями його хворобливого стану...:

б) систематизовані маячні синдроми, якщо вони визначають небезпе-
ку суспільно небезпечної поведінки хворих; ...

5. Невідкладну госпіталізацію безпосередньо здійснюють медичні 
працівники...

6. Органи внутрішніх справ зобов’язані надавати допомогу медичним 
працівникам ... у випадках:

— спротиву, агресії або їх можливості, інших дій з боку хворого, які 
загрожують життю та здоров’ю медичних працівників...»

44. Пунктами 9, 10 та 12 інструкції, викладеної у додатку 17, пере-
дбачено також, що хворі, прийняті до психіатричної лікарні у порядку 
невідкладної госпіталізації, протягом двадцяти чотирьох годин ма-
ють бути оглянуті комісією у складі трьох лікарів-психіатрів, з метою 
вирішення питання щодо обґрунтованості невідкладної госпіталіза-
ції та необхідності проведення обов’язкового лікування. Хворі також 
підлягають огляду комісією лікарів-психіатрів не рідше одного разу 
на місяць для вирішення питання щодо припинення або продовження 
обов’язкового лікування. Хворий може оскаржити рішення про засто-
сування невідкладної госпіталізації або проведення обов’язкового лі-
кування головному психіатру вищестоящого органу охорони здоров’я 
або до суду.

45. Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 81 від 18 квіт-
ня 1996 року містить перелік наказів Міністерства охорони здоров’я 
СРСР, що «не застосовуються в України». До цього переліку входить 
і Наказ № 225.

46. З детальним описом Положення про умови та порядок надан-
ня психіатричної допомоги, затвердженого Указом Президії Верховної 
Ради СРСР від 5 січня 1988 року, посилання на яке міститься в інструк-
ції, викладеній у додатку 17, можна ознайомитися у рішенні у справі 
«Акопян проти України» (Akopyan v. Ukraine), заява № 12317/06, пп. 47–
48, 50, від 5 червня 2004 року.
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47. З 4 квітня 2000 року питання госпіталізації осіб в примусовому 
порядку регулюється Законом України «Про психіатричну допомогу» 
від 2000 року. Статтями 14 і 16 цього закону передбачено таке:

Стаття 14. 
Підстави для госпіталізації особи до психіатричного закладу 

в примусовому порядку

«Особа, яка страждає на психічний розлад, може бути госпіталізована 
до психіатричного закладу без її усвідомленої згоди або без згоди її 
законного представника, якщо її обстеження або лікування можливі 
лише в стаціонарних умовах, та при встановленні в особи тяжкого 
психічного розладу, внаслідок чого вона:

— вчиняє чи виявляє реальні наміри вчинити дії, що являють собою 
безпосередню небезпеку для неї чи оточуючих, або

— неспроможна самостійно задовольняти свої основні життєві потре-
би на рівні, який забезпечує її життєдіяльність.»

Стаття 16. 
Огляд осіб, госпіталізованих до психіатричного закладу 

в примусовому порядку
«Особа, яку було госпіталізовано до психіатричного закладу за рішен-
ням лікаря-психіатра на підставах, передбачених статтею 14 цього За-
кону, підлягає обов’язковому протягом 24 годин з часу госпіталізації 
огляду комісією лікарів-психіатрів психіатричного закладу для при-
йняття рішення про доцільність госпіталізації. У випадку, коли госпі-
талізація визнається недоцільною і особа не висловлює бажання зали-
шитися в психіатричному закладі, ця особа підлягає негайній виписці.

У випадках, коли госпіталізація особи до психіатричного закладу 
в примусовому порядку визнається доцільною, представник психіат-
ричного закладу, в якому перебуває особа, протягом 24 годин направ-
ляє до суду за місцем знаходження психіатричного закладу заяву про 
госпіталізацію особи до психіатричного закладу в примусовому по-
рядку на підставах, передбачених статтею 14 цього Закону. ...»

III. МІЖНАРОДНІ ДОКУМЕНтИ

48. У відповідних витягах з Доповіді Уряду України Європейсь-
кого комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або 
такому, що принижує гідність поводженню чи покаранню (далі — КЗК) 
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за результатами візиту з 08 до 24 лютого 1998 року (CPT/Inf (2002) 19) 
зазначено таке:

«6. Гарантії в контексті примусової госпіталізації
224. Психічно хворі та особи з психічними відхиленнями є особливо 
вразливими, й, отже, мають бути захищені гарантіями від будь-яких 
дій або бездіяльності, що можуть суперечити їхньому благополуччю. 
Звідси випливає, що примусова госпіталізація/поміщення до психіат-
ричного закладу завжди має бути забезпечена відповідними гарантія-
ми, а рішення щодо необхідності такого поміщення має переглядатися 
через встановлені проміжки часу. Крім того, примусова госпіталізація 
особи до психіатричної лікарні не повинна тлумачитися як така, що 
надає право на лікування без згоди пацієнта.

Інші гарантії повинні вирішувати такі питання, як ефективна проце-
дура оскарження, підтримка зв’язку з навколишнім світом і зовнішнім 
наглядом за психіатричними закладами.

225. ...

Делегація не змогла отримати чітку картину щодо юридичної про-
цедури, що застосовується у випадку примусової госпіталізації до 
психіатричного закладу. КЗК хотів би отримати повні пояснення 
щодо таких процедур та, зокрема, докладну інформацію щодо 
медичних висновків, необхідних для примусової госпіталізації, 
ролі судів у прийнятті рішення щодо примусової госпіталізації, 
права пацієнтів на оскарження примусової госпіталізації та про-
цедури перегляду доцільності примусової госпіталізації через 
встановлені проміжки часу.

226. Принципово важливим є надання пацієнтам можливості доб-
ровільної та усвідомленої згоди на лікування. Кожному дієздатному 
пацієнту, незалежно від того, отримує він лікування у добровільному 
чи примусовому порядку, має надаватися можливість відмовитися 
від лікування або будь-якого іншого медичного втручання. Будь-яке 
відхилення від цього основоположного принципу має ґрунтуватися на 
положеннях законодавства та застосуватись лише за зрозумілих і чітко 
визначених виняткових обставин. КЗК хотів би отримати повну ін-
формацію про правове становище в Україні щодо надання згоди 
на лікування.

Звичайно, згода на лікування може вважатися добровільною та ус-
відомленою, лише за умови, що вона ґрунтується на повній та до-
стовірній інформації про стан здоров’я пацієнта та лікування, що 
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пропонується. У зв’язку з цим КЗК рекомендує, щоб всім пацієнтам 
систематично надавалась відповідна інформація про їхній стан 
здоров’я та лікування, що їм пропонувалось. Відповідну інформа-
цію слід також надавати пацієнтам після проведення лікування 
(результати тощо).

227. Жодний із психіатричних закладів, який відвідала делегація, не мав 
чітко визначеного внутрішнього розпорядку прийняття скарг. Комі-
тет вважає, що існування конкретного порядку подавання пацієнтами 
офіційних скарг до чітко вказаного органу та конфіденційного спілку-
вання з відповідним органом поза установою є важливою гарантією. Ко-
мітет відповідно рекомендує українським органам вжити необхід-
них заходів для запровадження таких механізмів, які б включали 
надання інформації пацієнтам щодо можливості подання скарг.

229. ...Проте делегацію поінформували, що всі листи переглядалися 
лікуючим лікарем. Комітет хотів би мати інформацію, чи це правило 
застосовується також і до листування пацієнта з його адвокатом...»

ПРАВО

I. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя ПУНКтУ 1 СтАттІ 5 КОНВЕНЦІЇ

49. Заявник скаржився, що позбавлення його свободи не відповідало 
положенням пункту 1 статті 5 Конвенції, відповідна частина якого пе-
редбачає 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:

...

e) законне затримання осіб для запобігання поширенню інфекційних 
захворювань, законне затримання психічнохворих, алкоголіків або 
наркоманів чи бродяг;

...»

A. щодо прийнятності

50. Сторони не надали зауважень щодо прийнятності цієї скарги.
51. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у ро-

зумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазна-
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чає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже, вона 
має бути визнана прийнятною.

B. щодо сУті

1. доводи сторін

a) Заявник

52. Заявник стверджував, що на момент подій не було підстав для 
його поміщення до ТМО. Він зазначив, що його огляд психіатром був 
проведений за вказівкою прокуратури, оскільки він звертався туди зі 
скаргами на дії певних органів державної влади, викладеними в об-
разливій формі. На думку заявника, цей факт не може бути виправ-
данням для поміщення його до медичного закладу.

53. Заявник також стверджував, що наказом Міністерства охорони 
здоров’я України № 81 від 18 квітня 1996 року Наказ № 225 було виз-
нано «таким, що не застосовується в України». Отже, заявника було 
примусово поміщено до психіатричної лікарні в порушення положень 
Конвенції та Конституції України, оскільки до 04 квітня 2000 року не 
існувало нормативного акту, який би регулював питання примусового 
поміщення до таких закладів.

54. На підтвердження своєї скарги заявник надав лист, надісланий 
йому Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради Украї-
ни 13 серпня 2013 року. У відповідній частині листа зазначалось таке:

«У Головному юридичному управлінні розглянуто Ваш лист з питання 
чинності окремих нормативно-правових актів та їх відповідності Кон-
ституції та законам України.

Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18 квітня 1996 ро-
ку № 81 «Про визнання наказів МОЗ СРСР такими, що не застосову-
ються в Україні» наказ МОЗ СРСР від 21 березня 1988 року № 225 «Про 
заходи подальшого удосконалення психіатричної допомоги» визнано 
таким, що не застосовується в Україні. Будь-яких застережень щодо 
можливості його часткового застосування в Україні зазначений Наказ 
МОЗ [№ 225] не містить.

Текст наказу МОЗ СРСР від 21 березня 1988 року № 225 до Верховної 
Ради УРСР не надходив.

Вважаємо за необхідне зазначити, що приписи Конституції України 
та указів Президента України щодо обов’язковості доведення до ві-
дома населення нормативно-правових актів, що визначають права 
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і обов’язки громадян, не поширюються на нормативно-правові акти 
органів державної влади СРСР.

Одночасно звертаємо Вашу увагу на те, Головне юридичне управління 
Апарату Верховної Ради України ... не надає висновків щодо відповід-
ності нормативно-правових актів Конституції України...»

55. Згідно тверджень заявника, після набрання чинності Зако-
ном України «Про психіатричну допомогу» його лікар-психіатр пови-
нен був звернутися до суду з заявою про продовження надання йому 
психіатричної допомоги в примусовому порядку. Протягом перебуван-
ня заявника у психіатричних лікарнях таких заяв не надходило. Отже, 
позбавлення його свободи у вигляді тримання у зазначених закладах 
у період з 19 березня до 07 вересня 2000 року було незаконним.

56. Щодо періоду з 07 вересня до 04 грудня 2000 року заявник 
стверджував, що рішення суду, яким йому було присуджено відшкоду-
вання моральної шкоди, не було виконано. На його думку, проведення 
антитерористичної операції у Луганській області не може виправдати 
ненадання Урядом Суду документів про виконання рішення суду на 
його користь. Зокрема, про цю заяву Уряд було повідомлено 04 грудня 
2013 року, а активна фаза антитерористичної операції розпочалася ли-
ше у квітні 2014 року. Отже, Уряд мав достатньо часу для того, щоб вит-
ребувати необхідні документи у відповідних органів Луганської області.

b) Уряд

57. Перш за все Уряд зазначив, що вважає поміщення заявника до 
психіатричного закладу «позбавленням свободи» у розумінні підпун-
кту «е» пункту 1 статті 5 Конвенції.

58. Уряд стверджував, що національними судами було встановле-
но, що поміщення на лікування було обґрунтованим, оскільки психіч-
ний стан заявника давав підстави припустити, що він становив небез-
пеку для себе та оточуючих.

59. Зокрема, правоохоронні органи попросили провести експертну 
оцінку психічного стану заявника. Дослідивши наявні документи, ко-
місія лікарів-психіатрів відповідно до Наказу № 225 прийняла рішення 
про необхідність проведення первинного огляду заявника. 19 березня 
2000 року бригада швидкої допомоги у супроводі працівників міліції 
здійснила виїзд за місцем проживання заявника. Заявник сам відчи-
нив двері та погодився проїхати на огляд до лікарні. Після проведення 
огляду заявника, відповідно до того ж Наказу було прийнято рішення 
про його госпіталізацію. Уряд зауважив, що не було доказів того, що 



І. н. проти україни

1��

19 березня 2000 року заявника було насильно направлено до лікарні. 
Зокрема, в ході судового розгляду справи у національних судах і від-
повідачі, і свідки показали, що заявник погодився проїхати до лікарні 
без застосування до нього тиску. У діях працівників міліції також не 
було встановлено порушень законодавства.

60. Уряд доводив, що поміщення заявника до лікарні та його три-
мання там до 07 вересня 2000 року відповідало вимогам національно-
го законодавства, чинного на момент подій. Зокрема, національні су-
ди дійшли висновку, що поміщення заявника на лікування до психіат-
ричної лікарні здійснювалось відповідно до Наказу № 225.

61. Уряд також стверджував, що заявник не оскаржував висновок, 
яким було встановлено, що він страждав на психічний розлад та не 
звертався зі скаргами на лікування. Враховуючи його діагноз, медич-
ною комісією було прийнято рішення про обмеження доступу заявни-
ка до медичної документації щодо його захворювання відповідно до 
Закону України «Про психіатричну допомогу».

62. Уряд дійшов висновку, що поміщення заявника до психіатрич-
ної лікарні 19 березня 2000 року та його тримання там до 07 вересня 
2000 року відповідало вимогам національного законодавства та Кон-
венції. Скарги заявника з цього приводу були розглянуті та відхилені 
національними судами.

63. Щодо періоду з 07 вересня до 04 грудня 2000 року Уряд ствер-
джував, що національні суди дійшли висновку про порушення права 
заявника на свободу та присудили йому відшкодування моральної 
шкоди. Проте заважаючи на відсутність доступу до архівів, що зна-
ходяться на території Луганської області, внаслідок проведення там 
антитерористичної операції, а також призупинення поштового зв’язку 
у цьому регіоні, Уряд не міг повідомити Суд, чи було відповідне рішен-
ня виконане в повному обсязі.

2. оцінка суду

64. Сторонами не заперечується той факт, що поміщення заявни-
ка до психіатричної лікарні 19 березня 2000 року та його тримання там 
до 04 грудня 2000 року становило позбавлення свободи у розумінні 
пункту 1 статті 5 Конвенції.

a) Відповідні принципи

65. Перед тим як визначати, чи було достовірно доведено, що заяв-
ник страждав на психічний розлад, вид та ступень якого були підста-
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вою для примусового тримання у психіатричній лікарні, Суд має вста-
новити, чи було тримання заявника «законним» у розумінні підпункту 
«е» пункту 1 статті 5 Конвенції, та чи була дотримана процедура, пе-
редбачена законодавством (див. рішення у справі «Л. М. проти Латвії» 
(L. M. v. Latvia), заява № 26000/02, п. 45, від 19 липня 2011 року).

66. Суд нагадує, що в цьому відношенні Конвенція фактично по-
силається на національне законодавство та встановлює зобов’язання 
забезпечувати дотримання його матеріальних та процесуальних норм. 
Хоча саме національні органи, насамперед суди, повинні тлумачити 
та застосовувати національне законодавство, відповідно до пункту 1 
статті 5 Конвенції недотримання національного законодавства при-
зводить до порушення Конвенції, і Суд може та повинен перевірити, 
чи було дотримано вимог цього законодавства (див. рішення у справі 
«Ассанідзе проти Грузії» (Assanidze v. Georgia) [ВП], заява № 71503/01, 
п. 171, ECHR 2004-II).

67. Конвенція також стосується якості закону, вимагаючи від ньо-
го відповідності принципу верховенства права, притаманному всім 
статтям Конвенції (див., серед інших джерел, рішення у справі «Каф-
каріс проти Кіпру» (Kafkaris v. Cyprus) [ВП], заява № 21906/04, п. 116, 
ECHR 2008). «Якість закону» означає, що коли національне законодав-
ство дозволяє позбавлення свободи, воно має бути достатньо доступ-
ним, чітким та передбачуваним при його застосуванні для уникнен-
ня будь-якого ризику свавілля, і такий захист є метою статті 5 (див. 
рішення у справі «Нарсуллоєв проти Росії» (Nasrulloyev v. Russia), заява 
656/06, п. 71, від 11 жовтня 2007 року).

68. Щодо змісту національного законодавства, то з метою захис-
ту від свавілля, воно має містити «справедливі та належні процедури» 
позбавлення свободи (див. рішення у справі «Г. Л. проти Сполученого 
Королівства» (H. L. v. the United Kingdom), заява № 45508/99, п. 115, ECHR 
2004-IX).

69. Суд нагадує, що позбавлення особи свободи є настільки серйоз-
ним заходом, що його застосування є виправданим лише тоді, коли 
інші, менш суворі, заходи було розглянуто і визнано недостатніми 
для гарантування інтересів особи або суспільства. Це означає, що від-
повідність позбавлення свободи національному законодавству є не-
достатньою умовою; воно також має бути необхідним за конкретних 
обставин (див. рішення у справах «Вітольд Літва проти Польщі» (Witold 
Litwa v. Poland), заява № 26629/95, п. 78, ECHR 2000-III).
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70. Що стосується позбавлення свободи осіб із психічними розла-
дами, то особа не може бути позбавлена свободи як «психічно хвора», 
якщо не дотримано трьох нижченаведених мінімальних умов: по-пер-
ше, має бути достовірно доведено, що особа є психічно хворою; по-друге, 
психічний розлад повинен бути такого виду або ступеня, що слугує під-
ставою для примусового тримання у психіатричній лікарні; і по-третє, 
обґрунтованість тривалого тримання у психіатричній лікарні залежить 
від стійкості такого захворювання (див. рішення у справі «Вінтерверп 
проти Нідерландів», від 24 жовтня 1979 року, п. 39, Серія А, № 33).

b) Застосування у цій справі

71. Повертаючись до цієї справи, Суд зазначає, що перебування 
заявника у психіатричних лікарнях охоплює два періоди: перший — 
з 19 березня до 07 вересня 2000 року, щодо якого національні суди виз-
нали, що госпіталізація заявника була законною; та другий — з 07 ве-
ресня до 04 грудня 2000 року, який було визнано незаконним і у зв’язку 
з чим заявнику було присуджено відшкодування моральної шкоди на 
національному рівні. Суд розгляне ці періоди окремо.

i) Період з 19 березня до 07 вересня 2000 року

72. Суд зазначає, що цей перший період можна поділити на два ок-
ремі періоди: з 19 березня до 04 квітня 2000 року та з 04 квітня до 07 ве-
ресня 2000 року, тобто до та після набрання чинності Законом України 
«Про психіатричну допомогу».

73. Проте Суд зазначає, що у своїх зауваженнях щодо періоду 
з 19 березня до 07 вересня 2000 року національні суди та Уряд поси-
лалися виключно на тимчасові інструкції «Про порядок первинного 
психіатричного огляду громадян» та «Про порядок невідкладної гос-
піталізації психічно хворих». Ці інструкції викладені у додатках до 
Наказу № 225 як нормативно-правові акти, що регулювали примусову 
госпіталізацію заявника протягом цього періоду.

74. Заявник оскаржував цей підхід, зазначаючи, що згідно з нака-
зом Міністерства охорони здоров’я України від 18 квітня 1996 року № 81 
Наказ № 225 був визнаний таким, що не застосовується в України і, 
отже, юридичні підстави для його поміщення до лікарні були відсутні.

75. Суд зазначає, що ані Уряд, ані національні суди не прокомен-
тували цей аргумент заявника.

76. Окрім Наказу № 225 до 04 квітня 2000 року питання примусо-
вої госпіталізації регулювалося Положенням про умови та порядок на-
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дання психіатричної допомоги, затвердженим Указом Президії Вер-
ховної Ради СРСР від 05 січня 1988 року. Проте ані національні суди, 
ані Уряд не посилалися на це Положення в якості юридичної підстави 
для поміщення заявника на лікування.

77. Суд зазначає, що всі нормативно-правові акти, які, як стверд-
жується, регулювали питання примусової госпіталізації до 04 квітня 
2000 року, були прийняті законодавчими та виконавчими органами 
СРСР, і, беручи до уваги спеціальний дозвіл на розмноження Наказу 
№ 225 місцевими органами охорони здоров’я у необхідній кількості 
примірників (див. п. 40), доступність цього Наказу для широкого зага-
лу на момент подій або навіть через деякий час після його прийняття 
викликає сумніви. Проте у розпорядженні Суду немає доказів того, що 
у 2000 році цей Наказ був недоступний.

78. Зрештою Суд зауважує, що статтями 29 та 92 Конституції Ук-
раїни у редакції від 28 червня 1996 року вимагається, щоб «права і сво-
боди людини і громадянина», до яких входять гарантії недопущення 
свавільного позбавлення волі, у тому числі примусової госпіталізації, 
визначалися виключно законами, тобто законодавчим актом, прийня-
тим Верховною Радою України. Під час примусової госпіталізації за-
явника та його тримання у психіатричній лікарні до 04 квітня 2000 ро-
ку (див., mutatis mutandis, рішення у справі «Вєренцов проти України» 
(Vyerentsov v. Ukraine), від 20372/11, п. 55, від 11 квітня 2013 року) такий 
законодавчий акт не приймався.

79. Суд вже розглядав питання, пов’язані з триманням заявни-
ків у психіатричних закладах до прийняття Закону України «Про 
психіатричну допомогу» у справі «Горшков проти України» (Gorshkov 
v. Ukraine), заява № 67531/01, від 08 листопада 2005 року) та у вищеза-
значеній справі «Акопян проти України» (Akopyan v. Ukraine). У справі 
«Горшков проти України» (Gorshkov v. Ukraine) Суд перевіряв наявність 
у заявника можливості ініціювати провадження з метою встановлен-
ня законності його тривалого примусового психіатричного лікування, 
призначеного судом у ході кримінального провадження щодо нього, 
у відповідності до пункту 4 статті 5 Конвенції. У справі «Акопян проти 
України» (Akopyan v. Ukraine) Суд дійшов висновку, що впродовж сво-
го перебування у психіатричній лікарні заявниця не мала доступу до 
«справедливої та належної процедури», у тому числі гарантій захисту 
від свавільної госпіталізації. У цих справах не порушувалося питання 
законності нормативно-правових актів, які, як стверджується, регулю-
вали примусове поміщення до психіатричних лікарень до прийняття 
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Закону України «Про психіатричну допомогу», і Суд не аналізував, чи 
відповідали ці нормативно-правові акти визначенню закону згідно 
з положеннями Конвенції.

80. Суд нагадує, що саме національні органи повинні тлумачити 
та застосовувати національне законодавство (див. рішення у справі 
«Мкртчян проти Вірменії» (Mkrtchyan v. Armenia), заява № 6562/03, п. 43, 
від 11 січня 2007 року). Проте, навіть якщо припустити, що національні 
суди, діючи таким чином, правильно встановили, що Наказ № 225 був 
чинний до 04 квітня 2000 року та застосовувався у ситуації заявника, 
Суд вважає, що у справі заявника, у будь-якому випадку, не було «спра-
ведливої та належної процедури» позбавлення свободи в порушення 
пункту 1 статті 5 з наступних підстав.

81. Суд зазначає, що згідно з інструкцією, викладеною у додат-
ку 17, рішення про примусову госпіталізацію може бути прийнято 
лише лікарем-психіатром. Таке рішення має бути підтверджено ко-
місією з трьох лікарів-психіатрів, і пацієнт повинен мати право на 
оскарження цього рішення у суді. Проте вразливість осіб, які страж-
дають на психічні розлади, а також той факт, що вони перебувають 
під контролем працівників психіатричних закладів, вимагають наяв-
ності чітких ефективних гарантій недопущення свавільної примусо-
вої госпіталізації (див., mutatis mutandis, рішення у справі «М. С. проти 
Хорватії» (M. S. v. Croatia) (№ 2), заява 75450/12, від 19 лютого 2015 ро-
ку), особливо коли, як у цій справі, тримання у психіатричній лікарні 
було ініційовано прокуратурою виключно на підставі листів заявника 
до органів державної влади за відсутності будь-яких відомостей щодо 
скарг інших осіб на поведінку заявника. Крім того, у цій справі ко-
місія складалася з чотирьох лікарів-психіатрів, двоє з яких приймали 
початкове рішення про необхідність проведення первинного огляду 
заявника (див. п. 13). Це підірвало гарантії незалежності медичних 
працівників, чиє рішення було єдиною підставою для позбавлення 
заявника свободи. При всій повазі до їхньої професійної кваліфіка-
ції слід зазначити, що широкі повноваження, якими наділені праців-
ники медичних установ, повинні бути врівноважені процедурами, 
спрямованими на попередження невибіркової примусової госпіталі-
зації (див. вищезазначені рішення у справах «Г. Л. проти Сполученого 
Королівства» (H. L. v. the United Kingdom), п. 121 та «Л. М. проти Латвії» 
(L. M. v. Latvia), п. 51).

82. Суд також зазначає, що, хоча Закон України «Про психіатрич-
ну допомогу» набрав чинності 04 квітня 2000 року, національні суди 
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дійшли висновку, що до 07 вересня 2000 року тримання заявника від-
повідало положенням Наказу № 225, який поза будь-яким сумнівом 
втратив чинність на той момент. Отже, Суд вважає, що примусове 
тримання заявника у період з 04 квітня до 07 вересня 2000 року було 
незаконним (див., mutatis mutandis, рішення у справі «Мокаллал проти 
України» (Mokallal v. Ukraine), заява № 19246/10, п. 40, від 10 листопада 
2011 року).

83. Зрештою, навіть якщо припустити, що на момент подій за-
явник страждав на психічний розлад, Суду не було надано жодних 
доказів (зокрема, копії листів, що стали підставою для проведення 
первинного огляду та подальшої госпіталізації заявника) того, що на 
момент подій заявник дійсно становив небезпеку для себе або оточу-
ючих, що вимагало б його госпіталізації.

84. З урахуванням вищенаведеного, Суд доходить висновку щодо 
періоду з 19 березня до 07 вересня 2000 року, що навіть якщо припус-
тити, що Наказ № 225, відповідно до якого, як стверджується, здій-
снювалась примусова госпіталізація заявника, відповідав вимогам 
закону у розумінні Конвенції, він не містив гарантій від свавільної 
примусової госпіталізації. Більше того, позбавлення заявника свобо-
ди після 04 квітня 2000 року, коли зазначений Наказ втратив чинність, 
було незаконним. Зрештою, немає ніяких доказів того, що поведінка 
заявника на момент подій була достатньо небезпечною для того, щоб 
стати підставою для його госпіталізації.

ii) Період з 07 вересня до 04 грудня 2000 року

85. Суд зазначає, що національні суди визнали незаконною гос-
піталізацію заявника у період з 07 вересня до 04 грудня 2000 року та 
присудили йому 2 000 грн відшкодування моральної шкоди, що на мо-
мент подій складало 286 євро.

86. Суд нагадує, що прийняття рішення або вжиття заходів на 
користь заявника в принципі не є достатнім для того, щоб позбавити 
його статусу «потерпілого» для цілей статті 34 Конвенції, якщо тільки 
національні органи прямо або по суті не визнали наявність порушення 
Конвенції і не надали відповідного відшкодування. Одна з характер-
них ознак достатнього відшкодування, що може позбавити заявника 
статусу потерпілого, стосується компенсації, присудженої в результаті 
використання національного засобу юридичного захисту. Суд зазна-
чає, що статус потерпілого заявника може залежати від розміру ком-
пенсації, присудженої на національному рівні на основі фактичних 
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обставин, які він або вона оскаржують у Суді (див. рішення у справі 
«Скордіно проти Італії» (Scordino v. Italy) (№ 1), заява № 36813/97, пп. 180 
та 202, ECHR 2006-V).

87. У справі заявника сума присудженого йому відшкодуван-
ня є значно нижчою від сум, які Суд зазвичай присуджує у подібних 
справах (див. щодо України рішення у справі «М. проти України» (M. v. 
Ukraine), заява № 2452/04, від 19 квітня 2012 року, в якому Суд прису-
див 12 000 євро відшкодування моральної шкоди у зв’язку з порушен-
ням пункту 1 статті 5 Конвенції щодо трьох періодів госпіталізації, що 
тривали близько двох-трьох місяців). Крім того, немає ніяких доказів 
виплати заявнику відшкодування.

88. За таких обставин Суд вважає, що заявник все ще може вважа-
тися потерпілим від порушення пункту 1 статті 5 Конвенції у зв’язку 
з його триманням у психіатричній лікарні з 07 вересня до 04 грудня 
2000 року та погоджується з висновками національних судів щодо йо-
го незаконного поміщення до Сватівської лікарні у цей період.

iii) Висновок

89. Зважаючи на відсутність «справедливих та належних про-
цедур» позбавлення свободи у відповідності до Наказу № 225, яким 
національні органи влади обґрунтовували примусову госпіталізацію 
заявника у період з 19 березня до 07 вересня 2000 року; непроведення 
повторної оцінки ситуації заявника у період з 04 квітня до 07 вересня 
2000 року, коли набув чинності новий закон; встановлену національ-
ними судами невідповідність дій органів влади у період з 07 вересня 
до 04 грудня 2000 року вимогам національного законодавства; та від-
сутність доказів того, що поведінка заявника становила небезпеку для 
нього самого або для оточуючих впродовж усього періоду його приму-
сової госпіталізації, Суд доходить висновку, що у справі заявника було 
порушення пункту 1 статті 5 Конвенції.

II. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя ПУНКтУ 5 СтАттІ 5 КОНВЕНЦІЇ

90. Заявник скаржився, на відсутність ефективного та гарантова-
ного права на відшкодування у зв’язку з позбавленням свободи у пору-
шення пункту 5 статті 5 Конвенції, який передбачає таке:

«...5. Кожен, хто є потерпілим від арешту або затримання, здійсненого 
всупереч положенням цієї статті, має забезпечене правовою санкцією 
право на відшкодування.»
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A. щодо прийнятності

91. Сторони не надали зауважень щодо прийнятності цієї скарги.
92. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у ро-

зумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазна-
чає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже, вона 
має бути визнана прийнятною.

B. щодо сУті

93. Заявник стверджував, що він не мав права на відшкодування 
у зв’язку з його незаконним позбавленням свободи у період з 19 бе-
резня до 07 вересня 2000 року. Зокрема, на момент його госпіталізації 
до ТМО та Луганської лікарні не було окремого нормативно-правового 
акту, який би передбачав відшкодування за незаконне поміщення до 
психіатричної лікарні, оскільки Закон України «Про психіатричну до-
помогу» набрав чинності лише у квітні 2000 року.

94. Заявник стверджував, що сума відшкодування, присуджено-
го йому за період з 07 вересня до 04 грудня 2000 року була непропор-
ційною рівню його страждань, та що суми, які присуджуються Судом 
у подібних справах, були значно більшими.

95. Заявник вважав, що у його справі було порушення пункту 5 
статті 5 Конвенції.

96. Уряд стверджував, що національні суди присудили заявнику 
відшкодування за незаконне поміщення його на лікування у період 
з 07 вересня до 04 грудня 2000 року. Скарги заявника щодо решти 
строку тримання у лікарні були відхилені у зв’язку з необґрунтовані-
стю. Отже, у цій справі не було порушення пункту 5 статті 5 Конвенції.

97. Суд нагадує, що пункт 5 статті 5 Конвенції дотримано, коли 
існує можливість отримати відшкодування за позбавлення свободи, 
здійснене з порушенням пунктів 1, 2, 3 або 4. Отже, право на від-
шкодування, закріплене пунктом 5, означає, що порушення одного 
з попередніх пунктів статті 5 Конвенції було встановлено або на-
ціональним органом, або конвенційними органами. У зв’язку з цим 
ефективне здійснення права на відшкодування, гарантоване пунк-
том 5 статті 5 Конвенції, повинно забезпечуватись із достатнім рів-
нем достовірності (див. рішення у справі «Станев проти Болгарії» 
(Stanev v. Bulgaria) [ВП], заява № 36760/06, п. 182, ECHR 2012, з подаль-
шими посиланнями).
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98. Повертаючись до цієї справи, Суд зауважує, що з огляду на йо-
го висновки щодо порушення пункту 1 статті 5, пункт 5 є застосовним. 
Отже, Суд повинен встановити, чи мав заявник до ухвалення цього рі-
шення гарантоване право на відшкодування шкоди на національному 
рівні, або чи матиме він таке право після ухвалення цього рішення.

99. Суд зазначає, що жоден із органів державної влади на будь-
якому етапі провадження не дійшов висновку, що примусова госпі-
талізація заявника у період з 19 березня до 07 вересня 2000 року була 
незаконною або іншим чином суперечила статті 5 Конвенції. Щодо пе-
ріоду з 07 вересня до 04 грудня 2000 року Суд вважає, що з огляду на 
незначний розмір присудженого заявнику відшкодування, він все ще 
може вважатися потерпілим від порушення пункту 1 статті 5 Конвен-
ції у зв’язку з його госпіталізацією протягом цього періоду.

100. Суд встановив порушення пункту 1 статті 5 Конвенції щодо 
всього періоду примусової госпіталізації заявника. Залишається вста-
новити, чи мав заявник на національному рівні гарантоване право на 
відшкодування на підставі встановлення цим Судом порушення пун-
кту 1 статті 5.

101. У попередніх аналогічних справах Суд вже доходив висновку, 
що в українській правовій системі не передбачено право на відшко-
дування відповідно до пункту 5 статті 5 Конвенції у випадку встанов-
лення цим Судом порушення 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 посилання-
ми). Суд не вбачає підстав, здатних переконати його дійти іншого ви-
сновку у цій справі.

102. Зважаючи на те, що національні органи влади не визнали, 
що примусове лікування заявника у період з 19 березня до 07 вересня 
2000 року було незаконним, що сума присудженого заявнику відшко-
дування за період з 07 вересня до 04 грудня 2000 року була незначною, 
та що заявник не мав гарантованого права на відшкодування на націо-
нальному рівні на підставі встановлення порушення пункту 1 статті 5 
Конвенції, Суд вважає, що було порушення пункту 5 статті 5 Конвенції.

III. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя ПУНКтУ 1 СтАттІ 6 КОНВЕНЦІЇ

103. Заявник скаржився, що тривалість цивільного провадження 
у його справі була несумісною з вимогою «розумного строку», встанов-
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леною пунктом 1 статті 6 Конвенції, у відповідній частини якого пере-
дбачається таке:

«Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи 
упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, вста-
новленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків 
цивільного характеру...»

A. щодо прийнятності

104. Сторони не надали зауважень щодо прийнятності цієї скарги.
105. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у ро-

зумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазна-
чає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже, вона 
має бути визнана прийнятною.

B. щодо сУті

1. доводи сторін

a) Заявник

106. Заявник стверджував, що тривалість цивільного провадження 
у його справі, яке, за його словами, тривало з 10 жовтня 2001 року до 12 лю-
того 2008 року, була надмірною у порушення пункту 1 статті 6 Конвенції.

107. Заявник надав перелік періодів бездіяльності під час розгля-
ду його цивільної справи. Зокрема, провадження у справі заявника 
призупинялось до вирішення по суті справи про визнання заявника 
недієздатним, судові засідання відкладались через неявку представ-
ника заявника або відповідачів, у зв’язку з закінченням повноважень 
судді, що розглядала справу, а також у зв’язку з відсутністю залу су-
дових засідань, обладнаного звукозаписуючою апаратурою. Заявник 
вважав, що ці підстави не були достатніми для виправдання затримок 
у призначенні наступного судового засідання у його справі.

108. Заявник стверджував, що доводи Уряду про те, що він затя-
гував провадження своїми спробами ознайомитися з медичною доку-
ментацією про стан його здоров’я, були необґрунтованими та не вип-
равдовували затримки у розгляді його справи.

b) Уряд

109. Уряд нагадав, що не він мав змоги прокоментувати загальну 
тривалість провадження у справі заявника, у тому числі й виконавчо-
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го провадження (див. п. 63). За оцінкою Уряду розгляд справи заявни-
ка тривав «сім років, шість місяців і двадцять п’ять днів (з 17 липня 
2001 року до 12 лютого 2008 року)».

110. Уряд стверджував, що справа заявника стосувалася переваж-
но відсутності в нього доступу до медичної документації про стан його 
здоров’я, ненадання відповіді на його звернення та його незаконного 
поміщення на лікування. Заявник змінював вимоги протягом провад-
ження та подавав позови проти нових відповідачів. Отже, важливо бу-
ло забезпечити присутність усіх сторін у судовому засіданні. За тверд-
женням Уряду тривалість провадження була безпосередньо пов’язана 
із суттю справи заявника, а саме з його вимогою про надання доступу 
до медичної документації про стан його здоров’я. Рішення про обме-
ження доступу було прийнято лікарями, але заявник неодноразово 
клопотав про долучення медичної документації до матеріалів справи, 
намагаючись отримати доступ до цієї інформації та, таким чином, за-
тягуючи провадження.

111. Уряд також стверджував, що в ході розгляду справи були до-
питані заявник, представники трьох відповідачів у справі, а також ряд 
свідків. Уряд зауважив, що кількість сторін у справі вплинула на три-
валість провадження.

112. Уряд також стверджував, на тривалість провадження вплину-
ла поведінка заявника та інших осіб, які брали участь у справі (відпові-
дачі та свідки). Зокрема, сторони декілька разів не з’являлися в судові 
засідання. Заявник погоджувався із перенесенням судових засідань 
з огляду на необхідність присутності всіх відповідачів. У зв’язку з цим 
Уряд послався на рішення у справі «Дульський проти України» (Dulskiy v. 
Ukraine), заява № 61679/00, від 1 червня 2006 року), в якому Суд дійшов 
висновку, що «хоча сторона у цивільному провадженні не може бути 
звинувачена у використанні доступних їй засобів, передбачених націо-
нальним законодавством, з метою захисту своїх інтересів, вона має пе-
редбачати, що як наслідок затримується провадження у розгляді спра-
ви». Провадження у справі за позовом заявника також призупинялось 
до вирішення по суті справи про визнання заявника недієздатним.

113. Уряд стверджував, що «перерви, які робились під час досудо-
вого слідства та у судовому засіданні, ... були зумовлені необхідністю 
з’ясувати обставини справи та були спрямовані на належне здійснен-
ня правосуддя». Зокрема, судом надавались доручення щодо витребу-
вання різних документів. Суд також вживав заходи для забезпечення 
присутності відповідачів у судовому засіданні. Уряд вважав, що націо-
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нальні органи влади вживали всі наявні процесуальні засоби з метою 
попередження затримок у розгляді справи заявника.

114. Уряд дійшов висновку, що тривалість провадження у справі 
заявника не може вважатися «нерозумною».

2. оцінка суду

115. Суд нагадує, що розумність тривалості судового розгляду по-
винна оцінюватися в світлі обставин справи та з урахуванням таких 
критеріїв: складність справи, поведінка заявника та відповідних ор-
ганів влади, а також важливість предмету спору для заявника (див. се-
ред багатьох інших джерел рішення у справі «Фрідлендер проти Фран-
ції» (Frydlender v. France) [ВП], заява № 30979/96, п. 43, ECHR 2000-VII).

116. Повертаючись до фактів цієї справи, Суд зазначає, що сторони 
зазначили дві різні дати початку розгляду цивільної справи заявника 
національними судами (17 липня та 10 жовтня 2001 року). Суд вважа-
тиме 02 жовтня 2001 року — дату, зазначену у довідці про рух цивіль-
ної справи, виданій національним судом, (див. п. 18) початковою да-
тою для розрахунку тривалості провадження у справі заявника.

117. Що стосується дати закінчення провадження, Суд зазначає, що 
залишається невідомим, чи було виконано рішення суду, винесене на 
користь заявника. Заявник стверджував, що він не отримав присудже-
ну суму відшкодування. Проте він не скаржився на тривале невиконан-
ня рішення суду, винесеного на його користь, а прямо стверджував, що 
розгляд його справи у національних судах був занадто тривалим. Хоча 
судовий розгляд та виконавче провадження є першою та другою стадією 
провадження в цілому (див. вищезазначене рішення у справі «Скордіно 
проти Італії» (Scordino v. Italy) (№ 1) [ВП], п. 197), з огляду на однознач-
ну скаргу заявника на надмірну тривалість судового провадження, Суд 
вважає, що загальна тривалість оскаржуваного провадження становить 
шість років, чотири місяці та дванадцять днів (з 02 жовтня 2001 року до 
12 лютого 2008 року) та охоплює судовий розгляд у трьох інстанціях.

118. Суд зазначає, що зазначене провадження стосувалося питан-
ня законності примусової госпіталізації заявника та його вимоги що-
до надання доступу до медичної документації про стан його здоров’я. 
Заявник висував позовні вимоги до всіх трьох лікарень, в яких він 
тримався, та їх головних лікарів. Тим не менше, Суд вважає, що у цій 
справі не вбачається особливої складності.

119. Щодо поведінки сторін, у тому числі представника заявни-
ка, Суд визнає, що вони дещо вплинули на тривалість провадження, 
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внаслідок неявки у декілька судових засідань. Проте Суд вважає, що 
загальна тривалість провадження не може бути виправдана виключно 
поведінкою заявника.

120. Суд вважає, що у справі заявника численні невеликі затримки 
та недоліки вплинули на загальну тривалість провадження, яка стала 
«нерозумною»: судові засідання відкладалися у зв’язку з відсутністю 
залу судових засідань, обладнаного звукозаписуючою апаратурою; 
неявка сторін призвела до перенесення майже чверті призначених су-
дових засідань, і 50 % неявок припадало на відповідачів; рішення суду 
першої інстанції по суті від 29 квітня 2002 року було винесено через 
сім місяців після відкриття провадження, але Апеляційний суд скасу-
вав його, і суду першої інстанції знадобилося майже п’ять років, щоб 
прийняти нове рішення; а винесену ухвалу про призначення судово-
психіатричної експертизи заявника було згодом скасовано, що приз-
вело до затягування провадження майже на шість місяців. З урахуван-
ням вищезазначеного Суд доходить висновку, що основна відповідаль-
ність за надмірну тривалість провадження у цій справі покладається 
на державні органи.

121. Враховуючи свою практику з цього питання, Суд вважає, що 
у цій справі тривалість провадження була надмірною та не відповідала 
вимозі «розумного строку».

Відповідно було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції.

IV. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

122. 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, надає 
потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.»

A. шкода

123. Заявник вимагав 150 000 євро відшкодування моральної шкоди.
124. Уряд стверджував, що у цій справі не було порушення прав 

заявника. Тому його вимоги відшкодування моральної шкоди є не-
обґрунтованими та, у будь-якому разі, надмірними.

125. Суд, постановляючи рішення на засадах справедливості, при-
суджує заявнику 15 000 євро відшкодування моральної шкоди.
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B. сУдові та інші витрати

126. Заявник не вимагав відшкодування судових та інших витрат.

C. пеня

127. 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 прийнятою.
2. Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 5 Конвенції.
3. Постановляє, що було порушення пункту 5 статті 5 Конвенції.
4. Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції.
5. Постановляє, що:
a) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде статусу 

остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держа-
ва-відповідач повинна сплатити заявнику 15 000 (п’ятнадцять 
тисяч) євро відшкодування моральної шкоди та додатково су-
му будь-якого податку, що може нараховуватись; ця сума має 
бути конвертована в національну валюту держави-відповідача 
за курсом на день здійснення платежу;

b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточ-
ного розрахунку на вищезазначену суму нараховуватиметься 
простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової 
ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період 
несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

6. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 23 червня 
2016 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.

К. Вестердік А. Нуссбергер
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 «СТРОГАН ПРОТИ УКРАЇНИ»

(Заява № 30198/11)

Рішення

Страсбург 
6 жовтня 2016 року

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

У справі «Строган 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. Е. Мьосе,
п. Ф. Веґабовіч,
пані С. О’Лірі,
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п. К. Ранзоні,
а також п. М. Блашко, заступник секретаря секції,
після обговорення за зачиненими дверима 13 вересня 2016 року, 

виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу порушено за заявою (№ 30198/11), поданою проти Украї-
ни до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод (далі — «Конвенція») громадянином Украї-
ни, паном Яковом Ільковичем Строганом (далі — «заявник») 10 травня 
2011 року.

2. Заявника, якому було надано оплату правової допомоги, пред-
ставляла пані А. Муканова, адвокат, що практикує в Харкові. Уряд 
України (далі — «Уряд») представляли його уповноважені, останнім 
часом — пан І. Ліщина.

3. Заявник стверджував, відповідно до статті 3 Конвенції, що він 
зазнав жорстокого поводження з боку співробітників міліції, і що ефек-
тивне розслідування цих подій не було проведено. Він також скаржив-
ся на те, що його арешт і попереднє ув’язнення порушили статтю 5 §§1 
і 3 Конвенції. Заявник також скаржився, на підставі пункту 4 Конвен-
ції, що він не мав доступу до будь-якої ефективної процедури перегля-
ду законності його затримання, і що він не може претендувати на ком-
пенсацію у зв’язку з його скаргами на незаконний арешт і ув’язнення 
в порушення статті 5 §5 Конвенції.

4. 4 травня 2015 року Уряд було повідомлено про цю заяву.

ФАКтИ

I. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

5. Заявник народився в 1967 році і живе в Харкові.
6. Пізно ввечері 15 серпня 2010 року заявника побився зі своїм 

сусідом. Сусід поскаржився в міліцію, що заявник завдав йому тілес-
них ушкоджень.
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A. стверджУване 

жорстоке поводження і Утримання під вартою 

в період З 16 по 19 серпня 2010 рокУ

7. Вранці 16 серпня 2010 року міліція доставила заявника до Київсь-
кого районного відділу міліції в Харкові (далі — «районний відділ»). 
Заявник перебував у районному відділі з 7 до 9:45 ранку, і дав свід-
чення щодо бійки зі своїм сусідом. Заявник стверджував, що він діяв 
в порядку самооборони. За даними Уряду, о 9:45 ранку заявник зали-
шив районний відділ і не мав ніяких подальших контактів з міліцією 
протягом аналізованого періоду. Його присутність в районному відділі 
з 7 до 9:45 ранку було зареєстровано в міліцейських документах.

8. За словами заявника, о 9:45 ранку, після того, як він покинув 
районний відділ, міліціянти схопили його і відвезли в ліс, де вони по-
били його і катували за допомогою кайданків та електрошокеру. Потім 
міліціянти відвезли заявника до іншої частини районного відділу, 
який він щойно покинув, де продовжили жорстоке поводження з ним. 
Співробітники міліції тиснули на заявника, намагаючись змусити 
його зізнатися в тому, що він мав намір убити свого сусіда. 19 серпня 
2010 року заявника було звільнено.

9. 21 серпня 2010 року, після того, як заявник подав скаргу до від-
ділу внутрішньої безпеки Харківського обласного управління міліції, 
він був оглянутий судово-медичним експертом. Експерт виявив у за-
явника удари на голові, на носі, верхній губі і грудей. Експерт кваліфі-
кував ці тілесні ушкодження як незначні і зробив висновок, що вони 
могли бути нанесені тупими, твердими предметами протягом періоду 
від трьох до п’яти днів до медичного огляду.

10. 25 серпня 2010 року помічник Київської районної прокурату-
ри Харкова (далі — «прокуратура») оглянув приміщення районного 
відділу міліції, де заявник імовірно зазнав жорстокого поводження. 
Він виявив сліди коричневої речовини на підлозі, стінах і балконі, 
а також на наволочці і двох наматрацниках. Зразки цієї речовини бу-
ли зібрані і направлені на експертизу.

11. 26 серпня 2010 року експерт заявив, що коричнева речовина 
є кров’ю.

12. Після цього прокуратура допитала співробітників міліції А., 
М. Б., M. A. і Г. Всі вони заперечували звинувачення в жорстокому по-
водженні і стверджували, що заявник отримав тілесні ушкодження до 
прибуття до районного відділу, а саме під час бійки зі своїм сусідом. 
Співробітники міліції заявили, що у заявника був розбитий ніс, і час 
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від часу у нього з носа йшла кров; йому запропонували бинт, він від-
хилив пропозицію співробітників міліції звернутися до лікарні, і про-
довжував добровільно давати показання про бійку зі своїм сусідом. 
Вони також відзначили, що заявник виходив на балкон покурити і міг 
залишити там сліди крові.

13. 7 і 8 жовтня 2010 року заявник подав додаткові скарги до від-
ділу внутрішньої безпеки Харківського обласного управління міліції 
і прокуратури.

14. 29 жовтня 2010 року прокуратура, завершивши поперед-
нє дізнання, відмовила в порушенні кримінальної справи стосовно 
тверджень заявника про те, що він піддавався жорстокому поводжен-
ню з боку співробітників міліції в період з 16 по 19 серпня 2010 року. 
Відповідно до цього рішення, заявник перебував в районному відділі 
міліції тільки з 7 до 9:45 ранку 16 серпня 2010 року, і не було жодних 
доказів того, що співробітники міліції застосовували до нього якесь 
жорстоке поводження або незаконне затримання. Заявник оскаржив 
це рішення в судовому порядку.

15. 23 лютого 2011 року Київський районний суд Харкова (далі — 
«районний суд») визнав, що рішення прокуратури від 29 жовтня 2010 
було законним і обґрунтованим. Заявник подав апеляцію.

16. 11 квітня 2011 року Апеляційний суд залишив в силі рішення 
районного суду від 23 лютого 2011 року. Заявник подав апеляцію з пи-
тань права.

17. 9 лютого 2012 року Вищий спеціалізований суд з цивільних 
і кримінальних справ скасував рішення районного суду від 23 лютого 
2011 року як необґрунтоване і направив справу в районний суд на но-
вий розгляд.

18. 10 травня 2012 року районний суд скасував рішення проку-
ратури від 29 жовтня 2010 року, вважаючи, що заходи, вжиті для роз-
гляду заяв заявника, були недостатніми. Суд розпорядився провести 
подальше попереднє дізнання з метою встановити місцезнаходження 
заявника між 16 і 19 серпня 2010 року і обставини, за яких він отримав 
тілесні ушкодження.

19. 27 червня 2012 року прокуратура відмовила в порушенні кримі-
нальної справи щодо співробітників міліції в зв’язку з відсутністю скла-
ду злочину. Згідно з рішенням, яке ґрунтувалося на поясненнях, даних 
співробітниками міліції, і інших доказах, заявник залишив районний 
відділ о 9:45 ранку 16 серпня 2010 року, і співробітники міліції не бра-
ли ніякої участі в будь-яких незаконних діях щодо заявника.
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20. 19 травня 2014 року заявник подав скаргу відповідно до Кримі-
нального процесуального кодексу 2012 (далі — «КПК 2012 року»), стверджу-
ючи, що він зазнав жорстокого поводження з боку співробітників міліції.

21. 11 серпня 2014 року прокуратура Харківської області розпоча-
ла попереднє розслідування щодо передбачуваних подій 16–19 серпня 
2010 року.

22. 13 листопада 2014 року судово-медичний експерт представив ви-
сновок, що повторює висновки судово-медичної експертизи від 21 серпня 
2010 року стосовно зафіксованих тілесних ушкоджень заявника.

23. 15 грудня 2014 року прокуратура Харківської області припи-
нила розслідування, ухваливши, що твердження заявника спросто-
вуються показаннями співробітників міліції, інших свідків, а також 
документальними та медичними свідченнями, які дозволяють при-
пустити, що заявник, можливо, отримав незначні тілесні ушкодження 
під час його бійки з сусідом 15 серпня 2010 року.

B. кримінальна справа стосовно Заявника

24. 15 вересня 2010 року судово-медичний експерт представив ви-
сновок про те, що сусід заявника отримав три різані рани, одна з яких 
знаходилася на шиї.

25. 23 вересня 2010 року районний відділ міліції порушив кримі-
нальну справу у зв’язку з нанесенням тілесних ушкоджень середньої 
тяжкості сусідові заявника під час бійки 15 серпня 2010 року. Згодом 
справу було класифіковано як замах на вбивство.

26. О 14:45 9 грудня 2010 року слідчий районного відділу міліції 
затримав заявника за підозрою в замаху на вбивство. Слідчий послав-
ся на статтю 115 Кримінального кодексу 1960 року (далі — «КК 1960 ро-
ку»). В якості підстав для арешту заявника без рішення суду, слідчий 
послався на три підпункти першого абзацу статті 106 КК 1960 року 
(див. параграф 45 нижче). Крім того, в своєму рапорті він зазначив, що 
заявник підозрюється в замаху на вбивство, що він вже притягувався 
до відповідальності за вчинення серйозних правопорушень, і що йо-
го арешт завадить заявнику сховатися або перешкоджати виконанню 
судового рішення. Потім слідчий пред’явив заявнику обвинувачення 
і допитав його в зв’язку зі справою.

27. 10 грудня 2010 року районний суд прийняв рішення про попе-
реднє ув’язнення заявника. Суд зазначив, що заявник обвинувачується 
в скоєнні тяжкого злочину, що у нього є дві судимості за кримінальні зло-



1�2

справи, які стосуються права на свободу та особисту недоторканність

чини, і що у нього немає ніякого офіційного доходу. Суд дійшов висновку, 
що існує ризик того, що, перебуваючи на волі, заявник може перешкодити 
встановленню істини, приховати докази, вплинути на розслідування або 
повторно вчинити правопорушення. Крім того, суд визнав, що особисте 
поручительство, представлене НУО щодо заявника, не може гарантува-
ти його належної поведінки під час кримінального процесу. Крім того, не 
було представлено жодних аргументів про те, що заявник не може утри-
муватися в слідчому ізоляторі за станом здоров’я.

28. 16 грудня 2010 року Харківський обласний апеляційний суд 
(далі — «апеляційний суд») відхилив скаргу заявника на рішення від 
10 грудня 2010 року, встановивши, що були достатні підстави для його 
утримання під вартою.

29. 4 лютого 2011 року обвинувальний висновок було затверджено 
прокурором, і справу було відправлено до районного суду.

30. 25 лютого 2011 року заявник постав перед районним судом за 
обвинуваченням у замаху на вбивство. Відносно запобіжного заходу, 
суд постановив, що заявник повинен утримуватися під вартою. Суд за-
значив, що заявник обвинувачується в скоєнні тяжкого злочину, що він 
є безробітним, відмовився визнати свою провину, і має дві судимості за 
серйозні злочини. Суд вказав, що ніякої нової інформації не було додано 
до матеріалів, які були раніше розглянуті районним судом і Апеляцій-
ним судом при прийнятті рішення про тримання заявника під вартою.

31. 11 травня, 1 липня і 29 вересня 2011 року районний суд від-
хилив клопотання заявника про зміну запобіжного заходу і залишив 
в силі своє попереднє рішення про його утримання під вартою. Суд 
вказав, що заявник обвинувачується в скоєнні тяжкого злочину, є без-
робітним, має судимості і відмовився визнати свою провину. Що сто-
сується питання про звільнення під заставу, суд зазначив, що не було 
представлено жодних документів, які б підтверджували наявність для 
цього необхідних коштів.

32. 12 березня 2012 року заявника було звільнено з-під варти під 
підписку про невиїзд. Районний суд заявив, що судовий розгляд пе-
ребуває на завершальній стадії, відтак заявник не має можливості пе-
решкоджати встановленню істини. Заявник також мав постійне місце 
проживання, де він жив зі своєю сім’єю.

33. 13 серпня 2012 року районний суд визнав заявника винним 
у нанесенні легких тілесних ушкоджень своєму сусідові. Суд дійшов 
висновку, що факт замаху на вбивство не був встановлений в ході су-
дового розгляду. Він засудив заявника до двох років обмеження волі. 
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Беручи до уваги термін попереднього ув’язнення заявника, суд дійшов 
висновку, що заявник вже відбув покарання.

34. 14 лютого 2013 року Харківський апеляційний суд залишив 
в силі рішення від 13 серпня 2012 року.

C. стверджУване жорстоке поводження 

9 і 10 грУдня 2010 рокУ

35. 9 грудня 2010 року, після арешту і допиту (див. параграф 26 
вище), заявник був поміщений в камеру в районному відділі міліції. 
За словами заявника, ввечері і вночі з 9 на 10 грудня 2010 року спів-
робітники міліції побили його в районному відділі.

36. Оскільки заявник скаржився на здоров’я, пізно увечері 9 груд-
ня 2010 року він був оглянутий групою лікарів, які не виявили на його 
тілі ніяких ушкоджень.

37. 10 грудня 2010 року слухання в районному суді щодо запобіж-
ного заходу у справі заявника було перервано, оскільки заявник пот-
ребував медичної допомоги. Бригада швидкої допомоги, яка прибула 
в суд, виявила у заявника струс мозку, гематому під лівим оком і си-
нець на грудях. Заявник стверджував, що ці тілесні ушкодження були 
нанесені йому співробітниками міліції.

38. У той же день заступник прокурора Київського району Харкова 
ухвалив провести медичне обстеження заявника і попросив медично-
го експерта деталізувати, крім іншого, характер, кількість, локаліза-
цію і тяжкість отриманих тілесних ушкоджень. Він також попросив ек-
сперта встановити, чи могли травми бути нанесені самим заявником.

39. 11 грудня 2010 року, відповідно до рішення суду від 10 грудня 
2010 року про тримання заявника під вартою (див. параграф 27 вище), 
він був доставлений під конвоєм до Харківського ізолятору тимчасового 
утримання. Після прибуття він був оглянутий медичними працівника-
ми, які зафіксували такі травми: гематома під лівим оком, синці в лівій 
частині живота і шиї, гематома на правому стегні і припухлість геніталій.

40. 13 грудня 2010 року група лікарів оглянула заявника і виявила 
у нього забиття м’яких тканин голови та гематому на лівому повіці.

41. 14 грудня 2010 року заявника було оглянуто судово-медичним 
експертом за дорученням прокурора (див. параграф 38 вище). У своєму 
висновку від 15 грудня 2010 року експерт заявив, що у заявника є удари 
на обличчі, шиї, грудях, лівому плечі, правому стегні і правій гомілці. 
На думку експерта, ці тілесні ушкодження були незначними і були на-
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несені твердими тупими предметами протягом періоду від трьох до 
шести днів до обстеження. Експерт додав, що всі тілесні ушкодження 
могли бути нанесені заявником самостійно.

42. 21 грудня 2010 року прокуратура, завершивши попереднє 
дізнання, відмовила в порушенні кримінальної справи за фактом пе-
редбачуваного жорстокого поводження із заявником з боку міліції 
9 і 10 грудня 2010 року. Відповідно до цього рішення, не було жодних 
підстав припускати, що тілесні ушкодження, зафіксовані після пере-
дбачуваного жорстокого поводження, були нанесені заявнику спів-
робітниками міліції. У рішенні містилося посилання на заяви спів-
робітників міліції про те, що заявник сам завдав собі ушкоджень.

43. Заявник оскаржив це рішення в районному суді, але не отри-
мав жодної відповіді. У 2012, 2013 і 2015 роках він звертався до район-
ного суду із заявами в зв’язку зі своєю скаргою, але безрезультатно.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСтВО

A. конститУція від 28 червня 1996 рокУ

44. Відповідна частина статті 29 Конституції України проголошує:

«...У разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його перепи-
нити уповноважені на те законом органи можуть застосувати триман-
ня особи під вартою як тимчасовий запобіжний захід, обґрунтованість 
якого протягом сімдесяти двох годин має бути перевірена судом. 
Затримана особа негайно звільняється, якщо протягом сімдесяти двох 
годин з моменту затримання їй не вручено вмотивованого рішення 
суду про тримання під вартою. ...

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

B. кримінально-процесУальний кодекс 

від 28 грУдня 1960 рік 

(діяв до 20 листопада 2012 рокУ)

45. Відповідні положення цього Кодексу проголошують:

Стаття 106. Затримання органом дізнання підозрюваного у вчиненні злочину

«Орган дізнання вправі затримати особу, підозрювану у вчиненні зло-
чину, за який може бути призначено покарання у вигляді позбавлення 
волі, лише при наявності однієї з таких підстав:
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1) коли цю особу застали при вчиненні злочину або безпосередньо піс-
ля його вчинення;

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

3) коли на підозрюваному або на його одязі, при ньому або в його жит-
лі 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, якщо ця 
особа намагалася втекти або коли вона не має постійного місця про-
живання, або коли не встановлено особи підозрюваного...»

Стаття 115. Затримання слідчим підозрюваного у вчиненні злочину
«Слідчий вправі затримати і допитати особу, підозрювану у вчиненні 
злочину, на підставах і в порядку, передбачених статтями 106, 106-1 
і 107 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 
або прокурор.

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

Подання має бути розглянуто протягом сімдесяти двох годин з момен-
ту затримання підозрюваного чи обвинуваченого.

Якщо в поданні ставиться питання про взяття під варту особи, яка пе-
ребуває на волі, суддя вправі своєю постановою дати дозвіл на затри-
мання підозрюваного, обвинуваченого і доставлення його до суду під 
вартою. Затримання в цьому випадку не може продовжуватися більше 
сімдесяти двох годин, а в разі, коли особа перебуває за межами насе-
леного пункту, в якому діє суд, — не більше сорока восьми годин з мо-
менту доставлення затриманого в цей населений пункт.

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

1) про відмову в обранні запобіжного заходу, якщо для її обрання не-
має підстав;
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2) про обрання підозрюваному, обвинуваченому запобіжного заходу 
у вигляді взяття під варту.

Відмовивши в обранні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, 
суд вправі обрати підозрюваному, обвинуваченому запобіжний захід, 
не пов’язаний з триманням під вартою...»

C. кримінально-процесУальний кодекс 

від 13 квітня 2012 рокУ 

(набУв чинності 20 листопада 2012 рокУ)

46. Відповідні положення Кодексу можна знайти в рішенні у справі 
Nagorskiy v. Ukraine (№ 37794/14, §38, 12 січня 2016).

ПРАВО

I. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 3 КОНВЕНЦІЇ

47. Заявник скаржився на те, що двічі, в серпні і грудні 2010 року, 
він піддавався жорстокому поводженню з боку співробітників міліції, 
і що не було проведено жодного ефективного розслідування цих подій. 
Він послався на статтю 3 Конвенції, яка передбачає:

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

A. щодо прийнятності

48. Уряд не надав жодних заперечень щодо прийнятності зазначе-
них скарг. Заявник підтримав свою скаргу.

49. Суд зазначає, що ця частина заяви не є явно необґрунтованою 
у розумінні статті 35 §3 (а) Конвенції. Суд також зазначає, що вона не 
є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона повинна бути 
визнана прийнятною.

B. щодо сУті

1. стверджуване жорстоке поводження в серпні 2010 року

а) Процесуальний аспект статті 3 Конвенції

50. Заявник стверджував, що державою не було проведено ефек-
тивного розслідування його тверджень про жорстоке поводження.
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51. Уряд стверджував, що місцевою владою було вжито всіх 
необхідних заходів для того, щоб виконати свої процесуальні зобо-
в’язання відповідно до статті 3 Конвенції. Він вказав, що розгляд 
скарги заявника було проведено з необхідною оперативністю і ре-
тельністю.

52. Суд нагадує, що якщо особа подає обґрунтовану скаргу, що 
вона піддалася жорстокому поводженню з боку представників де-
ржави в порушення статті 3, це положення, в сукупності із загальним 
зобов’язанням держави відповідно до статті 1 Конвенції, побічно вима-
гає проведення ефективного офіційного розслідування. Для того, щоб 
розслідування можна було розглядати як «ефективне», воно повинно 
в принципі бути здатне привести до встановлення обставин справи 
і до виявлення та покарання винних. Це — не зобов’язання результа-
ту, але зобов’язання дії. Влада повинна вжити необхідних заходів, що 
є в її розпорядженні, для забезпечення доказів у справі, в тому числі 
свідків, результатів судово-медичної експертизи тощо. Будь — який 
недолік розслідування, який підриває його здатність встановити при-
чину тілесних ушкоджень або осіб, відповідальних за ці пошкоджен-
ня, може привести до порушення цього стандарту; в цьому контексті 
також мається на увазі вимога про негайність і розумну поспішність 
(див., зокрема, Assenov and Others v. Bulgaria, 28 жовтня 1998 §§102 
і далі, Reports of Judgments and Decisions 1998 VIII, і Mikheyev v. Russia, 
№ 77617/01, §§107 і далі, 26 січня 2006).

53. Що стосується даної справи, Суд, беручи до уваги висновки ме-
дичного експерта від 21 серпня 2010 року (див. параграф 9 вище), вва-
жає, що заявник подав обґрунтовану скаргу на жорстоке поводження 
в органи державної влади, що породило їх процесуальне зобов’язання 
відповідно до статті 3 Конвенції провести ефективне розслідування да-
них тверджень. Крім того, Суд зазначає, що в період між 2010 і 2012 ро-
ками твердження заявника були розглянуті в рамках попереднього 
дізнання без порушення повномасштабного розслідування. Проте, 
ця слідча процедура не відповідала принципам ефективного засобу 
правового захисту, оскільки співробітник, що проводив дізнання, міг 
зробити тільки обмежену кількість кроків, і потерпілий не мав ніякого 
офіційного статусу, а це означає, що його ефективну участь в проце-
дурі було виключено (див. Davydov and Others v. Ukraine, № 17674/02 та 
№ 39081/02, §§310–312, і Savitskyy v. Ukraine, № 38773/05, §105, 26 липня 
2012). Примітно, що 10 травня 2012 року національний суд скасував рі-
шення від 29 жовтня 2010 року про відмову в порушенні кримінальної 
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справи на тій підставі, що розслідування було неповним, і що було не-
обхідне вжиття подальших заходів (див. параграф 18 вище). Однак, на 
жаль, національному суду знадобилося більше півтора року, щоб дійти 
такого висновку.

54. Суд вважає, що попереднє дізнання, яке проводилося в цей 
період, не забезпечило ретельного розслідування обставин, за яких 
заявник отримав тілесних ушкоджень. Медичні докази причетності 
співробітників міліції були відхилені, по суті, на підставі заяв цих же 
співробітників міліції, і, як видається, жодних подальших кроків для 
ретельного вивчення тверджень заявника не було прийнято. Органи 
влади не дослідили належним чином питання, чому множинні сліди 
крові були виявлені в кімнаті, де заявник імовірно зазнав жорстоко-
го поводження (див. параграф 10 вище), і не встановили, чи належала 
знайдена там кров заявнику.

55. Що стосується подальшого попереднього розслідування від-
повідно до КПК 2012 року, заявник подав скаргу відповідно до нової 
процедури 19 травня 2014 року. Звісно ж, що заявник подав свою скар-
гу після певної затримки, і цей факт має значення для оцінки загаль-
ної тривалості внутрішнього розгляду. Однак це не впливає на аналіз 
Судом питання про ретельність розслідування, яку були зобов’язані 
забезпечити органи влади. У зв’язку з цим можна відзначити, що ор-
гани влади знали про можливе жорстоке поводження, щонайменше, 
21 серпня 2010 року, коли заявник подав скаргу в перший раз. Що сто-
сується скарги заявника від 19 травня 2014 року, державні органи роз-
почали попереднє розслідування після тримісячної затримки (див. 
параграф 21 вище). Пізніше вони припинили розслідування, мабуть, 
не зробивши жодних відчутних кроків для вивчення передбачуваних 
обставин (див. параграфи 22 і 23 вище).

56. Викладені вище міркування є достатніми для того, щоб Суд 
дійшов висновку, що влада не провела ретельного розслідування твер-
джень заявника про жорстоке поводження. Таким чином, мало місце 
порушення статті 3 Конвенції в її процесуальному аспекті у зв’язку 
з розслідуванням подій серпня 2010 року.

b) Матеріальний аспект статті 3 Конвенції

i) Аргументи сторін

57. Заявник підтримав свою скаргу і наполягав на тому, що до при-
буття до районного відділу міліції у нього не було ніяких тілесних уш-
коджень.
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58. Уряд стверджував, що тілесні ушкодження заявника, зафіксо-
вані 21 серпня 2010 року, можливо, були отримані під час його бійки 
з сусідом, яка мала місце до передбачуваного жорстокого поводження. 
Крім того, на їхню думку, заявник зробив суперечливі заяви про жор-
стоке поводження, які не були підтверджені відповідними доказами. 
У зв’язку з цим Уряд зазначив, що тілесні ушкодження заявника не від-
повідали його твердженням про те, що його били електричним стру-
мом, і що кілька співробітників міліції жорстоко поводилися з ним 
протягом чотирьох днів.

іi) Оцінка Суду

59. Звинувачення в жорстокому поводженні з порушенням статті 3 
повинні бути підтверджені відповідними доказами. При оцінці цих до-
казів Суд приймає стандарт доведення «поза розумним сумнівом», але 
зазначає, що такі докази можуть також випливати із співіснування до-
сить сильних, ясних і таких, що узгоджуються висновків або аналогіч-
них неспростовних презумпцій факту (див., зокрема, Bouyid v. Belgium 
[GC], № 23380/09, §82, ECHR 2015-го, з подальшими посиланнями).

60. Сторони не заперечують, що рано вранці 16 серпня 2010 року 
заявника було доставлено до відділу міліції, щоб дати свідчення про 
бійку з його сусідом, яка сталася ввечері попереднього дня. Сторони 
розходяться в думках щодо часу, коли заявник перестав перебувати 
під контролем міліції. За твердженням Уряду, заявник був звільнений 
о 9:45 ранку 16 серпня 2010 року, а заявник стверджував, що в цей час 
його відвезли в ліс, а потім доставили до іншої частини відділу поліції, 
де він піддавався жорстокому поводженню до 19 серпня 2010 року. 
Сторони розходяться в думках щодо походження тілесних ушкоджень 
заявника, виявлених 21 серпня 2010 року. Уряд припустив, що травми 
могли бути отримані в ході бійки з сусідом, і, таким чином, передува-
ли контакту заявника з міліцією.

61. У своїх поданнях до Європейського Суду заявник не стверджу-
вав, що він піддавався жорстокому поводженню в міліцейській діль-
ниці в період з 7 до 9:45 ранку 16 серпня 2016 року. Його твердження 
про жорстоке поводження стосуються подальшого періоду, який за-
вершився 19 серпня 2010 року. У зв’язку з цим Суд зазначає, що немає 
жодних доказів, що дозволяють припустити, що заявник перебував 
під контролем міліції після 9:45 ранку 16 серпня 2010 року.

62. Крім того, Суд зазначає, що медичне обстеження заявника бу-
ло проведено лише 21 серпня 2010 року, коли заявник вперше звернув-
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ся з проханням про таке обстеження. З огляду на те, що минуло чи-
мало часу, такі медичні докази не могли переконливо свідчити проти 
співробітників міліції. Крім того, тілесні ушкодження, документально 
підтверджені медичним експертом (див. параграф 9 вище), не підтри-
мують твердження заявника щодо конкретних методів жорстокого 
поводження з ним, а саме, що до нього застосовували електричний 
струм. У той же час медичний висновок прямо не виключає того, що 
виявлені травми могли бути отримані заявником під час бійки з сусі-
дом, як стверджує Уряд.

63. Далі Суд зазначає, що в приміщеннях відділу міліції були знай-
дені плями крові, що може відповідати твердженнями заявника про те, 
що в певний момент часу він був доставлений з лісу до відділу міліції, 
де передбачуване жорстоке поводження продовжилося. Тим не менш, 
не було встановлено, чи належала ця кров заявнику. При розгляді про-
цесуального аспекту статті 3 Конвенції Суд визнав відсутність цієї ін-
формації процедурним порушенням (див. параграф 56 вище).

64. На закінчення, на підставі наявних матеріалів не може бути 
встановлено, що заявник перебував під контролем міліції довше, ніж 
стверджує Уряд, що він був вивезений в ліс, що він піддавався жорс-
токому поводженню з використанням наручників, що до нього засто-
совували електричний струм, і що він був доставлений назад до ін-
шої частини відділу поліції, де жорстоке поводження продовжилося 
(див. параграф 8 вище).

65. Таким чином, мало місце порушення статті 3 Конвенції в її 
матеріальному аспекті в зв’язку з нелюдським і таким, що принижує 
гідність, поводженням із заявником у серпні 2010 року.

2. стверджуване жорстоке поводження в грудні 2010 року

а) Процесуальний аспект статті 3 Конвенції

66. Заявник стверджував, що попереднє дізнання щодо його твер-
джень про жорстоке поводження було явно несумісним з процедурни-
ми вимогами статті 3 Конвенції. Його спроба оскаржити рішення від 
21 грудня 2010 року була невдалою, і у нього не було ніякої інформації, 
чи була його скарга розглянута районним судом.

67. Уряд стверджував, що органи влади провели ефективне роз-
слідування тверджень заявника про жорстоке поводження. Зокрема, 
заявник був оглянутий лікарем, і органи влади опитали заявника, 
його адвоката, співробітників міліції і лікарів.
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68. Суд доходить висновку, що тілесні ушкодження заявника були 
досить серйозними (див. параграфи 37, 39–41 вище), і що його скарга 
на жорстоке поводження була обґрунтованою для цілей статті 3, яка 
передбачає, що місцеві органи влади зобов’язані провести ефективне 
розслідування . Крім того, Суд зазначає, що твердження заявника були 
розглянуті тільки в рамках попереднього дізнання, яке, як було зазна-
чено вище (див. параграф 53 вище), не відповідає принципам ефектив-
ного засобу правового захисту.

69. По суті, попереднє дізнання обмежилося медичним оглядом 
заявника і допитом співробітників міліції, заявника та інших заці-
кавлених осіб. Ніяких подальших заходів не було вжито для того, щоб 
вирішити протиріччя між версією співробітників міліції, що заявник 
сам завдав собі тілесних ушкоджень, і версією заявника. Не було вжито 
жодних конкретних заходів для ретельного вивчення тверджень заяв-
ника, що його було побито співробітниками міліції. Що стосується за-
яв співробітників міліції, вони ґрунтувалися на медичному висновку 
від 15 грудня 2010 року, в якому зазначалося, що тілесні ушкодження 
могли бути нанесені самим заявником. Проте, видається, що це за-
уваження було зроблено судово-медичним експертом у відповідь на 
конкретне запитання з боку влади, і не відображає його власну думку 
про найбільш ймовірний спосіб отримання тілесних ушкоджень (див. 
параграф 38 вище). Крім того, відповідно до висновку експерта, тілесні 
ушкодження були нанесені твердими тупими предметами (див. па-
раграф 41 вище). Проте, в ході внутрішнього дізнання не було висунуто 
жодних припущень, що будь-які подібні предмети були доступні за-
явнику під час його утримання в камері відділу міліції; також не було 
знайдено і, відповідно, не було досліджено жодного такого предмета. 
Суд доходить висновку, що необхідно було більш ретельно дослідити 
питання, яким чином заявник отримав тілесні ушкодження, перебу-
ваючи під вартою в міліції.

70. Викладені міркування є достатніми для того, щоб Суд дійшов 
висновку, що ефективне розслідування тверджень заявника про жор-
стоке поводження не було проведено. Таким чином, мало місце пору-
шення статті 3 Конвенції в її процесуальному аспекті у зв’язку з роз-
слідуванням подій грудня 2010 року.

b) Матеріальний аспект статті 3 Конвенції

71. Заявник стверджував, що його було піддано жорстокому по-
водженню з боку співробітників міліції з 9 по 10 грудня 2010 року.
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72. Уряд заперечував твердження заявника і стверджував, що не 
може бути встановлено, що тілесні ушкодження були завдані спів-
робітниками міліції. Навпаки, внутрішнє дізнання і медичний висно-
вок від 15 грудня 2010 року дозволяють припустити, що заявник міг 
сам завдати собі ушкоджень.

73. Суд зазначає, що заявник був затриманий о 14:45 9 листопада 
2010 року (див. параграфи 26 і 35 вище), і що пізно ввечері того ж дня 
колегія лікарів дійшла висновку, що у заявника немає ніяких тілес-
них ушкоджень (див. параграф 36 вище). Проте, 10, 11, 13 і 14 груд-
ня 2010 року заявника було оглянуто лікарями, і у нього були вияв-
лені численні тілесні ушкодження (див. параграфи 37 і 39–41 вище). 
Протягом усього цього періоду заявник залишався під контролем 
влади. Відповідно, Суд приходить до висновку, що держава повинна 
надати задовільні і переконливі пояснення обставин, за яких заяв-
ник отримав тілесні ушкодження. Нездатність держави виконати це 
зобов’язання доведення може спонукати Суд прийняти версію подій, 
подану заявником.

74. Уряд заперечував твердження заявника про жорстоке повод-
ження з боку співробітників міліції і припустив, що він сам міг завда-
ти собі ушкоджень. Проте, ця версія подій була заснована, головним 
чином, на твердженнях співробітників міліції, які не можна вважати 
об’єктивними. Не було представлено жодних матеріалів, що дозволя-
ють припустити, чому заявник став би наносити собі численні тілесні 
ушкодження. Медичний висновок, на який посилається Уряд, не є ви-
черпним (див. параграф 69 вище). У зв’язку з цим Суд вважає малой-
мовірним, що численні ушкодження на різних частинах тіла заявника 
могли бути отримані так, як стверджує Уряд. Він зазначає, що медичні 
свідоцтва, характер тілесних ушкоджень заявника, а також відсутність 
правдоподібних і докладних пояснень з боку Уряду щодо причини 
тілесних ушкоджень, призводять до серйозного і несприятливого ви-
сновку, що заявник зазнав поганого поводження з боку співробітників 
міліції (див. Yaroshovets and Others v . Ukraine, №№ 74820/10, 71/11, 76/11, 
83/11, та 332/11, §85, 3 грудня 2015).

75. За цих обставин Суд вважає, що держава повинна нести від-
повідальність за жорстоке поводження, яке може бути розцінене як 
нелюдське і таке, що принижує гідність.

76. Отже, мало місце порушення статті 3 Конвенції в її матеріаль-
ному аспекті частини в зв’язку з нелюдським і таким, що принижує 
гідність, поводженням із заявником у грудні 2010 року.
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II. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 5 
§1 КОНВЕНЦІЇ

77. Заявник скаржився на те, що з 16 по 19 серпня 2010 року він під-
дався незареєстрованому триманню під вартою. Він також скаржився 
на те, що його арешт і тримання під вартою на підставі рішення слід-
чого від 9 грудня 2010 року було незаконними.

78. Заявник послався на статтю 5 §1 Конвенції, у відповідній час-
тині 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:

...

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 пра-
вопорушення чи її втечі після його вчинення;»

A. неЗареєстроване тримання Заявника під вартою 

З 16 по 19 серпня 2010 рокУ

79. Заявник стверджував, що співробітники міліції безпідставно 
тримали його під вартою до 19 серпня 2010 року. Уряд заперечував 
це звинувачення і стверджував, що заявник прибув в міліцію о 7 го-
дині ранку 16 серпня 2010 року для допиту в зв’язку з бійкою з сусідом. 
О 9:45 ранку того ж дня він покинув відділ міліції.

80. Суд зазначає, що перебування заявника в районному відділі 
міліції з 7 до 9:45 ранку 16 серпня 2010 року було зазначено в поліцей-
ських протоколах, було визнано Урядом і не заперечується сторона-
ми. Дана скарга відноситься до періоду, який почався після 9:45 ран-
ку 16 серпня 2010 року. Суд розглянув скаргу заявника відповідно до 
статті 3 Конвенції, яка також стосувалася періоду до 19 серпня 2010 ро-
ку. Суд встановив, що нічого в матеріалах справи не дозволяє зроби-
ти висновок, що заявник перебував під контролем міліції довше, ніж 
стверджує Уряд (див. параграфи 8 і 64 вище). У світлі цього висновку, 
Суд відхиляє цю скаргу як явно необґрунтовану, відповідно до стат-
ті 35 §§3 (а) і 4 Конвенції.
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B. арешт і Утримання під вартою Заявника 

на підставі рішення слідчого від 9 грУдня 2010 рокУ

1. щодо прийнятності

81. Уряд не надав жодних заперечень щодо прийнятності зазначе-
них скарг. Заявник підтримав свою скаргу.

82. Суд зазначає, що ця частина заяви не є явно необґрунтованою 
у розумінні статті 35 §3 (а) Конвенції. Суд також зазначає, що вона не 
є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона повинна бути 
визнана прийнятною.

2. щодо суті

83. Заявник скаржився на те, що він був заарештований і утри-
мувався під вартою в порушення статті 5 §1 (c) Конвенції. Він ствер-
джував, що слідчий не мав жодних підстав для його арешту 9 грудня 
2010 року, і що причини, наведені в протоколі арешту, ч не підтверд-
жувалися обставинами справи.

84. Уряд стверджував, що заявник був заарештований і утримував-
ся під вартою в цей період відповідно до внутрішнього законодавства, 
на підставі обґрунтованої підозри про вчинення тяжкого злочину.

85. Суд нагадує, що вирази «законний» та «в порядку, передбаче-
ному законом» в статті 5 §1 по суті відносяться до національного за-
конодавства і закріплюють зобов’язання дотримуватися матеріальних 
і процесуальних норм. Незважаючи на те, що тлумачення і застосу-
вання національного законодавства є, в першу чергу, завданням на-
ціональних органів влади, зокрема судів, відповідно до статті 5 §1 не-
дотримання національного законодавства тягне за собою порушення 
Конвенції, і Суд може і повинен розглянути питання, чи було дотри-
мано цього законодавства (див., зокрема, Benham v. the United Kingdom, 
10 липня 1996 року, §41, Reports 1996-III, і Assanidze v. Georgia [GC], 
№ 71503/01, §171, ECHR 2004-II).

86. «Законність» тримання під вартою відповідно до національно-
го законодавства є основним, але не завжди вирішальним елементом. 
Крім того, Суд повинен переконатися, що утримання під вартою про-
тягом аналізованого періоду було сумісно з метою статті 5 §1 Конвен-
ції, яка полягає в захисті осіб від свавільного позбавлення волі (див. 
Oleksiy Mykhaylovych Zakharkin v. Ukraine, № 1727/04, §84, 24 липня 2010). 
Для того, щоб позбавлення волі вважалося вільним від свавілля, не-
достатньо того, щоб воно здійснювалося відповідно до національно-
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го законодавства, воно також має бути необхідним за даних обставин 
(див. Khayredinov v. Ukraine, № 38717/04, §27, 14 жовтня 2010, і Korneykova 
v. Ukraine, № 39884/05, §34, 19 січня 2012).

87. Суд зазначає, що о 14:45 9 грудня 2010 року слідчий прий-
няв рішення про арешт заявника на підставі свого власного рішення 
(див. параграфи 26, 35 і 45 вище), не отримавши попередньо судового 
ордеру на арешт відповідно до вимог статті 165-2 §4 КПК 1960 року. 
При цьому слідчий послався на статті 106 і 115 КПК 1960, які перед-
бачали виняткові підстави для арешту особи без рішення суду. Суд 
нагадує, що утримання під вартою є, в принципі, «законним», якщо 
воно засноване на судовому рішенні (див. Nevmerzhitsky v. Ukraine, 
№ 54825/00, §116, ECHR 2005-II (витяги)). Тому згадані вище поло-
ження національного законодавства, що передбачають виключення 
із загального правила, що вимагає ухвалення рішення суду про аре-
шт особи, повинні тлумачитися у вузькому сенсі. Крім того, конк-
ретні підстави, які виправдовують застосування такого виняткового 
заходу, повинні були бути однозначно встановлені в момент застосу-
вання такого заходу.

88. У протоколі арешту заявника було зазначено, що він підоз-
рюється в замаху на вбивство, що він має судимості за серйозні пра-
вопорушення, і що існують ризики, що обґрунтовують його утриман-
ня під вартою. Однак перш ніж робити оцінку цих питань, необхід-
но встановити, чи підпадає справа заявника в сферу дії винятків, що 
надають слідчому повноваження проводити арешт без рішення суду. 
У зв’язку з цим в протоколі арешту всього лише повторюються від-
повідні частини статті 106 КПК 1960 року, без зазначення будь-яких 
конкретних обставин, що пояснюють, чому це положення національ-
ного законодавства може бути застосоване до справи заявника. За від-
сутності цієї конкретної інформації протокол арешту не представляє 
собою значиму гарантію проти свавільного позбавлення волі (порів-
няйте з Grinenko v. Ukraine, № 33627/06, §83, 15 листопада 2012; Malyk v. 
Ukraine, № 37198/10, §§27–29, 29 січня 2015; і Kotiy v. Ukraine, № 28718/09, 
§45, 5 березня 2015). Заявник був заарештований у зв’язку з подіями, 
які відбулися приблизно чотирма місяцями раніше. Тому не можна 
стверджувати, що влада діяла в ситуації, що не терпить зволікань, 
наприклад, коли заявник був затриманий під час вчинення злочину. 
Немає жодних підстав для припущення, що загальна вимога про по-
переднє отримання судового ордеру на арешт не могла або не повинна 
була дотримуватися.
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89. Беручи до уваги викладені вище міркування, Суд вважає, 
що арешт і утримання під вартою заявника в період з 9 по 10 груд-
ня 2010 року на підставі рішення слідчого були несумісні з вимо-
гами статті 5 §1 Конвенції. Таким чином, мало місце порушення 
статті 5 §1.

III. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 5 §3 КОНВЕНЦІЇ

90. Заявник скаржився, на підставі статті 5 §3 Конвенції, що 
протягом всього терміну його попереднього ув’язнення суди не 
представили відповідні і достатні підстави для застосування цього 
запобіжного заходу.

91. Стаття 5 §3 Конвенції передбачає:

«3. Кожен, кого заарештовано або затримано згідно з положеннями 
підпункту «с» пункту 1 цієї статті, має негайно постати перед суддею 
чи іншою службовою особою, якій закон надає право здійснювати су-
дову владу, і має право на судовий розгляд протягом розумного строку 
або звільнення під час провадження . Таке звільнення може бути обу-
мовлене гарантіями явки в суд».

A. щодо прийнятності

92. Суд зазначає, що дана скарга не є явно необґрунтованою у ро-
зумінні статті 35 §3 (а) Конвенції. Суд також зазначає, що вона не є не-
прийнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона повинна бути ви-
знана прийнятною.

B. щодо сУті

1. аргументи сторін

93. Заявник скаржився на те, що загальна тривалість його по-
переднього ув’язнення була надмірною, і що суди не виконали своїх 
зобов’язань відповідно до статті 5 §3 Конвенції.

94. Уряд стверджував, що суди прийняли до уваги не тільки 
серйозність звинувачень, висунутих проти заявника, але також інші 
фактори, і представили відповідні і достатні причини для його попе-
реднього ув’язнення.
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2. оцінка суду

95. Стаття 5 §3 Конвенції передбачає, що влада зобов’язана пред-
ставити переконливе обґрунтування будь-якого періоду тримання під 
вартою, незалежно від його тривалості. Аргументи за і проти звільнен-
ня, в тому числі ризик того, що обвинувачений може перешкодити на-
лежному проведенню судового розгляду, не повинні прийматися абс-
трактно, але повинні бути підкріплені фактичними доказами. Ризик 
того, що обвинувачений може сховатися від правосуддя, не можна оці-
нювати виключно на підставі тяжкості можливого покарання. Цей ри-
зик повинен оцінюватися з урахуванням інших відповідних факторів, 
які можуть або підтвердити існування небезпеки втечі, або зробити 
її настільки незначною, що вона не може виправдати утримання під 
вартою до суду (див. Taran v. Ukraine, № 31898/06, §69, 17 жовтня 2013, 
з подальшими посиланнями).

96. Суд зазначає, що рішення про затримання заявника були сфор-
мульовані в загальних рисах і містять повторювані фрази. Вони не 
припускали, що суди зробили належну оцінку фактів, що мають відно-
шення до питання про те, чи був такий запобіжний захід необхідний 
за даних обставин. Крім того, попереднє ув’язнення заявника тривало 
один рік і три місяці, і з плином часу триваюче тримання заявника 
під вартою вимагало все більше підстав, однак суди не представи-
ли жодних подальших причин. Той факт, що заявник був звільнений 
12 травня 2012 року до засудження (див. параграф 32 вище), не компен-
сує того, що раніше національні суди не здійснили фактичної оцінки 
запобіжного заходу, що застосовується до заявника. Суд зазначає, що, 
залишаючи в силі рішення про утримання заявника під вартою, суди 
посилалися на відмову заявника визнати свою вину. Це обґрунтуван-
ня, як видається, не має значення, оскільки воно йде врозріз з важли-
вими елементами концепції справедливого судового розгляду, такими 
як свобода від самообмови і презумпція невинуватості (див. Lutsenko v. 
Ukraine, № 6492/11, §72, 3 липня 2012).

97. Суд неодноразово визнавав порушення цього положення Кон-
венції в справах проти України в подібних обставинах (див., напри-
клад, Doronin v. Ukraine, № 16505/02, §§63–64, 19 лютого 2009; Osypenko, 
згадане вище, §§76–80, і Kharchenko v. Ukraine, № 40107/02, §§79–81, 99 та 
101, 10 лютого 2011). Суд вважає, що Уряд не надав жодних фактів чи ар-
гументів, здатних переконати його дійти іншого висновку у цій справі.

98. Таким чином, мало місце порушення статті 5 §3 Конвенції.
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IV. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 5 §4 КОНВЕНЦІЇ

99. Заявник також скаржився, на підставі статті 5 §4 Конвенції, що 
суди не вивчили належним чином його індивідуальну ситуацію, від-
повідно до прохання захисту, і не розглянули можливість його звіль-
нення.

100. Беручи до уваги встановлення факту порушення відповідно 
до статті 5 §3 Конвенції і міркування, що призвели до цього висновку, 
Суд вважає, що ця справа є прийнятною, але не порушує ніяких питань 
окрім тих, які вже були розглянуті відповідно до статті 5 §3 Конвенції.

101. Суд вважає, що немає необхідності окремо розглядати скаргу 
відповідно до статті 5 §4 Конвенції.

V. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 5 §5 КОНВЕНЦІЇ

102. Заявник скаржився, відповідно до статті 5 §5 Конвенції, що 
він не має права на отримання компенсації щодо його незаконного за-
тримання.

103. Стаття 5 §5 Конвенції проголошує:

«5. Кожен, хто є потерпілим від арешту або затримання, здійсненого 
всупереч положенням цієї статті, має право на компенсацію».

A. щодо прийнятності

104. Суд доходить висновку, що дана скарга не є явно необґрун-
тованою у розумінні статті 35 §3 (а) Конвенції. Суд також зазначає, що 
вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона повинна 
бути визнана прийнятною.

B. щодо сУті

105. Заявник підтримав свою скаргу.
106. Уряд не погодився і стверджував, що порушення статті 5 §5 

Конвенції не було, оскільки заявник мав би право вимагати компенса-
ції, якщо б органи національної влади встановили, що його затриман-
ня було незаконним.

107. Європейський Суд нагадує, що стаття 5 §5 дотримується, ко-
ли є можливість вимагати компенсації за позбавлення волі, якщо воно 
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здійснювалося за умов, що суперечать пунктам 1, 2, 3 або 4. Отже, пра-
во на компенсацію, зазначене у пункті 5, передбачає, що національним 
органом або судом було встановлено порушення одного з попередніх 
пунктів статті 5 (див., наприклад, Włoch v. Poland (no. 2), № 33475/08, 
§25, 10 травня 2011). Ефективне здійснення права на компенсацію, га-
рантоване статтею 5 §5, має бути забезпечено з достатнім ступенем 
впевненості (див. Stanev v. Bulgaria [GC], № 36760/06, §182, 17 січня 2012, 
з подальшими посиланнями).

108. Суд зазначає, що на національному рівні не було встановлено 
порушень попередніх пунктів статті 5 Конвенції. Проте, в цьому рі-
шенні Суд встановив порушення статті 5 §§1 і 3 Конвенції. Відтак, стат-
тю 5 §5 Конвенції може бути застосовано, і Суд повинен визначити, чи 
має заявник право на компенсацію в рамках національної юрисдикції 
на підставі визнання цим Судом порушень статті 5.

109. У зв’язку з цим Суд зазначає, що це питання було розглянуто 
в попередніх справах. Він визнав, що право на отримання компенсації 
відповідно до статті 5 §5 Конвенції не забезпечується в рамках націо-
нальної правової системи, коли Суд встановлює порушення будь-яко-
го з попередніх пунктів цієї статті, і не існує жодного судового рішен-
ня на національному рівні, який встановлює незаконність затримання 
(див. Taran, згадане вище, §89, з подальшими посиланнями). Суд не 
знаходить підстав дійти іншого висновку в цій справі.

110. Отже, мало місце порушення статті 5 §5 Конвенції.

VI. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

111. Стаття 41 Конвенції передбачає:

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

A. шкода

112. Заявник зажадав виплатити йому 20 000 євро відшкодування 
моральної шкоди.

113. Уряд визнав ці вимоги необґрунтованими.
114. Суд вважає, що заявник переніс розлад і страждання через 

факти, що послужили підставою для знаходження порушень в цій 
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справі. Приймаючи рішення на засадах справедливості, Суд присуд-
жує заявнику 10 000 євро відшкодування моральної шкоди.

B. сУдові та інші витрати

115. Заявник не надав жодних вимог з цього пункту. Тому Суд не 
присуджує йому ніякої компенсації.

C. пеня

116. Суд вважає розумним, що пеня повинна бути заснована на 
граничній позичковій ставці Європейського центрального банку плюс 
три відсоткових пунктів.

на цих підставах суд одностайно

1. Оголошує скаргу щодо незареєстрованого тримання заявника 
під вартою з 16 по 19 серпня 2010 року неприйнятною, а іншу частину 
заяви прийнятною.

2. Постановляє, що мало місце порушення статті 3 Конвенції в її про-
цесуальному аспекті у зв’язку з розслідуванням подій серпня 2010 року.

3. Постановляє, що не було порушення статті 3 Конвенції в її ма-
теріальному аспекті в зв’язку з нелюдським і таким, що принижує гід-
ність, поводженням із заявником у серпні 2010 року.

4. Постановляє, що мало місце порушення статті 3 Конвенції 
в її процесуальному аспекті у зв’язку з розслідуванням подій грудня 
2010 року.

5. Постановляє, що мало місце порушення статті 3 Конвенції в її 
матеріальному аспекті в зв’язку з нелюдським і таким, що принижує 
гідність, поводженням із заявником у грудні 2010 року.

6. Постановляє, що мало місце порушення статті 5 §1 Конвенції 
в зв’язку з арештом заявника та його триманням під вартою 9 і 10 груд-
ня 2010 року на підставі рішення слідчого;

7. Постановляє, що мало місце порушення статті 5 §3 Конвенції.
8. Постановляє, що немає необхідності розглядати окремо скаргу 

згідно зі статтею 5 §4 Конвенції.
9. Постановляє, що мало місце порушення статті 5 §5 Конвенції.
10. Постановляє:
а) держава-відповідач має сплатити заявнику, протягом трьох 

місяців з дати, коли це рішення стане остаточним, відповідно 



1�1

СтроГан  проти україни

до статті 44 §2 Конвенції, 10 000 (десять тисяч) євро, з дода-
ванням будь-яких податків, які можуть бути нараховані на цю 
суму, в якості відшкодування моральної шкоди, в перекладі 
в валюту держави-відповідача за курсом, чинним на день 
здійснення платежу;

b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного 
розрахунку на вищезазначену суму нараховується пеня, яка 
дорівнює граничній позичковій ставці Європейського цент-
рального банку в цей період з додаванням трьох відсоткових 
пунктів.

11. Відхиляє решту вимог заявника щодо компенсації.

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 6 жовтня 
2016 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.

М. Блашко А. Нуссбергер
заступник секретаря секції голова

Переклад Харківської правозахисної групи



справи, які стосуються права на свободу та особисту недоторканність

1�2

 

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 «ХАМРОЄВ ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ»

(Заява № 41651/10)

Рішення

Страсбург 
15 вересня 2016 року

ОСТАТОЧНЕ 
15 грудня 2016 року

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

У справі «Хамроєв 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. Х. Гаджієв,   п. Е. Мьосе,
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п. Ф. Веґабовіч,  пані С. О’Лірі,
п. К. Ранзоні,
а також п. М. Блашко, заступник секретаря секції,
після обговорення за зачиненими дверима 23 серпня 2016 року, 

виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Дану справу розпочато за заявою (№ 41651/10) проти України, 
яку подали до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод (надалі — «Конвенція») 23 липня 
2010 року:

— пан Умід Нематович Хамроєв, який народився у 1976 році та 
проживає у Швеції (надалі — «перший заявник»);

— пан Косім Джураєвич Дадаханов, який народився у 1966 році 
та проживає в Україні (надалі — «другий заявник»);

— пан Уткір Уктамович Акрамов, який народився у 1985 році та 
проживає у Сполучених Штатах Америки (надалі — «третій за-
явник»); та

— пан Шоділбек Соліжонович Соібжонов, який народився у 1970 ро-
ці та проживає в Україні (надалі — «четвертий заявник»).

Перший та третій заявники є громадянами Узбекистану, а четвер-
тий заявник є громадянином Російської Федерації. У своєму форму-
лярі заяви другий заявник стверджував, що був громадянином Росії, 
але органи влади України установили, що він був позбавлений цього 
громадянства у 2008 році та в цілому посилалися на нього як на грома-
дянина Узбекистану.

2. Заявників, яким була надана юридична допомога, представляла 
пані Г. Бочева, адвокат, який практикує у Києві. Уряд України (надалі 
«Уряд») представляла останнім часом його виконуюча обов’язки Упов-
новаженого, пані О. Давидчук, з Міністерства юстиції.

3. Заявники стверджували, зокрема, що їх ув’язнення в Україні 
порушувало статтю 5 §1 Конвенції.

4. 26 липня 2010 року головуючий Палати вказав Уряду України, 
відповідно до правила 39 Регламенту Суду, що заявники не повинні 
бути видані до Узбекистану. 23 серпня 2010 року головуючий Палати 
вирішив припинити застосування цього тимчасового заходу.
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5. 27 травня 2013 року Уряд був повідомлений про скарги трьох 
перших заявників, а решта заяви була оголошена неприйнятною від-
повідно до правила 54 §3.

ФАКтИ

I. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

6. У різні дні в Узбекистані були порушені кримінальні про-
вадження проти заявників за підозрою у підбурюванні до заколоту; 
створенні, керівництві та членстві у релігійно-фундаменталістській, 
екстремістській, сепаратистській або іншій забороненій організації; 
та, по відношенню до першого заявника, у поширенні матеріалів, які 
загрожували громадському порядку та підбурювали до ненависті на 
етнічному або релігійному ґрунті.

7. Накази щодо їх арешту були видані органами влади Узбекиста-
ну, і вони були поміщені до міжнародного реєстру розшукуваних осіб.

8. Заявники залишили Узбекистан у різні дні та згодом прибули 
до України.

A. перші три Заявника

1. Затримання першого заявника та його заява 
щодо притулку в Україні

9. 3 квітня 2009 року міграційні органи України відхилили заяву 
першого заявника щодо притулку як безпідставну. Заявник оскаржив 
це рішення.

10. 15 червня 2010 року перший заявник був затриманий міліцією 
України на підставі того, що він перебував у міжнародному реєстрі 
розшукуваних осіб.

11. 16 червня 2010 року міліція звернулася до Ірпінського місько-
го суду (надалі — «міський суд») з запитом стосовно арешту заявника 
відповідно до положень Кримінально-процесуального кодексу щодо 
арешту осіб, підозрюваних у злочинній діяльності в Україні.

12. 17 червня 2010 року набули сили зміни до Кримінально-про-
цесуального кодексу стосовно екстрадиції та утримування під вартою 
в очікуванні екстрадиції (див. пункт 59 нижче).
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13. Того ж дня міський суд продовжив тримання заявника під 
вартою до десяти днів, постановивши, що було необхідно зібрати до-
даткову інформацію про його особисте становище. Суд спирався на за-
конодавство, застосовне до осіб, обвинувачених у кримінальних пра-
вопорушеннях в Україні, та не посилався на нові положення Кодексу 
стосовно екстрадиції.

14. 24 червня 2010 року міський суд, діючи відповідно до зміне-
них положень Кримінально-процесуального кодексу стосовно екстра-
диції, видав наказ стосовно тимчасового арешту заявника на сорок 
діб, в очікуванні отримання вимоги про екстрадицію від органів вла-
ди Узбекистану. 30 червня 2010 року Київський обласний апеляційний 
суд залишив цей наказ у силі.

15. 23 липня 2010 року Шевченківський районний суд Києва (на-
далі «Шевченківський суд»), після заяви від генеральної прокуратури 
України, видав наказ про арешт заявника в очікуванні екстрадиції, на 
період, який не перевищує вісімнадцять місяців, до закінчення про-
цедури видачі. 9 серпня 2010 року Київський міський апеляційний суд 
залишив цей наказ у силі.

16. 21 червня 2011 року Київський адміністративний апеляційний 
суд скасував рішення міграційних органів від 3 квітня 2009 року та на-
казав переглянути запит заявника щодо надання притулку.

17. 24 січня 2012 року перший заявник був звільнений.

2. Утримування другого заявника під вартою та його запит 
щодо надання притулку в Україні

18. 14 грудня 2009 року УВКБ ООН визнав другого заявника біжен-
цем під своїм мандатом.

19. 23 грудня 2009 року міграційні органи відхилили запит друго-
го заявника щодо притулку в Україні як безпідставний.

20. 29 червня 2010 року другий заявник був затриманий міліцією 
України як особа, яка знаходилася у міжнародному реєстрі розшуку-
ваних осіб.

21. 2 липня 2010 року суд Білої Церкви видав наказ про тимчасо-
вий арешт заявника на строк до тридцяти діб, до отримання вимоги 
про екстрадицію.

22. 28 липня 2010 року УВКБ ООН видав довідку, в якій говорилося, 
що він визнав заявника біженцем. 29 липня 2010 року заявник подав 
цю довідку, разом із запереченнями щодо наказу про взятті під варту, 
до Шевченківського суду.
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23. 29 липня 2010 року Шевченківський суд видав наказ про арешт 
заявника в очікуванні екстрадиції на строк до вісімнадцяти місяців, 
до закінчення процедури екстрадиції. 9 серпня 2010 року Київський 
міський апеляційний суд залишив цей наказ у силі.

24. 25 червня 2011 року Київський окружний адміністративний 
суд скасував рішення міграційних органів від 23 грудня 2009 року та 
наказав їм переглянути звернення заявника.

25. 29 січня 2012 року заявник був звільнений.

3. Утримування третього заявника під вартою та його заява 
щодо надання притулку в Україні

26. 4 листопада 2009 року міграційні органи відхилили звернення 
третього заявника щодо надання притулку в Україні як безпідставне. 
Заявник оскаржив це рішення.

27. Відповідно до міліцейських рапортів, о 21.30 8 липня 2010 року 
третій заявник був затриманий міліцією України як особа, яка знахо-
дилася у міжнародному реєстрі розшукуваних осіб.

28. 10 липня 2010 року міліція попросила Київсько-Святошинсь-
кий районний суд (надалі — «Київсько-Святошинський суд») помісти-
ти заявника під тимчасовий арешт в очікуванні отримання з Узбекис-
тану вимоги про екстрадицію.

29. У своїх доводах у Київсько-Святошинському суді заявник про-
тестував проти запиту міліції, зокрема, на підставі того, що провад-
ження стосовно його запиту про надання притулку усе ще очікували 
розгляду. У своїх доводах він стверджував, що був затриманий о 14.00 
9 липня 2010 року та не скаржився у цьому відношенні.

30. 12 липня 2010 року Київсько-Святошинський суд видав наказ 
про тимчасовий арешт заявника на строк до тридцяти днів, до отри-
мання вимоги про екстрадицію.

31. 19 липня 2010 року Київський обласний апеляційний суд скасував 
наказ від 12 липня 2010 року та повернув наказ про тимчасовий арешт до 
суду першої інстанції для нового розгляду. Апеляційний суд постановив, 
зокрема, що суд першої інстанції не розглянув детально особисте стано-
вище заявника і те, чи існували перешкоди для його екстрадиції.

32. 3 серпня 2010 року Київсько-Святошинський суд видав наказ 
про тимчасовий арешт заявника на строк до сорока діб. Він постано-
вив, що аргументи заявника стосовно стверджуваного ризику жорсто-
кого поводження в Узбекистані було необхідно розглянути в рамках 
процедури екстрадиції.
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33. Того ж дня міліція подала запит щодо арешту заявника в очі-
куванні екстрадиції, на підставі вимоги про екстрадицію, яка була от-
римана у той час (див. пункт 37 нижче).

34. 4 серпня 2010 року Шевченківський суд видав наказ про три-
мання заявника під вартою на строк до вісімнадцяти місяців, до за-
кінчення процедури екстрадиції. 12 серпня 2010 року Київський місь-
кий апеляційний суд залишив цей наказ у силі.

35. За словами Уряду, 14 липня 2011 року Київський окружний ад-
міністративний суд залишив у силі рішення міграційних органів від 
4 листопада 2009 року.

36. 6 лютого 2012 року заявник був звільнений.

4. екстрадиційне розслідування по відношенню 
до перших трьох заявників та їх заяви 
щодо надання притулку у швеції та сполучених штатах америки

37. 9 липня 2010 генеральна прокуратура отримала офіційні запити 
від органів влади Узбекистану на екстрадицію першого та третього заяв-
ників, а 27 липня 2010 року отримала аналогічний запит стосовно друго-
го заявника. Генеральна прокуратура попросила Київську обласну про-
куратуру провести екстрадиційне розслідування у справах заявників.

38. 10 липня 2010 року генеральна прокуратура запитала у Служ-
би безпеки України та Міністерства зовнішніх справ інформацію про 
першого заявника, зокрема, щодо того, чи переслідували його органи 
влади Узбекистану у зв’язку з політичною або релігійною діяльністю. 
29 та 14 липня 2010 року були зроблені аналогічні запити стосовно 
другого та третього заявників.

39. Того ж дня ГПУ попросила органи влади Узбекистану надати 
більш детальну інформацію про дії, у яких підозрювалися заявники, 
і про гарантії поводження з заявниками, якщо вони будуть видані.

40. 3 серпня 2010 року Служба безпеки повідомила ГПУ про те, що 
вона не мала інформації стосовно подробиць діяльності першого та 
третього заявників в Узбекистані.

41. 24 серпня, а також 2 та 6 вересня 2010 року органи влади Уз-
бекистану надали гарантії, які потребувала ГПУ, стосовного третього, 
другого та першого заявника, відповідно.

42. 24 серпня та 16 листопада 2010 року ГПУ, у відповідь на свій 
попередній запит, отримала від органів влади Узбекистану копії до-
кументів з описом характеру обвинувачень третього та першого заяв-
ників в Узбекистані.
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43. 14 жовтня 2010 року посол Сполучених Штатів Америки (на-
далі — США) в Україні попросив ГПУ полегшити візит представників 
Міністерства внутрішньої безпеки США до утримуваних громадян 
Узбекистану 15 та 21 жовтня 2010 для їх допитування в якості частини 
порядку розгляду їх запитів щодо надання притулку в США.

44. За словами другого заявника, 1 жовтня 2010 року Міністерство 
зовнішніх справ відповіло на запит прокуратури щодо інформації.

45. 22 листопада 2010 року ГПУ отримала звіти Київської обласної 
прокуратури за результатами екстрадиційних розслідувань стосовно 
заявників. У звітах рекомендувалося відмовити в екстрадиції заявни-
ків, відповідно до пункту 4 статті 466 Кримінально-процесуального 
кодексу який передбачає, що в екстрадиції необхідно відмовити, якщо 
«уповноважений орган іноземної держави не надав за запитом цент-
рального органу додаткові матеріали або дані, без яких рішення за за-
питом про екстрадицію не може бути прийнятим».

46. 8 квітня 2011 року ГПУ написала до посольства США. Вона по-
силалася на візит посадових осіб США до першого та третього заявни-
ків та на інформацію, яку надав до ГПУ адвокат другого заявника, про 
те, що його заява про надання притулку очікувала розгляду в органах 
влади США. ГПУ попросила посольство проінформувати її про будь-
який прогрес у розгляді запитів заявників щодо надання притулку.

47. 5 липня та 2 вересня 2011 ГПУ знову попросила посольство 
США надати їй інформацію, вказавши, що не отримала відповідь на 
попередні запити.

48. 18 жовтня 2011 року посольство США повідомило ГПУ про те, 
що його працівники були повинні відвідати першого та третього заяв-
ників для закінчення праці за їх зверненнями про надання притулку 
та взяти їх відбитки пальців. Воно потребувало допомоги для органі-
зації такого візиту.

49. 16 грудня 2011 року УВКБ ООН повідомило ГПУ про те, що ви-
знало перших трьох заявників біженцями під своїм мандатом та за-
кликало ГПУ надати вагу цьому рішенню при розгляді вимог про 
екстрадицію з боку Узбекистану. Воно також стверджувало, що ор-
гани влади США знаходилися у процесі розгляду запитів першого та 
третього заявників щодо надання притулку. УВКБ ООН додало, що не 
могло полегшити переселення другого заявника, оскільки він перебу-
вав у полігамному шлюбі.

50. 23 січня 2012 року УВКБ ООН проінформувало ГПУ про те, що 
першому заявникові був наданий притулок у Швеції.
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51. 10 та 20 лютого 2012 року ГПУ вирішила не видавати третього 
та першого заявників до Узбекистану з огляду на той факт, що їм на-
дали притулок у США та Швеції, відповідно. ГПУ також зауважила, що 
інформація, яку спочатку подали органи влади Узбекистану у підтрим-
ку своїх вимог про екстрадицію, була недостатньою, і що органи влади 
Узбекистану не виправили це, незважаючи на запити ГПУ. Генеральна 
прокуратура вважала, що це також було перешкодою для видачі заяв-
ників до Узбекистану.

52. Сторони не проінформували Суд про будь-яке остаточне рі-
шення щодо екстрадиції другого заявника. Станом на дату подання 
зауважень заявників у відповідь на зауваження Уряду, тобто 9 грудня 
2013, таке рішення не було прийнято.

B. четвертий Заявник

53. 2 липня 2010 року четвертий заявник був затриманий міліцією 
України. Він був звільнений того ж дня та повторно затриманий 6 лип-
ня 2010 року.

54. 9 липня 2010 року районний суд Білої Церкви видав наказ про 
тимчасовий арешт заявника на строк до тридцяти діб.

55. 5 серпня 2010 року заявник був звільнений, оскільки до тієї до-
би не була подана вимога про екстрадицію.

56. 16 серпня 2010 року ГПУ отримала вимогу про екстрадицію від 
органів влади Узбекистану.

57. 7 жовтня 2010 року ГПУ прийняла рішення про відмову в екс-
традиції на підставі того, що порушення, у якому заявник обвинува-
чувався відповідно до законодавства Узбекистану, а саме, створення, 
керівництво та участь у релігійно-фундаменталістській, екстреміст-
ській, сепаратистській або іншій забороненій організації, не були пра-
вопорушеннями відповідно до законодавства України.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСтВО

A. кримінально-процесУальний кодекс 1960 рокУ 

(У силі до 19 листопада 2012 рокУ)

58. Відповідні положення Кодексу, у формулюванні на 17 червня 
2010 року, узагальнені у справі Soldatenko v. Ukraine (№ 2440/07, §§26–
29, 23 жовтня 2008).
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59. Стаття 106 передбачає для органів дізнання, зокрема міліції, 
повноваження щодо затримання осіб, підозрюваних у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, на строк до сімдесяти двох годин.

60. Після поправок, прийнятих 21 травня 2010 року, які набули си-
ли 17 червня 2010 року, до Кодексу була додана нова глава, присвяче-
на питанню екстрадиції. Відповідні положення виправленого Кодексу 
передбачають:

Стаття 450. Визначення термінів
«...Екстрадиційна перевірка — діяльність визначених законом органів 
щодо встановлення та дослідження визначених міжнародним догово-
ром України, іншими актами законодавства України обставин, що мо-
жуть перешкоджати видачі особи (екстрадиції), яка вчинила злочин.

Екстрадиційний арешт — взяття особи під варту з метою забезпечення 
її видачі (екстрадиції).

Тимчасовий арешт — взяття особи, затриманої за підозрою у вчиненні 
злочину за межами України, під варту на строк, визначений цим Ко-
дексом або міжнародним договором України, до отримання запиту 
про видачу (екстрадицію).»

Стаття 452. Центральні органи щодо видачі особи
«...Генеральна прокуратура України є центральним органом щодо ви-
дачі (екстрадиції) обвинувачених (підозрюваних) у справах на стадії 
досудового слідства. ...»

Стаття 461. Особливості затримання особи, яка вчинила злочин за межами України
«Затримання на території України особи, яка розшукується інозем-
ною державою у зв’язку із вчиненням злочину, здійснюється органом 
дізнання. ...

Затримана особа негайно звільняється у разі, якщо:

1) протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання їй не вруче-
но вмотивованого рішення суду про застосування тимчасового або 
екстрадиційного арешту;

2) встановлено обставини, за наявності яких видача (екстрадиція) не 
здійснюється. ...

Порядок затримання таких осіб та розгляду скарг про їх затримання 
здійснюється відповідно до статті 106 цього Кодексу з урахуванням 
особливостей, встановлених цим розділом.»
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Стаття 462. Тимчасовий арешт
«До затриманої особи, яка вчинила злочин за межами України, за-
стосовується тимчасовий арешт на 40 діб або інший встановлений 
відповідним міжнародним договором України строк до надходження 
запиту про її видачу. 

У разі якщо максимальний строк тимчасового арешту, передбачений 
частиною першою цієї статті, закінчився, а запит про видачу цієї особи 
не надійшов, особа підлягає негайному звільненню з-під арешту.

Орган дізнання, який затримав особу, вносить за згодою прокурора 
до суду за місцем затримання подання про застосування тимчасового 
арешту. ...

Подання має бути розглянуто протягом сімдесяти двох годин з момен-
ту затримання особи. ...

На постанову судді до апеляційного суду прокурором, особою, до якої 
застосовано тимчасовий арешт, її захисником чи законним представ-
ником протягом трьох діб з дня винесення постанови може бути пода-
на апеляція. Подання апеляції на постанову судді не зупиняє набрання 
нею законної сили та її виконання. Ухвала апеляційного суду оскар-
женню не підлягає. ...»

Стаття 463. Екстрадиційний арешт
«Після надходження запиту компетентного органу іноземної держави 
про видачу особи за дорученням (зверненням) центрального органу 
прокурор вносить подання про її екстрадиційний арешт до суду за міс-
цем тримання особи під вартою. ...

Після одержання подання суддя встановлює особу, пропонує їй зроби-
ти заяву, перевіряє запит про видачу та наявні матеріали екстрадицій-
ної перевірки, вислуховує думку прокурора, інших учасників і вино-
сить постанову про:

1) застосування екстрадиційного арешту;

2) відмову в застосуванні екстрадиційного арешту, якщо для його об-
рання немає підстав. ...

На постанову судді до апеляційного суду прокурором, особою, щодо 
якої застосовано екстрадиційний арешт, її захисником чи законним 
представником протягом трьох діб з дня винесення постанови може 
бути подана апеляція. Подання апеляції на постанову судді не зупиняє 
набрання нею законної сили та її виконання. Ухвала апеляційного суду 
оскарженню не підлягає.
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Екстрадиційний арешт застосовується до вирішення питання про ви-
дачу особи (екстрадицію) та її фактичної передачі, але не може трива-
ти більше вісімнадцяти місяців.

У межах цього терміну суддя за місцем тримання особи під вартою 
за поданням прокурора не рідше одного разу на два місяці перевіряє 
наявність підстав для подальшого тримання особи під вартою або її 
звільнення.

За скаргою особи, до якої застосовано екстрадиційний арешт, або її за-
хисника чи законного представника суддя за місцем тримання особи 
під вартою не частіше одного разу на місяць перевіряє наявність під-
став для звільнення особи з-під варти. ...»

Стаття 465. Проведення екстрадиційної перевірки
«Екстрадиційна перевірка обставин, що можуть перешкоджати вида-
чі особи, проводиться центральним органом або за його дорученням 
(зверненням) прокуратурою області. ...»

Стаття 466. Відмова у видачі особи (екстрадиції)
«У видачі особи іноземній державі відмовляється у разі, якщо:

1) особа, стосовно якої надійшов запит про видачу, відповідно до за-
конів України на час прийняття рішення про видачу (екстрадицію) 
є громадянином України або особою без громадянства, що постійно 
проживає в Україні;

2) злочин, за який запитано видачу, не передбачає покарання у виді 
позбавлення волі за законом України;

3) закінчилися передбачені законом України строки давності притяг-
нення особи до кримінальної відповідальності за злочин, за який 
запитано видачу;

4) компетентний орган іноземної держави не надав на вимогу цент-
рального органу додаткових матеріалів або даних, без яких немож-
ливе прийняття рішення за запитом про видачу (екстрадицію);

5) видача особи (екстрадиція) суперечить зобов’язанням України за 
міжнародними договорами України;

6) наявні інші підстави, передбачені міжнародним договором України.

Біженець чи особа, яка потребує додаткового захисту або якій надано 
тимчасовий захист, не може бути видана іноземній державі, де її жит-
тю або свободі загрожує небезпека за ознаками раси, віросповідан-
ня, національності, громадянства (підданства), належності до певної 
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соціальної групи або політичних переконань, якщо зворотне не перед-
бачається у силу міжнародних договорів, стороною яких є України. ...»

Стаття 467. Рішення за запитом про видачу особи (екстрадицію)
«Після вивчення матеріалів екстрадиційної перевірки центральний 
орган приймає рішення про видачу особи (екстрадицію) або відмову 
у видачі (екстрадиції) іноземній державі. Рішення виноситься керів-
ником центрального органу або його заступником.

...

У разі прийняття рішення про видачу (екстрадицію) такій особі вру-
чається його копія. Якщо впродовж семи днів зазначене рішення не 
оскаржено до суду, організовується фактична видача цієї особи компе-
тентним органам іноземної держави.»

B. Закон про біженців та осіб, які потребУють додаткового 

або тимчасового ЗахистУ від 2011 рокУ

61. Стаття 31 Закону передбачає, що особи, яких визнають біженця-
ми держави-учасники Конвенції 1951 року про статус біженців (надалі 
«Конвенція про статус біженців») та Протоколу до Конвенції 1967 року, 
не можуть бути вислані або змушені повернутися безпосередньо або 
опосередковано до країн, в яких їх життя або свобода будуть під за-
грозою на підставі їх раси, релігійних поглядів, етнічності, національ-
ності, належності до конкретної соціальної групи або політичних по-
глядів. Ця заборона також застосовується до повернення осіб до країн, 
де такі визнані біженці ризикуватимуть зазнати катування або іншого 
жорстокого, нелюдського та такого, що принижує гідність, поводжен-
ня або покарання.

ПРАВО

I. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

62. У своїй відповіді на зауваження Уряду третій заявник по-
дав нову скаргу. Він стверджував, що його утримування під вартою 
з 19 липня до 3 серпня 2010 року було незаконним, оскільки не було 
чинного судового наказу, який би ухвалював його утримування протя-
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гом цього періоду. Суд вважає, що за обставин даної справи ця скарга, 
з якою заявник не звертався до національних органів влади, не може 
вважатися детальним описом попередніх скарг заявника, які Уряд 
прокоментував. Тому Суд вважає, що на даний момент буде недоречно 
розглядати ці питання у контексті даної справи (див. Kats and Others v. 
Ukraine, № 29971/04, §§87 та 88, 18 грудня 2008, та Kondratyev v. Ukraine, 
№ 5203/09, §62, 15 грудня 2011).

II. СтВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННя СтАттІ 5 §1 КОНВЕНЦІЇ 
ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ПЕРШИХ тРЬОХ ЗАяВНИКІВ

63. Перші три заявники скаржилися на низку порушень статті 5 §1 
Конвенції, яка передбачає, у відповідній частині:

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

...

f) законний арешт або затримання особи з метою запобігання її не-
дозволеному в’їзду в країну чи особи, щодо якої провадиться про-
цедура депортації або екстрадиції.»

A. щодо прийнятності

1. стверджуване порушення статті 5 §1 
у зв’язку зі стверджуванню нездатністю національних судів 
належним чином розглянути те, 
що Увкб оон визнав другого заявника біженцем

64. Уряд стверджував, що скарга другого заявника у цьому від-
ношенні була необґрунтованою. Уряд стверджував, що особами, які 
визнаються біженцями відповідно до законодавства України, є лише 
ті особи, яких визнали біженцями органи влади України та, відповід-
но до Закону про біженців 2011 року, органи влади будь-якої держа-
ви-учасника Конвенції про статус біженців та Протоколу 1967 року. 
Визнання особи в якості біженця з боку УВКБ ООН мало лише дорадчу 
силу та не було обов’язковим.

65. Другий заявник стверджував, що рішення УВКБ ООН щодо 
визнання особи біженцем не були обов’язковими, але потребували 
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добросовісного розгляду з боку національних органів влади. Націо-
нальні суди, які розглядали питання тримання під вартою, знали про 
статус заявника в якості біженця під мандатом УВКБ ООН (див. пункт 
22 вище). Однак, ці суди не розглянули це питання. На думку заявни-
ка, це було основоположним недоліком у наказі про арешт, який робив 
подальше ув’язнення тим, яке суперечило статті 5 §1.

66. Суд зазначає, що не заперечується, що заявники були заареш-
товані з метою їх видачі, і тому стаття 5 §1 (f) Конвенції є застосовною 
в даній справі.

67. Суд повторює, що позбавлення волі відповідно до другого 
аспекту статті 5 §1 (f) буде виправданим лише протягом депортацій 
них або екстрадиційних проваджень (див. A. and Others v. the United 
Kingdom [GC], № 3455/05, §164, ECHR 2009). Відповідно, Суд визнавав 
порушення цього положення у численних справах, де заявник утриму-
вався під вартою, незважаючи на існування встановлених обставин, які 
перешкоджали екстрадиції або висилці відповідно до національного 
законодавства (див., наприклад, Garkavyy v. Ukraine, № 25978/07, §§70 
та 75, 18 лютого 2010, та Dubovik v. Ukraine, №№ 33210/07 та 41866/08, 
§§61 і 62, 15 жовтня 2009).

68. На відміну від цього, у своєму рішенні у справі Chahal Суд ствер-
джував, що було «неважливо для цілей статті 5§1 (f)... чи можна було 
виправдати базове рішення про висилку відповідно до національного 
законодавства або права Конвенції» (див. Chahal v. the United Kingdom, 
15 листопада 1996, §112, Reports of Judgments and Decisions 1996-V).

69. Тому відповідне питання полягає в тому, чи становило визнан-
ня заявника біженцем з боку УВКБ ООН перешкоду для його екстра-
диції. Це питання відрізняється від питань того, чи може визнання 
біженцем з УВКБ ООН бути важливим при оцінці ризику жорстокого 
поводження в порушення статті 3 у країні, яка отримуватиме особу 
(див., наприклад, Abdolkhani and Karimnia v. Turkey, № 30471/08, §82, 
22 вересня 2009, і Yakubov v. Russia, № 7265/10, §91, 8 листопада 2011) 
і чи буде надання притулку іншою державою, визнане державою, яка 
утримує особу, перешкодою для екстрадиції (див. Eminbeyli v. Russia, 
№ 42443/02, §§7, 17, 48, 26 лютого 2009).

70. Однак, видається, що скарга заявника була основана на ото-
тожненні цих різних питань. В дійсності, заявник не стверджував, що 
визначення статусу біженця з боку УВКБ ООН було обов’язковим для 
державних органів влади та не посилався на будь-які положення за-
стосовного законодавства, які б зробили визнання обов’язковим. Тому 
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він не зробив аргумент про те, що вони, як такові, були перешкодою 
для екстрадиції заявника до Узбекистану, незважаючи на те, що во-
ни могли бути важливими при оцінці ризику жорстокого поводження 
з ним в Узбекистані.

71. Крім того, ніякі застосовні правові положення не вимагали, 
щоб національні суди при розгляді питання екстрадиційного арешту 
заявника розглядали матеріальне питання того, чи ризикуватиме за-
явник зазнати жорстокого поводження у державі, яка вимагає його ви-
дачі. Відповідно до національного законодавства, це питання у першу 
чергу повинно було розглядатися у рамках екстрадиційної перевірки 
(див. пункт 59 вище). Це також було позицією УВКБ ООН на національ-
ному рівні (див. пункт 49 вище). Відповідно, не існує підстав для того, 
щоб вважати, що стверджувана нездатність судів детально розгляну-
ти це питання у контексті проваджень щодо утримування під вартою 
була «тяжким та очевидним недоліком» у наказах про арешт у сенсі, 
вказаному прецедентним правом Суду (див. Mooren v. Germany [GC], 
№ 11364/03, §75, 9 липня 2009, для відповідних принципів).

72. Звідси випливає, що скарга другого заявника про те, що йо-
го утримування суперечило статті 5 §1 (f) на підставі того, що він був 
визнаний біженцем під мандатом УВКБ ООН і що цей факт не був на-
лежним чином розглянутий судами, які розглядали питання його аре-
шту, є явно необґрунтованою та повинна бути відхилена відповідно до 
статті 35 §§3 (a) та 4 Конвенції.

2. стверджуване порушення статті 5 §1 
у зв’язку з утримуванням третього заявника 
з 17.00 11 липня до 17.25 12 липня 2010 року

73. У своїх початкових доводах у Суді третій заявник стверджував, 
що був затриманий 8 липня 2010 року (див. пункт 27 вище). Тому його 
затримання з 17.00 11 липня до 17.25 12 липня 2010 року було незакон-
ним, оскільки після 17.00 11 липня 2010 року строк його утримування 
почав перевищувати сімдесят дві години, дозволені відповідно до на-
ціонального законодавства для утримування без судового наказу.

74. Однак, заявник не звертався з цією скаргою до національних 
органів влади. Крім того, у них він стверджував, що був затриманий 
9 липня, а не 8 липня (див. пункт 29 вище), що призвело б до того, що 
загальний період його утримування без судового наказу не переви-
щував сімдесят дві години (див. статтю 461 Кримінально-процесуаль-
ного кодексу, цит. у пункті 59 вище). У дійсності, у своїх зауваженнях 
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у відповідь на зауваження Уряду заявник також стверджував, що був 
затриманий 9 липня 2010 року.

75. Звідси випливає, що ця скарга є явно необґрунтованою та по-
винна бути відхилена, відповідно до статті 35 §§3 (a) та 4 Конвенції.

3. що стосується стверджуваної нездатності органів влади 
звільнити перших трьох заявників у зв’язку з ризиком 
жорстокого поводження в Узбекистані та вказівкою 
про тимчасовий захід у цій справі

76. Перші три заявники скаржилися на те, що їх утримування не 
могло бути виправданим відповідно до статті 5 §1 (f), оскільки націо-
нальні органи влади повинні були знати, з моменту їх затримання, що 
їх видача Узбекистану суперечитиме статті 3 у зв’язку з ризиком жорс-
токого поводження, з яким вони там стикнуться. В якості альтернати-
ви вони стверджували, що їх утримування перестало бути виправда-
ним відповідно до цього положення після того, як головуючий Палати 
вказав тимчасовий захід 26 липня 2010 року.

77. Суд зазначає, що розгляд будь-яких ризиків та зауважень, 
пов’язаних з можливим видаленням особи з території держави, 
є невід’ємним для дій, «вжитих з метою депортації або екстрадиції». 
Навіть якщо такий розгляд встановить, що такі ризики та заперечення 
є достатньо обґрунтованими та можуть запобігти висилці особи, та-
кий можливий у майбутньому результат сам по собі не може заднім 
числом вплинути на законність утримування в очікуванні розгля-
ду вимоги про видачу. Суд повторює, що стаття 5 §1 (f) вимагає ли-
ше «вжиття заходів з метою депортації або екстрадиції» (див. Chahal 
v. the United Kingdom, 15 листопада 1996, §112, Reports of Judgments and 
Decisions 1996-V). Оскільки наміром органів влади упродовж цього 
періоду утримування була екстрадиція заявників, і до 22 листопа-
да 2010 року не були виявлені ніякі правові або фактичні перешкоди 
для їх екстрадиції, утримування не може вважатися незаконним або 
довільним у розумінні статті 5 §1 (див. Mokallal v. Ukraine, № 19246/10, 
§43, 10 листопада 2011).

78. Доводи заявників про те, що призначення Судом тимчасового 
заходу перешкоджало їх екстрадиційному арешту, також не знаходить 
підтримки у прецедентному праві Суду. Втілення тимчасового захо-
ду після того, як Суд вказує державі-учаснику на те, що не бажано по-
вертати особу до певної країни, саме по собі не впливає на те, чи вико-
нує утримування фізичної особи вимоги статті 5 §1 (див., наприклад, 
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S.P. v. Belgium (dec.), № 12572/08, 14 червня 2011, та Al Husin v. Bosnia and 
Herzegovina, № 3727/08, §68, 7 лютого 2012).

79. Звідси випливає, що ці скарги є необґрунтованими та повинні 
бути відхилені відповідно до статті 35 §§3 (a) та 4 Конвенції.

4. решта скарг перших трьох заявників

80. Суд зазначає, що решта скарг перших трьох заявників не є явно 
необґрунтованою у розумінні статті 35 §3 (a) Конвенції. Він також за-
значає, що ці скарги не є неприйнятними за будь-яких інших підстав. 
Тому вони повинні бути проголошені прийнятними.

B. щодо сУті

1. доводи сторін

81. Перший заявник стверджував, що його утримування з 15 до 
24 червня 2010 року було незаконним, всупереч вимогам статті 5 §1 
Конвенції.

82. Перший заявник також стверджував, що після 16 листопада 
2010 року екстрадиційна перевірка у його справі не проводилася з до-
статньою ретельністю, внаслідок чого його утримування після цієї да-
ти суперечило статті 5 §1 (f). Другий та третій заявники стверджували, 
що це стосувалося них після 1 жовтня 2010 року.

83. Уряд стверджував, що всі заявники спершу були затримані 
відповідно до статті 106 Кримінально-процесуального кодексу (див. 
пункт 59 вище), після чого перебували під тимчасовим арештом, в очі-
куванні отримання вимоги про екстрадицію. Після отримання вимо-
ги про екстрадицію вони знаходилися під екстрадиційним арештом. 
Накази про утримування були видані відповідно до національного 
законодавства. Заявники знаходилися під вартою з метою екстради-
ції, екстрадиційні провадження в їх справі проводилися з належною 
ретельністю. Тривалість екстрадиційних перевірок у їх справах була 
результатом того факту, що заявники опротестували відхилення їх ви-
мог щодо надання притулку, поданих до національних органів влади. 
На додаток до цього, ГПУ була зобов’язана запитати додаткову інфор-
мацію стосовно справ заявників від органів влади Узбекистану та ран-
ніх органів державної влади України. Уряд дійшов висновку, що затри-
мання та утримування заявників відповідали статті 5 §1 Конвенції.

84. У тому що стосується утримування першого заявника з 15 до 
24 червня 2010 року, Уряд стверджував, що заявник був затриманий 
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відповідно до статті 106 Кримінально-процесуального кодексу на 
основі обґрунтованої підозри про те, що він учинив злочини в Уз-
бекистані. Рішення про продовження його утримування 17 червня 
2010 року відповідало національному законодавству та було необ-
хідним для зібрання додаткової інформації про особисте становище 
першого заявника. Відповідно, Уряд стверджував, що утримування 
першого заявника у цей період також відповідало вимогам статті 5 §1 
Конвенції.

2. оцінка суду

a) Загальні принципи

85. Суд повторює, що стаття 5 закріплює основоположне право лю-
дини, а саме, право на захист особи від довільного втручання держави 
у її право на свободу. Підпункти (a)–(f) статті 5 §1 містять вичерпний 
перелік допустимих підстав, на яких особи можуть бути позбавлени-
ми волі, і ніяке позбавлення волі не буде законним, якщо воно не від-
повідає одній з цих підстав. Стаття 5 §1 (f) не вимагає, щоб тримання 
під вартою було обґрунтовано визнано необхідним, наприклад, для 
запобіганню вчиненню особою злочину або втечі. Будь-яке позбавлен-
ня волі відповідно до другого аспекту статті 5 §1 (f) буде виправданим 
лише до тих пір, поки триватимуть депортаційні або екстрадиційні 
провадження. Якщо такі провадження не проводитимуться з достат-
ньою ретельністю, утримування перестане бути дозволеним відповід-
но до статті 5 §1 (f). Позбавлення волі повинно також бути «законним». 
У випадках, коли питання полягає у «законності» позбавлення волі, 
у тому числі питання того, чи була дотримана «процедура, призна-
чена законом», Конвенція посилається переважно на національне 
законодавство та викладає зобов’язання дотримуватися матеріальних 
та процесуальних правил національного законодавства (див. A. and 
Others, цит. вище, §§162–164).

86. Однак, слова «відповідно до процедури, передбаченої зако-
ном» посилаються не лише на національне законодавство; вони також 
стосуються якості цього закону, вимагаючи, щоб він відповідав вер-
ховенству права, концепції, яка притаманна усім статтям Конвенції. 
Якість у цьому сенсі означає, що коли національний закон ухвалює 
позбавлення волі, він повинен бути в достатній мірі доступним та точ-
ним для уникнення ризику свавілля (див. Amuur v. France, 25 червня 
1996, §50, Reports of Judgments and Decisions 1996-III).
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b) Застосування цих принципів до даної справи

i) Що стосується законності тримання першого заявника 
під вартою з 15 до 24 червня 2010

87. Суд вже визнавав, що законодавство України, яке було в силі 
до 17 червня 2010 року, не могло вважатися тим, яке надавало належну 
правову підставу для екстрадиційного арешту, як того вимагала стат-
тя 5 §1 (f) Конвенції (див., наприклад, Soldatenko, цит. вище, §§109–114, 
та Kamyshev v. Ukraine, № 3990/06, §§67–68, 20 травня 2010). Підставою 
для цього висновку була нездатність національного законодавства на 
той час забезпечити процедуру для тримання під вартою в очікуванні 
екстрадиції. Це ж законодавство застосовувалося до справи першого 
заявника з 15 до 17 червня 2010 року. Тому утримування заявника про-
тягом цього періоду було незаконним.

88. Суд також зазначає, що 17 червня 2010 року до Кримінально-
процесуального кодексу були внесені поправки для надання правової 
основи для екстрадиційних проваджень та утримування у контексті 
екстрадиції. Однак, 17 червня 2010 року національний суд продовжив 
тримання першого заявника під вартою на основі положень національ-
ного законодавства у тому формулюванні, яке вони мали до 17 червня 
2010 року (див. пункт 13 вище), не посилаючись на поправки, які набу-
ли сили того дня. Тому поправки не вплинули на заявника до 24 червня 
2010 року. Суд вважає, що заявник продовжував бути незаконно поз-
бавленим волі також упродовж цього періоду (див., з необхідними змі-
нами, Khomullo v. Ukraine, № 47593/10, §57, 27 листопада 2014).

89. Відповідно, мало місце порушення статті 5 §1 Конвенції по від-
ношенню до першого заявника у зв’язку з незаконним характером його 
утримування під вартою з 15 до 24 червня 2010 року.

ii) Що стосується ретельності органів влади 
при проведенні екстрадиційних проваджень

90. Суд зауважує, що заявники обмежили обсяг своєї скарги сто-
совно ретельності органів влади в екстрадиційних провадженнях пе-
ріодом після 16 листопада 2010 року у тому, що стосується першого за-
явника, та після 1 жовтня 2010 року у тому, що стосується другого та 
третього заявників. За їх словами, у ці дні ГПУ отримала остаточну ін-
формацію, яка стосувалася питання екстрадиції (див. пункти 42 та 44 
вище). Тому Суд розгляне цю скаргу так, як вони її подали (порівняйте 
з Yefimova v. Russia, № 39786/09, §271, 19 лютого 2013).
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91. Суд вважає, що до 22 листопада 2010 року органи влади актив-
но розглядали можливість екстрадиції заявників до Узбекистану та 
обставини, які могли запобігти такій екстрадиції відповідно до націо-
нального законодавства, у тому числі їх потенційний статус біженців 
в Україні або будь-яких інших державах-учасниках Конвенції про ста-
тус біженців. У цей період, як і після цього, заявники продовжували 
участь у своїх заявах щодо надання притулку в Україні (порівняйте 
з Akram Karimov v. Russia, № 62892/12, §158, 28 травня 2014). ГПУ також 
допомогла органам влади США при обробці запитів першого та тре-
тього заявників про надання притулку (див. пункти 43 та 46 вище). 
Крім того, ГПУ вважала, на підставі інформації, отриманої від другого 
заявника та органів влади США, що органи влади США переглядали 
запит другого заявника про надання притулку (див. пункт 46 вище), 
хоча у кінцевому підсумку виявилося, що він був непридатним для 
переселення у третю країну у зв’язку зі своїм шлюбним станом (див. 
пункт 49 вище).

92. До 22 листопада 2010 року ГПУ також намагалася отримати до-
даткову інформацію про характер обвинувачень заявників від органів 
влади Узбекистану (див. пункти 39 та 42 вище).

93. Однак, 22 листопада 2010 року ГПУ отримала звіти від обласної 
прокуратури, яка мала завдання щодо проведення екстрадиційної пе-
ревірки, у яких говорилося, що нездатність органів влади Узбекистану 
надати достатньо інформації про дії, в яких заявники підозрювалися 
в Узбекистані, була перешкодою для їх екстрадиції. Ніщо не вказує, що 
ГПУ взяла до уваги цей висновок на будь-якій стадії подальшого утри-
мування заявників, до їх звільнення. Зокрема, видається, що вона не 
зробила ніякі кроки для запиту відповідної інформації, якої не виста-
чало, від органів влади Узбекистану. Вона також не висловила будь-які 
сумніви стосовно висновків обласної прокуратури у жодний момент.

94. У тому, що стосується першого та третього заявників, нездат-
ність органів влади Узбекистану надати достатню інформацію в до-
статній мірі цитувалася ГПУ як одна з підстав для рішень ГПУ щодо 
відхилення вимог про екстрадицію по відношенню до цих заявників.

95. У тому, що стосується другого заявника, Суд не має у своєму 
розпорядженні жодної інформації стосовно закінчення екстрадицій-
ної перевірки у його справі. Однак, Суд вважає важливим те, що у його 
справі також 22 листопада 2010 року обласна прокуратура досягла того 
ж висновку, як і у справах двох інших заявників. З огляду на близьку 
схожість між обвинуваченнями проти усіх трьох заявників в Узбекис-
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тані, а також з оглядом на практику ГПУ у справах двох інших заяв-
ників, Суд вважає встановленим, що вимоги ретельності потребували, 
щоб ГПУ скористувалась висновком районної прокуратури стосовно 
другого заявника у розумний строк.

96. Звичайно, висновок обласної прокуратури не був остаточним, 
оскільки відповідно до національного законодавства ГПУ була орга-
ном, уповноваженим приймати остаточні рішення в екстрадиційних 
перевірках (див. статтю 452 Кримінально-процесуального кодексу, 
цит. у пункті 59 вище). Більш того, національні органи влади могли 
потребувати час для прояснення певних питань стосовно екстрадиції 
заявників навіть після того, як обласна прокуратура досягла свого ви-
сновку в їх справах. Зокрема, ГПУ могла потребувати час для опротес-
тування або перевірки цього висновку, або для запиту інформації від 
органів влади Узбекистану, яку обласна прокуратура вважала необхід-
ною. Однак національні органи влади були зобов’язані діяти з достат-
ньою ретельністю. У даній справі немає задовільного пояснення того, 
чому ГПУ не вжила ніяких дій після висновку обласної прокуратури, 
а заявники залишалися під вартою протягом більш ніж року та двох 
місяців після досягнення цього висновку (див. Khomullo, цит. вище, 
§§67–69).

97. Правда також, що у період з 22 листопада 2010 року до звіль-
нення заявників різні процедури стосовно звернень заявників про 
надання притулку очікували розгляду в органах влади України, та, 
щодо першого та третього заявників, в органах влади Швеції та США. 
Однак ці провадження не могли виправдати тримання заявників під 
вартою (див. Athary v. Turkey, № 50372/09, §31, 11 грудня 2012). Відповід-
но до законодавства України, нездатність держави, яка вимагає вида-
чу особи, надати достатню інформацію та присутній статус біженця 
були двома окремими та незалежними підставами для відхилення 
вимоги про екстрадицію, кожна з яких сама по собі була достатньою 
для виправдання такого відхилення (див. статтю 466 Кримінально-
процесуального кодексу, цит. у пункті 59 вище). Відповідно, той факт, 
що провадження щодо надання притулку, які могли призвести до на-
дання статусу біженців та запобігти екстрадиції заявників, очікували 
розгляду, не змінює той факт, що щонайменш станом на 22 листопада 
2010 року національні органи влади мали достатньо інформації у своє-
му розпорядженні для досягнення висновку про те, що існувала до-
статня вірогідність того, що були інші, незалежні перешкоди для екс-
традиції. Вони повинні були розглянути цю можливість з належною 
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ретельністю, і немає жодного задовільного пояснення того, чому вони 
це не зробили.

98. Тому Суд вважає, що після 22 листопада 2010 року провадження 
щодо екстрадиції заявників не проводилися з достатньою ретельністю.

99. Відповідно, мало місце порушення статті 5 §1 Конвенції по 
відношенню до перших трьох заявників у зв’язку з нездатністю на-
ціональних органів влади провести провадження щодо їх екстрадиції 
з належною ретельністю після 22 листопада 2010 року.

III. ІНШІ СтВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННя КОНВЕНЦІЇ

100. Четвертий заявник скаржився на те, що його утримування 
не було виправданим відповідно до статті 5 §1 (f) Конвенції, оскільки 
правопорушення, за яке його розшукували в Узбекистані, не каралося 
відповідно до законодавства України, та оскільки він ризикував за-
знати жорстокого поводження в Узбекистані.

101. Розглянувши доводи заявника у світлі всіх матеріалів у своєму 
розпорядженні, Суд вважає, що в той мірі, в якій оскаржувані питання 
знаходяться в межах його компетенції, вони не розкривають існуван-
ня будь-якого порушення прав та свобод, закріплених у Конвенції.

102. Звідси випливає, що ця частина заяви повинна бути оголоше-
на неприйнятною як явно необґрунтована, відповідно до статті 35 §§3 
(a) та 4 Конвенції.

IV. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

103. 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, надає 
потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.»

A. шкода

104. Перший та третій заявники вимагали сплатити їм по 10,000 євро 
(EUR) в якості відшкодування моральної шкоди, у той час як другий 
заявник вимагав сплатити йому 20,000 євро.
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105. Уряд вважав цю вимогу необґрунтованою та надмірною.
106. Приймаючи рішення на справедливій основі, Суд присуджує 

кожному з заявників 10,000 євро в якості відшкодування моральної 
шкоди.

B. сУдові витрати

107. Заявники не зробили ніяких вимог щодо відшкодування судо-
вих витрат. Відповідно, Суд нічого не присуджує у цьому відношенні.

C. пеня

108. Суд вважає розумним, що пеня повинна бути встановлена 
у розмірі граничної відсоткової ставки Європейського центрального 
банку, до якої слід додати три відсоткових пункти.

на цих підставах суд одностайно

1. Проголошує прийнятними скарги відповідно до статті 5 §1 сто-
совно стверджуваної незаконності утримування першого заявника 
з 15 до 24 червня 2010 року та стосовно стверджуваної відсутності необ-
хідної ретельності при проведенні екстрадиційних проваджень по від-
ношенню до перших трьох заявників, а решту заяви неприйнятною.

2. Постановляє, що мало місце порушення статті 5 §1 Конвенції по 
відношенню до першого заявника у зв’язку з незаконним характером 
його утримування з 15 до 24 червня 2010 року.

3. Постановляє, що мало місце порушення статті 5 §1 Конвенції 
по відношенню до перших трьох заявників у зв’язку з нездатністю на-
ціональних органів влади провести провадження щодо їх екстрадиції 
з належною ретельністю після 22 листопада 2010 року.

4. Постановляє, що:
a) держава-відповідач повинна сплатити, протягом трьох міся-

ців з дати, коли рішення набуде статус остаточного відповідно 
до статті 44 §2 Конвенції, наступні суми:
i) EUR 10,000 (десять тисяч євро) першому заявникові, плюс 

будь-який податок, який може бути стягнутий, в якості 
відшкодування моральної шкоди, конвертовані у шведські 
крони за курсом, застосовним на дату виплати;

ii) EUR 10,000 (десять тисяч євро) другому заявникові, плюс 
будь-який податок, який може бути стягнутий, в якості 
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відшкодування моральної шкоди, конвертовані в українсь-
кі гривні за курсом, застосовним на дату виплати;

iii) EUR 10,000 (десять тисяч євро) третьому заявникові, плюс 
будь-який податок, який може бути стягнутий, в якості 
відшкодування моральної шкоди, конвертовані у долари 
США за курсом, застосовним на дату виплати;

b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного 
розрахунку на ці суми нараховуватиметься пеня у розмірі гра-
ничної процентної ставки Європейського центрального бан-
ку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути додано три 
відсоткові пункти.

5. Відхиляє решту вимог заявників щодо справедливої сатисфакції.

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 15 вересня 
2016 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.

М. Блашко А. Нуссбергер
заступник секретаря секції голова
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E U R O P E A N C O U R T O F H U M A N R I G H T S 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ятА СЕКЦІя

СПРАВА «ГУКОВИЧ ПРОТИ УКРАЇНИ»

(Заява № 2204/07)

Рішення

Страсбург 
20 жовтня 2016 року

ОСТАТОЧНЕ 
20 січня 2017 року

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

У справі «Гукович 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. Е. Мьосе,
п. Ф. Вегабовіч,
п. Й. Ґрозев,
пані С. О’Лірі,
п. М. Мітс,
та п. М. Блашко, заступник секретаря секції,
після обговорення за зачиненими дверима 27 вересня 2016 року, 

виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу було розпочато за заявою (№ 2204/07), яку 20 вересня 
2006 року подав до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції 
про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) 
громадянин України п. Андрій Ігорович Гукович (далі — заявник).

2. Заявника, якому було надано правову допомогу, представ-
ляв п. В. Яремко — юрист, який практикує у м. Львові. Уряд України 
(далі — Уряд) представляв його Уповноважений, на останніх етапах 
провадження п. І. Ліщина.

3. Заявник стверджував, зокрема, що 20 лютого 2002 року його 
незаконно помістили у медвитверезник.

4. 01 серпня 2012 року про заяву було повідомлено Уряд.

ФАКтИ

I. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

A. поміщення Заявника до витвереЗника 

20 лютого 2002 рокУ

5. Заявник народився у 1974 році та проживає у м. Львові.
6. Згідно з твердженнями заявника 20 лютого 2002 року приблиз-

но о 19 год. 00 хв. його на вулиці затримали працівники муніципаль-
ної дружини та доставили до Львівського медичного витверезника, 
хоча він був тверезим. Ю. Б., фельдшер медвитверезника, здійснивши 
лише зовнішній огляд заявника та не провівши лабораторних аналізів, 
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дійшов висновку, що той перебував у «стані алкогольного сп’яніння 
середнього ступеню». У зв’язку з цим заявника помістили на витвере-
ження до медвитверезника.

7. 21 лютого 2002 року приблизно о 07 год. 00 хв. працівники 
медвитверезника телефоном повідомили мати заявника про місцез-
находження її сина та викликали її забрати його з медвитверезника.

8. Того дня приблизно о 08 год. 00 хв. мати заявника прибула та від-
везла його додому, внісши оплату за послуги медвитверезника у розмірі 
34 грн 80 коп. (приблизно 7 євро).

9. Перед звільненням заявник підписав протокол про його по-
міщення до медвитверезника (далі — протокол про поміщення), в яко-
му було зазначено, що його було поміщено до медвитверезника 20 лю-
того 2002 року о 22 год. 20 хв. після вживання ним 250 мл горілки, і він 
не мав жодних претензій до працівників медвитверезника. Цей про-
токол також містив нерозбірливі записи фельдшера медвитверезника 
щодо пульсу заявника та інших показників стану його здоров’я, зафік-
сованих після його поміщення до медвитверезника.

B. офіційне роЗслідУвання скарг Заявника 

щодо дій працівників мУніципальної дрУжини 

та інших представників медвитвереЗника

10. 22 лютого 2002 року приблизно о 13 год. 00 хв. заявник звер-
нувся зі скаргою до лікаря Львівської міської клінічної лікарні № 3 
(далі — міська лікарня), що 20 лютого 2002 року його незаконно поміс-
тили до медвитверезника, хоча він був тверезим, а працівники муні-
ципальної дружини у відповідь на його мирні протести побили його.

11. Того дня було встановлено, що в сечі заявника слідів алкоголю 
не було. Також було встановлено наявність в нього забою ліктьового 
суглоба та надбрівної ділянки. Також того дня медичні працівники 
поінформували міліцію про скаргу заявника на побиття.

12. У період з 25 лютого 2002 року по 18 березня 2002 року заявник 
перебував на амбулаторному лікуванні у міській поліклініці у зв’язку 
із зазначеними ушкодженнями.

13. 15 квітня 2002 року Головне управління МВС України у Львів-
ській області направило заявнику лист, в якому зазначалося, що на-
правлену до міліції довідку міської лікарні від 22 лютого 2002 року 
щодо скарги заявника на його стверджуване побиття було зареєст-
ровано у книзі обліку про злочини і пригоди. Також зазначалося, що 
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перевірку зазначеної скарги було доручено здійснити міліціонеру К. 
Його притягнули до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з без-
діяльністю, зокрема, через непроведення допиту причетних сторін. 
Заявника також поінформували, що за скаргою буде проведено по-
дальшу перевірку.

14. 03 липня 2002 року заявник отримав листа від прокуратури 
міста Львова, в якому було вказано, що за результатами перевірки його 
скарг щодо дій працівників муніципальної дружини та медвитверез-
ника вони були визнані необґрунтованими.

15. У період з липня 2002 року по квітень 2003 року заявник неодно-
разово звертався зі скаргами до різних відділів прокуратури з тим, що 
його твердження про жорстоке поводження не були належним чином 
розслідувані, зокрема, жодна з причетних сторін допитана не була.

16. У різні дати прокуратура повідомляла, що ці скарги були не-
обґрунтованими, і 03 липня 2002 року заявник вже отримав належну 
відповідь.

17. Отримавши останнього листа (від 11 липня 2003 року) заявник 
більше не намагався ініціювати розслідування прокуратурою.

18. 20 серпня 2007 року прокуратура Львівської області знищила 
матеріали справи, які перебували в архіві; це було зроблено у зв’язку 
із закінченням встановленого законом строку зберігання матеріалів 
справи в архіві після закінчення відповідного провадження.

C. провадження про відшкодУвання шкоди 

За поЗовом до працівників медвитвереЗника 

та мУніципальної дрУжини

19. У липні 2002 року заявник звернувся до Шевченківсько-
го районного суду міста Львова з цивільним позовом до Львівського 
комунального підприємства «Муніципальна дружина», працівників 
муніципальної дружини, які доставили його до медвитверезника, 
та фельдшера Ю. Б. Він вимагав відшкодування моральної шкоди, 
стверджуючи, що його поміщення до медвитверезника було незакон-
ним і він зазнав жорстокого поводження.

20. 17 серпня 2002 року начальник Львівського комунального 
підприємства «Муніципальна дружина» поінформував районний суд 
листом, що 20 лютого 2002 року працівники муніципальної дружини 
затримали заявника, оскільки він «хитався, падав, викрикував нецен-
зурні слова».
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21. Під час судового розгляду заявник зазначив, inter alia, що не міг 
детально описати, коли та як йому були нанесені тілесні ушкоджен-
ня. Він також стверджував, що 21 лютого 2002 року, після того, як його 
відпустили з медвитверезника, він мав з’явитись у судове засідання 
в іншій справі. Перебуваючи у суді цілий день, він не міг звернутися 
до лікаря до 22 лютого 2002 року.

22. Ю. Б., фельдшер медвитверезника, зазначив, що при визна-
ченні ступеня алкогольного сп’яніння заявника він діяв відповідно 
до «інструкції, виданої департаментом медичного забезпечення МВС 
України». Відповідно до цієї інструкції проведення лабораторних 
аналізів для визначення ступеня алкогольного сп’яніння особи не було 
обов’язковим. Такий висновок можна було зробити, здійснивши візу-
альний огляд та вимірявши такі життєво важливі показники, як час-
тота пульсу та артеріальний тиск. Фельдшер також стверджував, що 
жодних тілесних ушкоджень заявнику завдано не було ані після його 
поміщення до установи, ані після його звільнення.

23. 06 червня 2003 року суд відмовив у задоволенні позову заявни-
ка у зв’язку з необґрунтованістю. Він посилався, зокрема, на визнання 
заявником в протоколі про поміщення, що він випив 250 мл горілки 
та не мав претензій до працівників медвитверезника. Стосовно скарги 
заявника на жорстоке поводження суд зазначив, що прокуратура від-
мовила у порушенні кримінальної справи щодо події, визнавши скаргу 
заявника необґрунтованою. Заявник також не зміг переконливо пояс-
нити в суді чому, звільнившись уранці 21 лютого 2002 року, він пос-
каржився на тілесні ушкодження і здав аналіз на вміст алкоголю лише 
22 лютого 2002 року, тобто через тридцять годин. Суд зазначив, що 
твердження заявника про те, що він був задіяний у судовому засіданні 
протягом усього дня 21 лютого 2002 року, було необґрунтованим, ос-
кільки згідно із записами в реєстрі того дня заявник перебував у суді 
лише з 09 год. 00 хв. до 09 год. 20 хв. За цих обставин суд встановив, 
що заявник, найімовірніше, отримав тілесні ушкодження після свого 
звільнення.

24. Заявник подав апеляційну скаргу. Він стверджував, зокрема, 
що протокол про поміщення не був достовірним доказом, оскільки він 
підписав його під тиском. Протокол значною мірою був нерозбірливим 
і містив численні неточності (наприклад, був зазначений неправиль-
ний час його затримання). Проте заявник погодився підписати його, 
оскільки боявся, що інакше його не звільнять. Заявник також скар-
жився на те, що суд першої інстанції необґрунтовано відмовив у задо-
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воленні його клопотання зобов’язати прокуратуру надати результати 
їхніх перевірок за скаргами заявника.

25. 13 жовтня 2003 року Апеляційний суд Львівської області відхи-
лив апеляційну скаргу заявника, встановивши, що заявник не обґрун-
тував свої твердження. Він також зазначив, що не було потреби проси-
ти прокуратуру надати результати їхніх перевірок, оскільки той факт, 
що нею було відмовлено у порушенні кримінальної справи за скаргою 
заявника, був достатнім, щоб відхилити скаргу.

26. Заявник подав касаційну скаргу. Він зазначив, зокрема, що 
його затримання та поміщення у медвитверезник було свавільним, 
оскільки ані в протоколі про поміщення, ані в будь-якому іншому до-
кументі не були зазначені обставини, за яких він був затриманий, або 
підстави для його поміщення. Він також зазначив, що спосіб, в який 
було встановлено, що він був у стані алкогольного сп’яніння «середньо-
го ступеня», ґрунтувався лише на візуальному огляді без проведення 
об’єктивних аналізів. Цей метод був свавільним та ані органи-відпові-
дачі, ані суди не посилалися на якісь конкретні правові положення, які 
б регулювали таку практику. Заявник також стверджував, що органи 
влади діяли незаконно, не повідомивши його родину про його місцез-
находження протягом майже дванадцяти годин після того, як він був 
позбавлений свободи. Він також скаржився на те, що ані прокуратура, 
ані суди, які розглядали цивільну справу, не доклали розумних зусиль, 
щоб встановити обставини, за яких він отримав тілесні ушкодження; 
отже, його версія подій залишалася достовірною та не спростованою.

27. 28 березня 2006 року Верховний Суд України відхилив касацій-
ну скаргу заявника.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСтВО

A. Застосовне Законодавство та нормативно-правові акти, 

чинні станом на 20 лютого 2002 рокУ

28. Стаття 178 Кодексу України про адміністративні правопору-
шення 1984 року у редакції, чинній станом на лютий 2002 року, пере-
дбачала, зокрема, що поява в громадських місцях у п’яному вигляді, 
що «ображає людську гідність і громадську мораль», тягнула за собою 
покарання у вигляді попередження чи накладення штрафу.

29. Стаття 11 Закону України «Про міліцію» (від 20 грудня 1990 ро-
ку № 565-XII, втратив чинність на підставі Закону України «Про Націо-
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нальну поліцію» (від 02 липня 2015 року № 580-VIII)) у редакції, чинній 
станом на лютий 2002 року, передбачала, зокрема, право міліції до-
ставляти осіб, які перебували у громадських місцях у стані сп’яніння, 
до спеціальних медичних закладів або до їхнього місця проживання.

30. 09 серпня 1999 року Кабінет Міністрів України прийняв поста-
нову № 1451 «Про питання функціонування медичних витверезників», 
якою було постановлено закрити медвитверезники, створені за часів 
СРСР, та у відповідній частині передбачено:

«…Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Прийняти пропозицію … про недоцільність функціонування з 1 січ-
ня 2000 р. медичних витверезників, звільнивши міліцію громадської 
безпеки від виконання не властивих їй функцій медичного витвере-
жування громадян.

2. Міністерству охорони здоров’я розглянути питання і вжити додат-
кових заходів щодо подальшого поліпшення наркологічної допомоги 
населенню. ...

3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування розглянути пи-
тання щодо утворення діагностико-детоксикаційних, реабілітаційних 
та інших установ наркологічного спрямування.».

31. На виконання зазначеної постанови Кабінету Міністрів Ук-
раїни 27 вересня 1999 року заступник Міністра охорони здоров’я ви-
дав наказ № 235 «Про додаткові заходи щодо подальшого поліпшення 
наркологічної допомоги населенню України». Цим наказом обласним 
управлінням Міністерства охорони здоров’я України було доручено 
вжити заходів щодо передачі приміщень, які вивільняються у зв’язку 
із закриттям медичних витверезників, у оперативне управління тери-
торіальних наркологічних закладів для створення діагностико-деток-
сикаційних, реабілітаційних та інших підрозділів. Функціонування 
цих підрозділів мало фінансуватися з місцевих бюджетів.

32. 17 грудня 1999 року Львівська міська рада ухвалила рішення 
№ 667 «Про прийняття майна медичного витверезника ЛМУ УМВСУ 
у Львівській області на баланс управління муніципальної дружини». 
Згідно з цим рішенням рада погодилася передати медвитверезник, 
який раніше знаходився у віданні обласної міліції, управлінню муні-
ципальної дружини з метою забезпечення його подальшого функціо-
нування як витверезника, який мав фінансуватися з міського бюджету. 
Ним також було надано вказівку, що управління муніципальної дру-
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жини повинно було надати проект рішення про створення медичного 
витверезника як відділу муніципальної дружини.

B. Застосовне Законодавство 

та нормативно-правові акти, 

прийняті після 20 лютого 2002 рокУ

33. 13 червня 2002 року Львівська міська рада постановила ухва-
лу «Про створення Львівського комунального підприємства на базі 
підрозділів управління муніципальної дружини». Згідно з ухвалою 
різні підрозділи муніципальної дружини мали об’єднатися в єдине ко-
мунальне підприємство, мета якого полягала б у захисті громадсько-
го порядку і безпеки та справлянні місцевими податками та зборами, 
а також виплатами, пов’язаними з медичним витверезником.

34. 13 листопада 2002 року Львівська міська рада затвердила нор-
мативно-правові акти, якими регулювалась діяльність реформовано-
го медвитверезника, та інструкцію про надання медичної допомоги 
особам, які доставляються до медичних витверезників.

ПРАВО

I. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 3 КОНВЕНЦІЇ

35. Заявник скаржився на те, що 20 лютого 2002 року він зазнав 
жорстокого поводження з боку працівників муніципальної дружини 
та отримав тілесні ушкодження внаслідок такого жорстокого повод-
ження. Він також скаржився, що його скарга у зв’язку з цим не була 
належним чином розслідувана. Він посилався на статтю 3 Конвенції, 
яка передбачає:

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

36. Уряд стверджував, що скарга заявника на жорстоке поводжен-
ня була явно необґрунтованою. Зокрема, виклад подій заявником об-
ставин, за яких він зазнав оскаржуваних тілесних ушкоджень, не був 
детальним та послідовним. До того ж ані заявник, ані його мати не ви-
сунули жодних претензій до медвитверезника, коли заявника звіль-
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нили. Уперше про оскаржувані тілесні ушкодження було повідомле-
но через більше ніж тридцять годин після того, як заявник залишив 
медвитверезник. Цілком імовірно, що вони були отримані за межами 
цього закладу.

37. Уряд також стверджував, що у будь-якому разі ця скарга бу-
ла подана за межами шестимісячного строку. Цей строк повинен був 
обчислюватися з дати, коли заявник дізнався про останню постанову 
прокуратури про відмову в порушенні кримінальної справи за його 
скаргами на жорстоке поводження. Останньою датою, коли заявник 
мав дізнатись про цю постанову, було 06 червня 2003 року (з тексту рі-
шення суду першої інстанції в його цивільній справі; див. пункт 23). 
Проте скарга до Суду була подана лише 20 вересня 2006 року, тобто 
більш ніж через три роки.

38. Заявник не погодився. Він стверджував, що відповідні тілес-
ні ушкодження дійсно були заподіяні працівниками муніципальної 
дружини. Якби він поскаржився на це у протоколі про поміщення, він 
ризикував тим, що його не звільнять. Він також не міг звернутися до 
незалежного лікаря одразу після звільнення, оскільки він увесь день 
був у судовому засіданні, а після нього був занадто виснажений. За-
явник також стверджував, що перебіг шестимісячного строку для по-
дачі цієї скарги розпочався після закінчення цивільного провадження 
проти медвитверезника та працівників муніципальної дружини. Він 
доводив, що належним чином подав цю скаргу протягом шести міся-
ців після закінчення цього провадження.

39. Суд повторює, що, як правило, перебіг шестимісячного стро-
ку розпочинається з дати винесення остаточного рішення в процесі 
вичерпання національних засобів юридичного захисту (див., зокре-
ма, рішення у справі «Варнава та інші проти Туреччини» [ВП] (Varnava 
and Others v. Turkey) [GC], заяви № 16064/90, № 16065/90, № 16066/90, 
№ 16068/90, № 16069/90, № 16070/90, № 16071/90, № 16072/90 та 
№ 16073/90, пункт 157, ЄСПЛ 2009). У випадку, коли заявник вико-
ристовує існуючий засіб юридичного захисту і лише згодом дізнаєть-
ся про обставини, які обумовлюють його неефективність, у цілях 
пункту 1 статті 35 Конвенції прийнятним може бути відлік шести-
місячного строку з дати, коли заявник вперше дізнався або повинен 
був дізнатися про такі обставини (див. ухвалу щодо прийнятності 
у справі «Едвардс проти Сполученого Королівства» (Edwards v. the United 
Kingdom), заява № 46477/99, від 07 червня 2001 року). Суд також пов-
торює, що у випадках, коли особа висуває небезпідставну скаргу 
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щодо умисного жорстокого поводження з боку державних органів, 
порушення статті 3 Конвенції не може бути виправлено виключно 
шляхом присудження потерпілому компенсації, оскільки це поло-
ження вимагає проведення ефективного офіційного розслідування 
відповідних фактів (див. рішення у справі «Володимир Романов проти 
Росії» (Vladimir Romanov v. Russia), заява № 41461/02, пункти 78 та 81, 
від 24 липня 2008 року).

40. Як вбачається з наявних матеріалів станом на липень 2003 ро-
ку заявник у цій справі відмовився від будь-яких спроб ініціювати 
офіційне розслідування його скарги на жорстоке поводження (див. 
пункт 17), тобто більше ніж за шість місяців до подачі цієї скарги 
(20 вересня 2006 року). Хоча скарга на жорстоке поводження також 
була предметом розгляду в цивільному провадженні, яке тривало до 
28 березня 2006 року, суд, який розглядав цивільну справу, не міг здій-
снити офіційну перевірку з метою встановлення відповідних фактів 
або відповідальних осіб. Він розглядав питання щодо відшкодування 
шкоди тією мірою, якою це виправдовувалося наданими сторонами 
матеріалами справи.

41. Проте навіть припустивши, що за обставин цієї справи заявник 
виправдано вирішив дочекатися результатів цивільного провадження 
до подання скарги до Суду, слід зазначити, що у цьому провадженні 
скарга на жорстоке поводження була відхилена у зв’язку з необґрун-
тованістю. Зокрема, було зазначено, що вперше оскаржувані тілесні 
ушкодження були задокументовані більш ніж через тридцять годин 
після звільнення заявника, припускаючи, таким чином, що він зазнав 
їх після звільнення. Також слід зазначити, що заявник не надав де-
тального та послідовного опису обставин стверджуваного жорстокого 
поводження з ним ані у національних судах, ані в цьому Суді.

42. З огляду на наявні в нього матеріали, Суд вважає, що, не пору-
шуючи інші вимоги щодо прийнятності, ця скарга в цілому повинна 
бути відхилена як явно необґрунтована.

43. Отже, Суд оголошує цю скаргу неприйнятною відповідно до 
підпункту «а» пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.

II. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя ПУНКтУ 1 СтАттІ 5 КОНВЕНЦІЇ

44. Заявник також стверджував, що 20 лютого 2002 року він був 
тверезим та його поміщення до медвитверезника було абсолютно 



20�

справи, які стосуються права на свободу та особисту недоторканність

свавільним. У зв’язку з цим він посилався на підпункт «е» пункту 1 
статті 5 Конвенції, який 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:

...

e) законне затримання осіб для запобігання поширенню інфекційних 
захворювань, законне затримання психічнохворих, алкоголіків або 
наркоманів чи бродяг...».

A. щодо прийнятності

45. Уряд стверджував, що ця скарга була належним чином розгля-
нута національними судами та відхилена у зв’язку з необґрунтовані-
стю. На його думку, скарга має бути відхилена як явно необґрунтована.

46. Заявник заперечив.
47. На думку Суду, ця скарга не є явно необґрунтованою та не є не-

прийнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути визнана 
прийнятною.

B. щодо сУті

48. Заявник стверджував, inter alia, що його поміщення до медвит-
верезника не було ані законним, ані необхідним, а чинне законодав-
ство не відповідало критеріям якості закону. Слід зазначити, що ані 
національні суди, ані Уряд у своїх зауваженнях не посилались на які-
небудь правові інструменти, які б регулювали процедуру визначен-
ня рівня алкогольного сп’яніння працівниками медвитверезників. 
У справі заявника фельдшер дійшов висновку, що заявник перебував 
у стані алкогольного сп’яніння середнього ступеня, але фельдшер не 
зробив жодних лабораторних аналізів, а написаний ним відповід-
ний звіт був абсолютно нерозбірливим. Національні суди, розгляда-
ючи скаргу заявника щодо цього, залишили без відповіді його твер-
дження, що такий метод оцінки був необ’єктивним. Вони так само 
не встановили, чому працівники муніципальної дружини вирішили, 
що стан заявника вимагав його затримання на вулиці та поміщення 
до медвитверезника.
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49. Уряд стверджував, що поміщення заявника було законним. 
Він зазначив, що Львівський медвитверезник був комунальним під-
приємством, діяльність якого регулювалася нормативно-правовими 
актами, прийнятими Львівською міською радою. У цих норматив-
но-правових актах були детально викладені всі відповідні процеду-
ри. Inter alia, в інструкції щодо надання медичної допомоги особам, 
які направляються до медичних витверезників, що є частиною цих 
нормативно-правових актів, містяться правила визначення ступеня 
сп’яніння. Якщо заявник бажав оскаржити висновки щодо ступеня йо-
го сп’яніння, він міг здати аналізи в незалежному закладі після його 
звільнення. Проте заявник не скористався цією можливістю та прой-
шов таке обстеження лише наступного дня. Уряд також стверджував, 
що, як вбачається з пояснень працівників, які забрали заявника з вули-
ці, таке затримання було виправдане, оскільки він хитався при ходьбі 
та негідно поводився (зокрема, викрикував нецензурні слова).

50. Суд зазначає, що сторонами не оскаржується те, що поміщен-
ня заявника до Львівського медвитверезника у лютому 2002 року бу-
ло «позбавленням свободи» у розумінні підпункту «е» пункту 1 стат-
ті 5 Конвенції (див., зокрема, рішення у справі «Дюндікс проти Латвії» 
(Djundiks v. Latvia), заява № 14920/05, пункти 85 і 86, від 15 квітня 
2012 року).

51. Суд також нагадує, що згідно з цим положенням особи, яким 
не встановлено діагноз «алкоголік», але чиї вчинки та поведінка під 
впливом алкоголю становлять загрозу громадському порядку або для 
них самих, можуть бути взяті під варту для захисту громадськості або 
їхніх власних інтересів, таких як здоров’я або особиста безпека (див. 
рішення у справі «Вітольд Літва проти Польщі» (Witold Litwa v. Poland), 
заява № 26629/95, пункти 61 і 62, ЄСПЛ 2000-III).

52. У контексті зазначеного Суд готовий визнати, що затримання 
заявника підпадає під дію підпункту «е» пункту 1 статті 5 Конвенції.

53. Суд також нагадує, що хоча вирази «законний» та «відповід-
но до процедури, встановленої законом» в пункті 1 статті 5 Конвен-
ції по суті посилаються на національне законодавство, пункт 1 стат-
ті 5 Конвенції також стосується «якості закону», вимагаючи від ньо-
го відповідності принципу верховенства права, притаманному всім 
статтям Конвенції. «Якість закону» в цьому розумінні передбачає, 
що коли національне законодавство передбачає позбавлення свобо-
ди, воно має бути достатньо доступним, чітким та передбачуваним 
у його застосуванні з метою уникнення всіх ризиків зловживання 
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(див. згадане рішення у справі «Дюндікс проти Латвії» (Djundiks v. 
Latvia), пункти 89 і 90).

54. Зрештою, затримання особи є серйозною мірою, яка може бути 
виправданою лише тоді, коли були розглянуті інші, менш суворі захо-
ди, і вони були визнані недостатніми для гарантування інтересів осо-
би або суспільства, які можуть вимагати тримання відповідної особи 
під вартою. Це означає, що позбавлення свободи має не лише відпові-
дати вимогам національного законодавства; воно також має бути не-
обхідним за конкретних обставин (див. згадане рішення у справі «Ві-
тольд Літва проти Польщі» (Witold Litwa v. Poland), пункт 78, рішення 
у справі «Хільда Хафстейнсдоттір проти Ісландії» (Hilda Hafsteinsdottir 
v. Iceland), заява № 40905/98, пункт 51, від 08 червня 2004 року, а також 
нещодавнє рішення у справі «Харін проти Росії» (Kharin v. Russia), заява 
№ 377345/03, пункт 35, від 03 лютого 2012 року).

55. Повертаючись до фактів цієї справи, Суд, перш за все, зазначає, 
що заявник у цій справі був затриманий на вулиці не міліцією (див. 
посилання на статтю 11 Закону України «Про міліцію» у пункті 29), 
а працівниками муніципальної дружини. З доводів сторін та інших 
наявних матеріалів незрозуміло, яким був обсяг повноважень праців-
ників муніципальної дружини згідно з національним законодавством 
та якими були процесуальні гарантії проти зловживання ними вла-
дою. Також незрозумілі юридичні підстави функціонування медвит-
верезника на час події, яка стала підставою для подання цієї скарги 
(20 лютого 2002 року). Як вбачається з наявних в Суду матеріалів спра-
ви 09 серпня 1999 року Кабінет Міністрів України вирішив закрити 
витверезники, які раніше знаходилися у віданні органів міліції, і пе-
редати їх органам місцевого самоврядування з метою їхнього рефор-
мування у громадські наркологічні заклади (див. пункт 30). Норма-
тивно-правові акти та інструкції про надання медичної допомоги осо-
бам, які доставляються до медичних витверезників, на які посилався 
Уряд у своїх зауваженнях (див. пункт 49), були прийняті Львівською 
міською радою лише 13 листопада 2002 року (див. пункт 34). Також, 
як вбачається з тексту рішення Шевченківського районного суду від 
06 червня 2003 року, Ю. Б., фельдшер медвитверезника, який оглядав 
заявника до його поміщення, заявив у суді, що він оцінив стан заявни-
ка відповідно до інструкції, виданої департаментом медичного забез-
печення МВС України (див. пункт 22). Проте ані в цьому рішенні, ані 
в будь-якому іншому документі не наводяться відповідні положення 
або повне посилання на цей нормативно-правовий акт. Відповідно, ані 
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заявник, ані Суд не змогли встановити оскаржуваний документ або 
отримати доступ до нього чи ознайомитися з його текстом. У контексті 
зазначеного Суд доходить висновку, що поміщення заявника не ґрун-
тувалося на доступних та передбачуваних законодавчих положеннях. 
Отже, воно здійснювалося не відповідно до процедури, встановленої 
законом.

56. Окрім наведеного висновку, якого в принципі достатньо для 
встановлення порушення пункту 1 статті 5 Конвенції, Суд зауважує, 
що немає доказів того, що поміщення заявника було «необхідним». 
Опис підстав, за яких працівники муніципальної дружини вирішили 
затримати заявника на вулиці, виглядають скоріше формальними та 
такими, яким не вистачає конкретних фактів (див. пункт 20). Також 
слід зазначити, що заявник не був обвинувачений чи притягнутий до 
відповідальності за статтею 178 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, якою передбачалося покарання за появу у громад-
ському місці у п’яному вигляді (див. пункт 28). До того ж в матеріалах 
справи нічого не вказує на те, що працівники муніципальної дружини 
розглянули можливість застосування більш м’яких заходів як, напри-
клад, доставити заявника до його житла. Загалом, матеріали справи не 
містять достатніх доказів того, що поміщення заявника до медвитве-
резника було необхідним за цих обставин.

57. У контексті міркувань, викладених у пунктах 55 і 56, Суд вва-
жає, що позбавлення заявника свободи не було ані законним, ані необ-
хідним для цілей підпункту «е» пункту 1 статті 5 Конвенції.

58. Отже, було порушено пункт 1 статті 5 Конвенції.

III. ІНШІ СтВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННя КОНВЕНЦІЇ

59. Зрештою, заявник скаржився за статтями 3 та 5 Конвенції на 
те, що він також був свавільно затриманий та підданий жорстокому 
поводженню в медвитверезнику 10 квітня 2002 року. Він також скар-
жився за статтею 6 Конвенції, що національні суди неправильно тлу-
мачили факти та застосували законодавство в ініційованому ним 
цивільному провадженні.

60. Розглянувши ці скарги у світлі всіх наявних в нього матеріалів 
та з огляду на належність оскаржуваних питань до сфери його компе-
тенції, Суд вважає, що вони не виявляють жодних ознак порушення 
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прав і свобод, гарантованих положеннями Конвенції, на які посилався 
заявник.

61. Отже, ця частина заяви має бути визнана неприйнятною як яв-
но необґрунтована відповідно до підпункту «а» пункту 3 та пункту 4 
статті 35 Конвенції.

IV. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

62. 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, надає 
потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.».

A. шкода

63. Заявник вимагав 30 000 євро в якості відшкодування мораль-
ної шкоди.

64. Уряд стверджував, що ця вимога була надмірною і необґрун-
тованою.

65. Суд, ухвалюючи рішення на засадах справедливості, присуд-
жує заявнику 500 євро в якості відшкодування моральної шкоди.

B. сУдові та інші витрати

66. Заявник не подав вимог за цим пунктом. Тому Суд не вбачає 
жодних підстав для присудження компенсації.

C. пеня

67. 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 незаконності поміщення 
заявника до медвитверезника, а решту скарг у заяві — неприйнят-
ними.

2. Постановляє, що було порушено пункт 1 статті 5 Конвенції.
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3. Постановляє, 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 заявнику 500 (п’ятсот) 
євро та додатково суму будь-якого податку, що можуть нара-
ховуватись, в якості відшкодування моральної шкоди; ця сума 
має бути конвертована в національну валюту держави-від-
повідача за курсом на день здійснення платежу;

b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточ-
ного розрахунку на зазначену суму нараховуватиметься про-
стий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової 
ставки Європейського центрального банку, що діятиме в пе-
ріод несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

4. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 20 жовтня 
2016 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.

М. Блашко Б. М. Зупанчіч
заступник секретаря секції голова
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E U R O P E A N C O U R T O F H U M A N R I G H T S 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ятА СЕКЦІя

СПРАВА «ІГНАТОВ ПРОТИ УКРАЇНИ»

(Заява № 40583/15)

Рішення

Страсбург 
15 грудня 2016 року

ОСТАТОЧНЕ 
15 березня 2017 року

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

У справі «Ігнатов проти України»,

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

пані А. Нуссбергер, голова,  п. Е. Мьосе,
пані Г. Юдківська,   п. Ф. Вегабовіч,
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п. Й. Ґрозев,  пані С. О’Лірі,
п. М. Мітс,
та п. М. Блашко, заступник секретаря секції,
після обговорення за зачиненими дверима 22 листопада 2016 ро-

ку, виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу було розпочато за заявою (№ 40583/15), яку 25 липня 
2015 року подав до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції 
про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) 
громадянин України, пан Олександр Анатолійович Ігнатов  (далі — 
заявник).

2. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений, на 
останніх етапах провадження пан І. Ліщина з Міністерства юстиції.

3. Заявник стверджував, зокрема, що під час тримання його вар-
тою його права, гарантовані підпунктом «с» пункту 1, пунктами 3 та 4 
Конвенції, було порушено.

4. 02 грудня 2015 року про скарги за статтею 5 Конвенції щодо 
законності, тривалості та зволікання у перегляді законності триман-
ня заявника під вартою було повідомлено Уряд, а решту скарг у заяві 
відповідно до пункту 3 Правила 54 Регламенту Суду визнано неприй-
нятними.

ФАКтИ

I. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

5. Заявник народився у 1989 році і проживає у смт Нижні Сірогози.
6. 31 травня 2013 року Солонянським РВ ГУ МВС України в Дніпро-

петровській області було порушено кримінальне провадження за фак-
том незаконного заволодіння транспортним засобом.

7. 04 червня 2013 року заявника було затримано за підозрою у вчи-
ненні цього правопорушення.

8. 05 червня 2013 року слідчий суддя Солонянського районно-
го суду Дніпропетровської області обрав заявнику запобіжний захід 
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у вигляді тримання під вартою на строк до 04 серпня 2013 року на тій 
підставі, що він підозрюється у вчиненні умисного особливо тяжкого 
злочину, не має постійної роботи та засобів для існування, не прожи-
ває у цьому районі та за місцем реєстрації. Також було зазначено, що 
заявник може ухилятися від своїх процесуальних обов’язків, та пере-
ховуватиметься від органів досудового розслідування та суду. 

9. 21 червня 2013 року заявнику було повідомлено про підозру 
у вчиненні розбою щодо Г., вчиненого за попередньою змовою з В. 
групою осіб. 

10. 21 червня 2013 року було закінчено досудове розслідування, 
а справу щодо заявника та В. передано до Солонянського районного 
суду Дніпропетровської області. Після цього справу було передано 
до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровськ (далі — 
районний суд).

11. 02 серпня 2013 року районний суд направив справу на додатко-
ве розслідування та продовжив строк тримання заявника під вартою 
до 01 жовтня 2013 року, зазначивши, що він підозрюється у вчиненні 
умисного особливо тяжкого злочину та може продовжувати свою зло-
чинну діяльність.

12. 01 жовтня 2013 року районний суд, розглянувши справу у під-
готовчому засіданні, продовжив строк тримання заявника та В. під 
вартою до 29 листопада 2013 року. Районний суд, не конкретизуючи 
та не зазначаючи, якого з обвинувачених це стосується, зауважив, що 
«інші запобіжні заходи не забезпечать належну поведінку обвинува-
ченого» під час судового розгляду справи.

13. 26 листопада 2013 року районний суд продовжив строк три-
мання заявника під вартою до 24 січня 2014 року, зауваживши, що він 
та В. обвинувачувалися у вчиненні умисного особливо тяжкого злочи-
ну, не проживали на території району і були безробітними. Суд також 
зауважив, що вони можуть чинити вплив на свідків та інших учасни-
ків провадження, або іншим чином перешкоджати кримінальному 
провадженню, у зв’язку з тим, що судове провадження у справі ще не 
розпочалося.

14. 27 грудня 2013 року заявник подав до районного суду клопо-
тання щодо звільнення з-під варти, у якій скаржився, серед іншого, 
на свій стан здоров’я.

15. 21 січня 2014 року районний суд розглянув і відхилив це кло-
потання. Суд продовжив строк тримання заявника під вартою до 
21 березня 2014 року з тих самих підстав, що зазначені у попередній 
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ухвалі від 26 листопада 2013 року. Щодо стану його здоров’я суд вказав, 
що йому успішно вилікували ниркову недостатність і він може брати 
участь у судовому розгляді.

16. 19 березня 2014 року районний суд відмовив у задоволенні чер-
гового клопотання заявника від 26 лютого 2014 року про звільнення 
з-під варти та продовжив строк тримання його під вартою до 19 трав-
ня 2014 року з тих самих підстав, які викладені у двох попередніх ух-
валах, додавши, що заявник обізнаний про суворість покарання за 
злочин, у вчиненні якого він обвинувачується, і з метою ухилення від 
кримінальної відповідальності може перешкоджати кримінальному 
провадженню.

17. 22 квітня, 17 червня та 15 липня 2014 року районний суд про-
довжував строк тримання заявника під вартою до 20 червня, 15 серпня 
і 12 вересня 2014 року відповідно, з підстав, викладених в ухвалах від 
26 листопада 2013 року та 21 січня 2014 року.

18. 15 серпня 2014 року заявник подав до районного суду повторне 
клопотання про звільнення з-під варти.

19. 04 вересня 2014 року районний суд розглянув і відхилив кло-
потання заявника, та продовжив строк його тримання під вартою до 
02 листопада 2014 року. В ухвалі суд навів ті самі підстави, додатково 
зазначивши, що заявник обізнаний про суворість покарання за зло-
чин, у вчиненні якого він обвинувачується, і з метою ухилення від 
кримінальної відповідальності може перешкоджати кримінальному 
провадженню. Крім того, районний суд звернув увагу на відсутність 
у заявника та співобвинуваченого В. міцних соціальних зв’язків.

20. 30 вересня 2014 року заявник подав ще одне клопотання про 
зміну запобіжного заходу на більш м’який, не пов’язаний із триман-
ням під вартою, яке було відхилене 09 жовтня 2014 року. Підстава для 
відхилення була аналогічною викладеній у попередній ухвалі, крім то-
го, районний суд зазначив, що заявник ніде не навчається.

21. 31 жовтня 2014 року районний суд відхилив клопотання та про-
довжив строк тримання його під вартою до 29 грудня 2014 року з під-
став, аналогічних викладеним в ухвалі від 4 вересня 2014 року.

22. 09 грудня 2014 року районний суд продовжив строк тримання 
заявника під вартою до 06 лютого 2015 року на підставах, аналогічних 
викладеним у попередніх ухвалах.

23. 27 січня 2015 року вироком районного суду заявника та В. бу-
ло визнано винними у вчиненні грабежу та незаконному заволодінні 
транспортним засобом і призначено покарання у виді позбавлення волі 
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на строк п’ять років. Також районний суд на підставі Закону України 
«Про амністію ухвалив зменшити решту строку позбавлення волі, яку 
заявник не відбув під час попереднього ув’язнення, наполовину».

24. 12 червня 2015 року Менський районний суд Чернігівської об-
ласті задовольнив клопотання заявника щодо умовно-дострокового 
звільнення від відбування покарання.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСтВО

а. кримінальний процесУальний кодекс України 2012 рокУ

25. Відповідними положеннями Кримінального процесуального 
кодексу України передбачено таке:

Стаття 176. Загальні положення про запобіжні заходи
«1. Запобіжними заходами є:

...

5) тримання під вартою.

...

4. Запобіжні заходи застосовуються: під час досудового розслідуван-
ня — слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з проку-
рором, або за клопотанням прокурора, а під час судового проваджен-
ня — судом за клопотанням прокурора.»

Стаття 197. Строк дії ухвали про тримання під вартою, 
продовження строку тримання під вартою

«1. Строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або 
продовження строку тримання під вартою не може перевищувати 
шістдесяти днів...»

Стаття 315. Вирішення питань, пов’язаних з підготовкою до судового розгляду
«...3. Під час підготовчого судового засідання суд за клопотанням 
учасників судового провадження має право обрати, змінити чи скасу-
вати заходи забезпечення кримінального провадження, в тому числі 
запобіжний захід, обраний щодо обвинуваченого. При розгляді таких 
клопотань суд додержується правил, передбачених розділом ІІ цього 
Кодексу. За відсутності зазначених клопотань сторін кримінального 
провадження застосування заходів забезпечення кримінального про-
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вадження, обраних під час досудового розслідування, вважається про-
довженим.»

Стаття 331. Обрання, скасування або зміна запобіжного заходу в суді
«1. Під час судового розгляду суд за клопотанням сторони обвинува-
чення або захисту має право своєю ухвалою змінити, скасувати або 
обрати запобіжний захід щодо обвинуваченого.

...

3. Незалежно від наявності клопотань суд зобов’язаний розглянути пи-
тання доцільності продовження тримання обвинуваченого під вартою 
до спливу двомісячного строку з дня надходження до суду обвинуваль-
ного акта ... чи з дня застосування судом до обвинуваченого запобіж-
ного заходу у вигляді тримання під вартою...»

III. ВІДПОВІДНІ ДОКУМЕНтИ РАДИ ЄВРОПИ

26. Комітет міністрів Ради Європи, який здійснює нагляд за вико-
нанням рішень Суду відповідно до пункту 2 статті 46 Конвенції, наразі 
здійснює нагляд за станом виконання Україною рішення Суду у справі 
«Харченко проти України» (Kharchenko v. Ukraine, заява № 40107/02, від 
10 лютого 2011 року), у якому узагальнено недоліки, виявлені в ук-
раїнській системі щодо тримання під вартою. У цьому рішенні, серед 
інших проблем, було висвітлено питання тримання під вартою без рі-
шення суду після закінчення досудового розслідування і до початку 
судового розгляду. Згідно з інформацією, опублікованою на веб-сайті 
Комітету, справа знаходиться під «посиленим наглядом».

27. У зв’язку з цим 21 лютого 2013 року Уряд України надав онов-
лений план дій, у якому наголошувалося, що Верховною Радою Украї-
ни було прийнято новий Кримінальний процесуальний кодекс, який 
набув чинності та значною мірою усунув законодавчі недоліки, які 
спричиняли порушення статті 5 Конвенції, що постійно констату-
ються судом. На своєму 1164-му засіданні (05–07 березня 2013 року) 
Комітет міністрів, серед іншого, зауважив, що органи влади України 
мають надати додаткові поясненні щодо законодавчих змін, про які 
йдеться. 

28. На 1265-му засіданні (20–21 вересня 2016 року) Комітет міністрів 
зазначив, що Кримінальний процесуальний кодекс значно удоскона-
лив порядок обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вар-
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тою, проте новий кодекс не усунув певні порушення статті 5 Конвен-
ції. Комітет міністрів, зокрема, посилався на рішення у справі «Чанєв 
проти України», що стосувалося тримання заявника під вартою без 
рішення суду після закінчення досудового розслідування та до по-
чатку судового розгляду (див. рішення у справі «Чанєв проти України» 
(Chanyev v. Ukraine), заява № 46193/13, від 09 жовтня 2014 року). Комі-
тет міністрів наголосив на нагальності проведення інших необхідних 
законодавчих реформ, а також необхідності забезпечення одночасно-
го вжиття судами та прокурорами усіх можливих ефективних заходів 
для запобігання подальших порушень статті 5 Конвенції у зв’язку 
з триманням під вартою.

ПРАВО

I. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 5 КОНВЕНЦІЇ

29. Заявник скаржився за підпунктом «с» пункту 1 статті 5 Кон-
венції, що 01 жовтня 2013 року під час постановлення ухвали про об-
рання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, суд не 
надав належного обґрунтування, а також, що національне законодав-
ство не вимагало такого обґрунтування національним судами або не 
встановлювало граничних строків тримання під вартою. Посилаючись 
на пункт 3 статті 5 Конвенції, він скаржився, що строк тримання його 
під вартою під час досудового розслідування неодноразово продов-
жувався судами з аналогічних підстав. Він також скаржився, що його 
клопотання про заміну запобіжного заходу на інший, не пов’язаний 
із триманням під вартою, подане до суду першої інстанції 27 грудня 
2013 року, було розглянуто лише 21 січня 2014 року, а його аналогіч-
не клопотання, подане 15 серпня 2014 року, було розглянуто лише 04 
вересня 2014 року, що не відповідає вимогам перегляду законності 
тримання заявника під вартою без зволікань, встановленим пунктом 
4 статті 5 Конвенції.

Відповідні положення статті 5 Конвенції передбачають таке:

«1. Кожен має право на свободу та особисту недоторканність. Нікого 
не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно до 
процедури, встановленої законом: ...
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c) законний арешт або затримання особи, здійснене з метою до-
провадження її до компетентного судового органу за наявності 
обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо 
обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею пра-
вопорушення 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 ро-
зумного строку або звільнення під час провадження. Таке звільнення 
може бути обумовлене гарантіями з’явитися на судове засідання.

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

A. щодо прийнятності

30. Суд зазначає, що ці скарги не є явно необґрунтованими у ро-
зумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазна-
чає, що вони не є неприйнятними з будь-яких інших підстав. Отже, 
вони мають бути оголошені прийнятними.

B. щодо сУті

1. пункт 1 статті 5 конвенції

31. Заявник доводив, що відповідно до статті 315 Кримінального 
процесуального кодексу України під час підготовчого судового засі-
дання суди мають право обрати, змінити чи скасувати заходи забез-
печення кримінального провадження, в тому числі запобіжний захід, 
обраний щодо обвинуваченого, але це положення не вимагало від су-
ду надання обґрунтувань продовжененого тримання під вартою або 
встановлення його граничного строку.

32. Уряд погодився, що позбавлення свободи є запобіжним захо-
дом, який має застосовуватися лише за виняткових обставин, але дово-
див, що у цій справі його застосування було виправданим. Уряд вважав, 
що тримання заявника під вартою було законним, і, таким чином, його 
права, гарантовані пунктом 1 статті 5 Конвенції, не було порушено.
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33. Суд бере до уваги той факт, що скарга заявника за цим поло-
женням Конвенції обмежується ухвалою суду від 01 жовтня 2013 року, 
якою його справу було передано на судовий розгляд.

34. Стаття 5 Конвенції, зокрема статті 2, 3, та 4 Конвенції, гарантує 
основні серед фундаментальних права, які захищають фізичну недо-
торканність особи, і відповідно, важливість цієї статті є першочерговою. 
Її головною метою є запобігання свавільному або несправедливому поз-
бавленню свободи. У практиці Суду можна виокремити три тенденції: 
вичерпний характер винятків, які мають вузько тлумачитися та не пе-
редбачають великої кількості виправдань за іншими положеннями (зок-
рема, статті 8 та 11 Конвенції); особливе значення законності тримання 
під вартою як за процесуальними, так і за матеріальними нормами, що 
вимагає неухильного дотримання принципу верховенства права. Од-
ним із найбільш поширених видів позбавлення свободи в рамках кримі-
нального провадження є обрання судом запобіжного заходу у вигляді 
тримання під вартою. Таке тримання під вартою становить виключення 
із загального правила, передбаченого пунктом 1 статті 5 Конвенції та 
закріпленого у підпункті «с» пункту 1 статті 5 Конвенції, згідно з яким 
кожен має право на свободу. Період, який розглядається, починається 
з моменту обрання або продовження особі запобіжного заходу у вигляді 
тримання під вартою та закінчується у момент його/її звільнення або 
ухвалення вироку судом першої інстанції (див. рішення у справі «Бузаджі 
проти Республіки Молдова» (Buzadji v. the Republic of Moldova) [ВП], заява 
№ 23755/07, пп. 84 і 85, ЄСПЛ 2016, з подальшими посиланнями).

35. Суд зауважує, що згідно зі статтею 315 Кримінального процесу-
ального кодексу України під час підготовчого судового засідання суд 
має право обрати, змінити чи скасувати запобіжний захід, обраний 
щодо обвинуваченого. Стаття 331 також зобов’язує суди вирішити пи-
тання щодо подальшого обрання запобіжного заходу за клопотанням 
сторони обвинувачення або захисту, а у деяких випадках і за відсут-
ності таких клопотань (див. п. 25). З цього положення не вбачається, 
що від суду вимагається умотивовувати своє рішення про продовжен-
ня строку тримання обвинуваченого під вартою або встановлювати 
строк, на який він має залишатися під вартою. Проте Суд також зазна-
чає, що стаття 197 містить загальне положення, згідно з яким строк 
дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продов-
ження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти 
днів на будь-якому етапі розслідування або судового розгляду, саме 
цього положення стосувалася скарга заявника щодо ухвали від 01 жовт-
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ня 2013 року. При цьому суд продовжив строк тримання заявника під 
вартою до 29 листопада 2013 року (див. п. 12). Отже, ця частина скарги 
заявника не ґрунтується на фактичних обставинах його справи, і Суд 
не зобов’язаний розглядати суто теоретичне питання, чи має стат-
тя 315 містити окреме положення щодо обов’язку судів встановлювати 
граничні строки тримання під вартою.

36. Суд також наголошує, що незважаючи на те, що кримінальне 
провадження перебувало на новій стадії, а статус обвинувачених мали 
дві особи, національний суд не обґрунтував свою ухвалу та не визначив, 
якої саме з двох обвинувачених осіб вона стосувалася (див. п. 12). Через 
це заявник залишився у стані невизначеності щодо підстав його три-
мання під вартою після цієї дати. У зв’язку з цим Суд повторює, що від-
сутність будь-яких підстав у судових рішеннях, якими санкціонується 
тримання під вартою протягом тривалого часу, не відповідає принци-
пові захисту від свавілля, встановленому пунктом 1 статті 5 Конвенції 
(див. рішення у справі «Єлоєв проти України» (Yeloyev v. Ukraine), заява 
№ 17283/02, п. 54, від 6 листопада 2008 р.; рішення у справі «Нахмано-
вич проти Росії» (Nakhmanovich v. Russia), заява № 55669/00, пп. 70–71, 
від 02 березня 2006 року; і рішення у справі «Сташайтіс проти Литви» 
(Stašaitis v. Lithuania), заява № 47679/99, п. 67, від 21 березня 2002 року). 
За цих обставин Суд вважає, що ухвала районного суду від 01 жовтня 
2013 року не гарантувала заявнику належний захист від свавілля, що 
є основним елементом «законності» тримання під вартою у розумінні 
пункту 1 статті 5 Конвенції.

37. Відповідно було порушення пункту 1 статті 5 Конвенції.

2. пункт 3 статті 5 конвенції

38. Заявник зазначив, що національні суди в ухвалах про продов-
ження строку тримання його під вартою, головним чином посилалися 
на тяжкість пред’явленого йому обвинувачення та не надавали пере-
конливих доводів для тримання його під вартою.

39. Уряд зауважив, що з моменту обрання заявнику запобіжного 
заходу у вигляді тримання під вартою і до моменту ухвалення обви-
нувального вироку щодо нього, питання доцільності тримання заяв-
ника під вартою перебувало на постійному контролі та переглядалося 
судовими органами кожні два місяці. Уряд звернув увагу, що доводи 
сторін завжди враховувалися національними судами. Уряд зазначив, 
що тримання заявника під вартою було доцільним і виправданим, і не 
було порушення його прав за вказаною статтею Конвенції.
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40. Суд нагадує, що питання про те, чи є тривалість тримання під 
вартою обґрунтованою, не можна вирішувати абстрактно. Воно має 
вирішуватися з урахуванням особливостей кожної справи; наявності 
підстав, якими національні органи мотивували свої рішення, та на-
лежно задокументованих доводів, на які посилався заявник у своїх 
клопотаннях про зміну обраного запобіжного заходу на більш м’який, 
не пов’язаний із триманням під вартою. У справі, що розглядається, 
продовження строку тримання під вартою може бути виправдане ли-
ше реальними інтересами суспільства, які незважаючи на презумп-
цію невинуватості переважують правило поваги до особистої свобо-
ди (див., серед інших джерел, рішення у справі «Лабіта проти Італії» 
(Labita v. Italy) [ВП], заява № 26772/95, п. 153, ЄСПЛ 2000-IV; і вищенаве-
дене рішення у справі «Бузаджі проти Республіки Молдови» (Buzadji v. the 
Republic of Moldova) [ВП], п. 90).

41. У цій справі Суд зазначає, що тримання заявника під вартою 
тривало близько одного року і восьми місяців. Суд зауважує, що у пер-
винній ухвалі про обрання заявнику запобіжного заходу у вигляді три-
мання під вартою вказувалося на тяжкість пред’явлених йому обвину-
вачень та ризик його ухилення від слідства. Зазначені доводи, а також 
додане згодом твердження про ризик незаконного впливу заявника на 
хід розслідування (див. пп. 8 і 13 вище) залишилися незмінними аргу-
ментами для тримання заявника під вартою до ухвалення вироку щодо 
нього за виключенням ухвали від 01 жовтня 2013 року, яка не містила 
жодних обґрунтувань (див пп. 12 і 34 вище). У подальшому суди вико-
ристовували одні й ті самі підстави для продовження строку тримання 
заявника під вартою. Проте відповідно до пункту 3 статті 5 Конвенції 
обґрунтування будь-якого строку тримання під вартою, незалежно від 
його тривалості, має бути переконливо продемонстроване органами 
державної влади. Доводи за та проти звільнення особи з-під варти, 
зокрема ризик, що обвинувачений може перешкоджати провадженню 
у справі, не можна розглядати абстрактно, вони мають підтверджува-
тися фактичними доказами. Небезпека того, що обвинувачений може 
переховуватися від слідства, не може оцінюватися виключно з огляду 
на тяжкість потенційного покарання. Слід враховувати низку інших 
відповідних факторів, які можуть або підтвердити наявність ризику 
переховування від слідства та суду, або довести, що він є досить не-
значним, а тому не може виправдати застосування запобіжного заходу 
у вигляді тримання під вартою під час судового розгляду (див. рішення 
у справі «Строган проти України» (Strogan v. Ukraine),заява № 30198/11, 
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п. 97, від 6 жовтня 2016 р.). Суд зазначає, що ухвали про обрання та про-
довження строку тримання заявника під вартою були сформульовані 
загально й містили повторювані фрази. Суд не вважає, що суди здій-
снили належну оцінку фактів, які стосувалися питання необхідності 
застосування такого запобіжного заходу за обставин, які склалися на 
відповідній стадії провадження. Крім того, з часом для продовження 
строку тримання заявника під вартою вимагалося більше доводів, од-
нак суди на надавали жодного іншого обґрунтування. Крім того, суди 
не розглянули можливість застосування альтернативних запобіжних 
заходів замість тримання під вартою (див. рішення у справі «Осипен-
ко проти України» (Osypenko v. Ukraine), заява № 4634/04, пп. 77 і 79, від 
09 листопада 2010 року).

42. Наведених вище міркувань достатньо, аби дійти висновку, що 
було порушення пункту 3 статті 5 Конвенції.

3. пункт 4 статті 5 конвенції

43. Заявник стверджував, що у двох випадках національні суди 
розглядали подане ним клопотання про звільнення з-під варти протя-
гом двадцяти п’яти та дев’ятнадцяти днів відповідно, що не відповідає 
вимогам достатньої оперативності відповідно до положень пункту 4 
статті 5 Конвенції.

44. Уряд зазначив, що всі клопотання заявника про звільнення 
з-під варти були розглянуті національними судами, зокрема, клопо-
тання від 27 грудня 2013 року та 15 серпня 2014 року були розглянуті 
24 січня та 04 вересня 2014 року відповідно. Уряд стверджує, що націо-
нальні суди не ігнорували клопотання заявника, а, навпаки, детально 
їх розглядали. Уряд України дійшов висновку, що у цій справі не були 
порушені права заявника, гарантовані пунктом 4 статті 5 Конвенції. 

45. Суд нагадує, що пунктом 4 статті 5 Конвенції передбачено, 
що «суд без зволікання встановлює законність тримання під вартою». 
Ця вимога складається з двох аспектів: по-перше, можливість ініціювати 
судовий перегляд законності тримання під вартою має бути забезпече-
на невдовзі після взяття особи під варту і за необхідності через розумні 
періоди часу в подальшому. По-друге, такий перегляд має здійснювати-
ся з належною сумлінністю. (див. рішення у справі «Худобін проти Росії» 
(Khudobin v. Russia), заява № 59696/00, п. 115, ЄСПЛ 2006-XII (витяги)).

46. Cуд звертає увагу, що клопотання заявника про заміну запобіж-
ного заходу на більш м’який, не пов’язаний із триманням під вартою, 
від 27 грудня 2013 року та 15 серпня 2014 року були розглянуті лише 
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24 січня та 04 вересня 2014 року відповідно, що не відповідає вимозі 
перегляду без зволікань (див., mutatis mutandis, рішення суду у справі 
«Ребок проти Словенії» (Rehbock v. Slovenia), заява № 29462/95, пп. 85-
86, ЄСПЛ 2000-XII; і рішення у справі «Кадем проти Мальти» (Kadem v. 
Malta), заява № 55263/00, пп. 44 та 45, від 9 січня 2003 року).

47. Відповідно, Суд доходить висновку, що було порушення пункту 
4 статті 5 Конвенції.

II. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 46 КОНВЕНЦІЇ

48. Перед тим, як розглянути вимоги щодо справедливої сатис-
факції, подані заявником на підставі статті 41 Конвенції, Суд з огляду 
на обставини справи вважає за необхідне визначити, які наслідки для 
держави-відповідача можуть випливати із статті 46 Конвенції. Стат-
тя 46 Конвенції передбачає:

«1. Високі Договірні Сторони зобов’язуються виконувати остаточні рі-
шення Суду в будь-яких справах, у яких вони є сторонами.
2. Остаточне рішення Суду передається Комітетові Міністрів, який 
здійснює нагляд за його виконанням.»

49. Суд повторює, що стаття 46 Конвенції — у світлі її тлумачен-
ня в контексті статті 1 — покладає на державу-відповідача юридичний 
обов’язок вжити під наглядом Комітету міністрів відповідних заходів 
загального та/або індивідуального характеру для забезпечення права 
заявника, порушення якого було констатоване Судом. Таких заходів 
держава-відповідач повинна вжити і стосовно інших осіб, ситуація 
яких аналогічна ситуації заявника, а саме усунути проблеми, які при-
звели до таких висновків Суду (див., серед багатьох інших джерел, рі-
шення у справі «Вєренцов проти України» (Vyerentsov v. Ukraine), заява 
№ 20372/11, п. 94, від 11 квітня 2013 року). На цьому обов’язку постійно 
наголошує Комітет міністрів, здійснюючи нагляд за виконанням рі-
шень Суду. Хоча Суд не зобов’язаний визначати, які саме заходи для 
виправлення ситуації доцільно вжити державі-відповдіачу з метою ви-
конання своїх зобов’язань за статтею 46 Конвенції, Суд зацікавлений 
у тому, щоб сприяти швидкому та ефективному усуненню недоліку, 
виявленого в національній системі захисту прав людини (див. рішен-
ня у справі «Дріза проти Албанії» (Driza v. Albania), заява № 33771/02, 
п. 125, ЄСПЛ 2007-XII (витяги)).

50. Заявник скаржився на постійні порушення його прав.
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51. Уряд вважав, що у цій справі не було порушень прав заявника 
або системних проблем.

52. У цій справі Суд констатував порушення статті 5 Конвенції, яке 
можна визначити як таке, що постійно констатується Судом у справах 
проти України. У рішенні у справі «Харченко проти України» Суд зазна-
чив, що він регулярно констатує порушення підпункту «с» пункту 1, 
пунктів 3 та 4 статті 5 Конвенції, зокрема щодо ситуацій, аналогічних 
ситуації у справі, що розглядається (див. рішення у справі «Харченко 
проти України» (Kharchenko v. Ukraine), заява № 40107/02, пп. 98–100, від 
10 лютого 2011 року). Суд дійшов висновку, що ці проблеми виникають 
у зв’язку з законодавчою прогалиною (див. там само), і закликав дер-
жаву-відповідача невідкладно запровадити конкретні реформи в за-
конодавстві та адміністративній практиці України для їх узгоджен-
ня із висновками Суду в контексті статті 5 Конвенції (див. там само, 
п. 101). Розглянувши обставини цієї справи, Суд не переконався в тому, 
що нове законодавство є достатнім тією мірою, якою воно стосуєть-
ся досудового ув’язнення (див. також висновки Комітету міністрів, 
викладені у п. 28 вище).

53. З огляду на зазначене вище Суд вважає, що найкращим спосо-
бом усунення згаданого порушення є прискорення реформування за-
конодавства та/або адміністративної практики для приведення кримі-
нального процесу в Україні у відповідність до вимог статті 5 Конвенції.

III. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

54. Статтею 41 Конвенції передбачено таке:

«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, надає 
потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.»

A. шкода

55. Заявник вимагав 20 000 євро відшкодування моральної шкоди.
56. Уряд вважав цю вимогу необґрунтованою, оскільки права за-

явника не були порушені, та у будь-якому випадку надмірною.
57. З огляду на обставини справи Суд, здійснюючи оцінку на заса-

дах справедливості, присуджує заявникові 6 000 євро відшкодування 
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моральної шкоди, а також додатково суму будь-якого податку, що мо-
же нараховуватися.

B. сУдові та інші витрати

58. Заявник не вимагав відшкодування судових та інших витрат, 
відповідно Суд нічого не присуджує.

C. пеня

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

на цих підставах суд одностайно

1. Оголошує заяву прийнятною.
2. Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 5 Конвенції.
3. Постановляє, що було порушення пункту 3 статті 5 Конвенції.
4. Постановляє, що було порушення пункту 4 статті 5 Конвенції.
5. Постановляє, 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 заявнику 6000 (шість 
тисяч) євро відшкодування моральної шкоди та додатково су-
му будь-якого податку, що може нараховуватись; ця сума має 
бути конвертована в національну валюту держави-відповіда-
ча за курсом на день здійснення платежу;

b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточ-
ного розрахунку на вищезазначену суму нараховуватиметься 
простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової 
ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період 
несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

6. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 15 грудня 
2016 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.

М. Блашко А. Нуссбергер
заступник секретаря секції голова
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(Заява № 42684/06)
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Страсбург 
19 травня 2016 року

ОСТАТОЧНЕ 
19 серпня 2016 року

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



22�

справи, які стосуються права на справедливий суд

У справі «Умніков 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. Е. Мьосе,
п. Ф. Веґабовіч,   п. Й. Ґрозев,
п. М. Мітс,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 29 березня 2016 року, 

виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу порушено за заявою (№ 42684/06), поданою проти Ук-
раїни до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав люди-
ни і основоположних свобод (далі — «Конвенція») громадянином Ук-
раїни, паном Сергієм Анатолійовичем Умніковим (далі — «заявник»), 
9 жовтня 2006 р.

2. Заявника, якому було надано юридичну допомогу, представ-
ляв пан M. O. Тарахкало, адвокат, що практикує в Києві. Уряд України 
(далі — «Уряд») представляла його уповноважена, останнім часом пані 
Ольга Давидчук, з Міністерства Юстиції.

3. 9 листопада 2007 р. повідомлення про заяву було передано 
Уряду. На цьому етапі розгляду Уряд не був покликаний надати за-
уваження у справі в очікуванні результату іншої справи, яка частко-
во стосувалася аналогічного питання згідно зі статтею 34 Конвенції 
(див. Naydyon v. Ukraine, № 16474/03, в якому Суд виніс рішення 14 жовт-
ня 2010 р.). 11 січня 2011 р. Суд закликав Уряд надати зауваження щодо 
прийнятності та по суті справи даної заяви.

ФАКтИ

I. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

4. Обставини справи, надані сторонами, можуть бути узагальнені 
таким чином.
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5. До свого арешту заявник проживав в Одеській області зі своєю 
матір’ю.

6. У квітні 2004 р. заявник отримав серйозну травму коліна.
7. 16 серпня 2004 р. медична комісія встановила, що в результаті 

травми коліна колінні і стегнові суглоби заявника деформувалися. 
Йому було поставлено інвалідність третьої групи, нижча категорія.

8. 21 квітня 2005 р. поліція заарештувала заявника за підозрою 
в зґвалтуванні семирічного хлопчика, П. Співробітники поліції відве-
ли його до поліцейської дільниці, де, згідно з заявником, його побили. 
У своєму первісному зверненні до Суду заявник стверджував, що спів-
робітник поліції «вдарив його один раз в правий бік» і що після цього 
кілька співробітників поліції почали його бити. У своїх письмових за-
уваженнях, поданих Суду 23 лютого 2012 р. у відповіді на зауваження 
Уряду, адвокат заявника стверджував, що співробітники поліції «зало-
мили [заявнику] руки і ноги і били його по тілу, в тому числі в області 
печінки і нирок, а також по руках і ногах». Адвокат також стверджував, 
що заявника «били по черзі дві пари співробітників поліції приблизно 
до опівночі 21 квітня 2005 р.». 22 квітня 2005 р. Заявника відвели до Ко-
мінтернівського ізолятору тимчасового утримання (далі — «ІТТ»), де він 
перебував протягом наступних двадцяти восьми днів. За словами заяв-
ника, умови утримання під вартою в цій установі були нелюдськими.

9. 22 квітня 2005 р. поліція допитала заявника, який стверджував, 
що він знав П., але не ґвалтував його.

10. 23 квітня 2005 р. П. сказав поліції, що заявник згвалтував його 
кілька разів в квартирі заявника та біля ставка. Одного разу П. прий-
шов на берег ставка і побачив там А., який там рибалив. Заявник ри-
балив на протилежному березі ставка. П. підійшов до заявника, який 
відвів його в довколишні кущі і зґвалтував. Під час зґвалтування П. 
бачив A. і Є., що проходили повз кущів.

11. 25 квітня 2005 р. поліція допитала A., який стверджував, що 
10 квітня 2005 р. днем він і його брат Є. ловили рибу з берега ставка. 
Заявник ловив рибу на протилежному березі ставка. A. бачив, що П. 
підійшов до заявника і вони пішли в кущі. Пізніше A. і Є. проходили 
повз кущів і бачили, що заявник ґвалтував П.

12. У квітні 2005 р. стосовно заявника були висунуті звинувачення 
згідно з пунктом 3 статті 153 Кримінального кодексу (див. пункт 45 
нижче).

13. 12 і 18 травня 2005 р. відповідно, заявника оглянули лікар і фах-
івець з туберкульозу. Обидва дійшли висновку, що заявник був при-
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датний для утримання в ІТТ. На його тілі не було знайдено будь-яких 
травм і заявник не висував будь-які скарги щодо стану свого здоров’я.

14. 19 травня 2005 р. заявника перевели в СІЗО (слідчий ізолятор). 
Того ж дня і наступного дня він пройшов медичне обстеження і не 
озвучував будь-яких скарг на жорстоке поводження або проблеми зі 
здоров’ям. Лікарі встановили, що він страждав від наслідків травми 
коліна, отриманої до його арешту.

15. У червні 2005 р. заявник вивчив обвинувальний висновок, 
в якому зазначалося, що він звинувачувався в зґвалтуванні П. 10 квіт-
ня 2005 р. і в невстановлені дні з вересня 2004 р. до квітня 2005 р.

16. Справу заявника було скеровано до Комінтернівського район-
ного суду Одеси для розгляду. У липні 2005 р. цей суд провів перше 
слухання.

17. 26 липня 2005 р. заявник звернувся до влади з проханням при-
значити йому адвоката. 30 серпня 2005 р. йому призначили адвоката 
відповідно до системи юридичної допомоги.

18. 15 серпня 2005 р. заявник попросив Комінтернівський район-
ний суд Одеси призначити його мати в якості його представника в роз-
глядах. Це прохання було задоволене у невстановлений день в серпні 
2005 р.

19. Під час одного зі слухань суд першої інстанції допитав потерпі-
лого, П., який стверджував, не вказавши точні дати, що заявник зґвал-
тував його кілька разів з вересня 2004 р. до квітня 2005 р. П. предста-
вив дуже детальну інформацію про обставини зґвалтувань і про події, 
які мали місце до і після них. П. сказав, що заявник зґвалтував його в 
своїй спальні, поки мати і сестра заявника були в сусідній кімнаті. Він 
сказав, що його ґвалтував тільки заявник, а не інші особи.

20. Суд допитав M., друга заявника, який стверджував, що 
9 і 10 квітня 2005 р. з 10 години ранку до 4 або 5 годин вечора він і заяв-
ник разом пиляли дерево.

21. Свідок A. сказав суду, що він бачив, як заявник ґвалтував П. 
10 квітня 2005 р. в кущах біля ставка.

22. Друзі П. стверджували в суді, що П. говорив з ними про зґвал-
тування. Мати заявника допитали під час суду, і вона сказала, що П. 
ніколи не приходив в квартиру, де жила вона з заявником.

23. Мати і вчителька П. стверджували, що настрій і поведінка 
П. змінилися з осені 2004 р., мати П. також стверджувала, що 8 квіт-
ня 2005 р. П. сказав їй, що в той же день заявник зґвалтував його біля 
ставка. Мати П. також сказала, що мати заявника сказала їй, що П. при-
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йшов до квартири, де заявник жив, і бабуся заявника прогнала його. 
Вчителька П. сказала, що П. сказав їй, що заявник зґвалтував його.

24. Всіх цих свідків допитав суд першої інстанції в присутності 
заявника та його адвоката. Адвокату і заявнику дозволили допитати 
свідків і попросити пояснення щодо фактів справи. Під час розгляду 
заявник не скаржився на жорстоке поводження з боку поліції.

25. У суді заявник не визнав себе винним.
26. 3 січня 2006 р. хірург обстежив коліно заявника та призначив 

лікування деформації колінного суглоба.
27. 25 січня 2006 р. Комінтернівський суд, в присутності адвоката 

і матері заявника, звинуватив заявника в декількох випадках зґвал-
тування (насильницького задоволення сексуальних бажань щодо осо-
би віком молодше чотирнадцяти років), скоєних у невстановлені дати 
з осені 2004 р. до квітня 2005 р., і, зокрема, 10 квітня 2005 р. Він засудив 
заявника до десяти років позбавлення волі згідно з пунктом 3 статті 
153 Кримінального Кодексу (див. пункт 45 нижче). Заявник не був при-
сутній на цьому слуханні. Суд засновував своє рішення переважно на 
свідченнях жертви, а також на свідченнях друзів, матері і вчительки П. 
і свідка A. і на звіті, складеному психіатром, який обстежив П. і дійшов 
висновку, що він не міг вигадати свій опис зґвалтувань.

28. У лютому 2006 року заявник і його адвокат, Б., оскаржили рі-
шення, стверджуючи, що засудження не ґрунтувалося на достатніх 
доказах. Зокрема, суд першої інстанції не встановив, в які дні П. було 
зґвалтовано, і медичне обстеження жертви не виявило травм на тілі 
дитини. Заявник також стверджував, без надання подальших подро-
биць, що поліція побила його 21 квітня 2005 р. Він стверджував, що 
не міг зґвалтувати П. 10 квітня 2005 р., він пиляв дерево з M. Він та-
кож стверджував, що A. дав неправдиві свідчення під час суду, тому 
що він сам зґвалтував П. Показання матері П. також були помилко-
вими, заявник відмовився дати їй гроші, і вона захотіла помститися. 
П. дав неправдиві свідчення під час суду, тому що його мати навчила 
його цього. Заявник стверджував, що показання А. щодо дати пере-
дбачуваного зґвалтування біля ставка суперечили показанням ма-
тері П. (див. пункти 21 і 23 вище). Він додав, що рішення суду першої 
інстанції було незаконним, оскільки містило надмірні описи сцен 
зґвалтування.

29. З травня 2006 р. до березня 2007 р. заявник і його мати, діючи 
від імені заявника, подали десять скарг до Генеральної прокуратури, 
яка скерувала їх до Одеської прокуратури. Залишається невідомим, 
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чи були скарги розглянуті. Копії скарг не було надано Суду. У своєму 
формулярі заяви заявник стверджував, без подальших подробиць, що 
вони стосувалися різних «процесуальних порушень» під час кримі-
нальних розглядів.

30. 9 жовтня 2006 року заявник відправив свій перший лист до Суду.
31. У листопаді 2006 р. Одеський обласний апеляційний суд (далі — 

«апеляційний суд») поінформував заявника, що слухання по його справі 
буде проведено 12 грудня 2006 р.

32. 16 листопада 2006 р. заявник попросив апеляційний суд забез-
печити його присутність на цьому слуханні. Суд задовольнив прохан-
ня і наказав приставам привести заявника на судове слухання.

33. 12 грудня 2006 р. заявника доставили в будівлю суду, де він весь 
день знаходився в камері. Увечері його доставили назад в СІЗО. Зали-
шається невідомим, чому його не привели в зал суду для слухання.

34. Тим часом, того ж дня апеляційний суд, в присутності адво-
ката заявника, залишив в силі рішення суду першої інстанції. На під-
ставі висновків, зроблених судом першої інстанції, апеляційний суд 
постановив, що аргументи, висунуті в апеляції заявником, і аргу-
менти його адвоката були необґрунтованими, оскільки вони були 
спростовані доказовими матеріалами в справі заявника. Суд першої 
інстанції повністю і об’єктивно оцінив матеріали. Висновки, зроблені 
судом першої інстанції, підтримувалися значними доказами, зокре-
ма, показаннями П. та інших осіб, допитаних під час суду. Апеляцій-
ний суд не допитав будь-яких свідків; він не представив і не оцінював 
будь-які нові докази.

35. 16 січня 2007 р. заявник і його адвокат, Б., подали дві окремих 
скарги в касаційному порядку до Верховного Суду, висунувши ті ж ар-
гументи, з якими вони зверталися до апеляційного суду. Вони також 
скаржилися, що, незважаючи на його прохання, заявника не відвели 
на слухання в апеляційному суді. Однак вони не уточнили, як відсут-
ність заявника в апеляційному суді вплинула на його захист або за-
гальну справедливість розгляду.

36. За словами заявника, в той же день, після того, як скарги в ка-
саційному порядку були відправлені до Верховного Суду, адвокат Б. 
припинив представляти його. Суд не був повідомлений про причини. 
Заявник не прагнув допомоги будь-якого іншого адвоката.

37. 19 лютого 2007 р. заявник подав свою заяву в Суд. Він ствер-
джував, зокрема, що скаржився в касаційному порядку, але не надав 
копії своєї скарги і скарги його адвоката в касаційному порядку.
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38. 2 квітня 2007 р. Суд зажадав, щоб заявник представив:
i) документальні докази на підтримку його тверджень про жор-

стоке поводження;
іi) копії скарг на жорстоке поводження, поданих національній 

владі;
іii) копії скарг заявника та його адвоката в касаційному порядку, 

з печаткою Верховного Суду, що доводить їх отримання; і
iv) копію рішення Верховного Суду, як тільки воно стане доступним.

39. 25 червня 2007 р. заявник відправив до Верховного Суду доповнен-
ня до його скарги в касаційному порядку разом з проханням про зазначені 
копії документів, однак, не вказавши, навіщо вони були йому потрібні. 
Верховний Суд отримав прохання, але не відповів на нього з нез’ясовних 
причин. Заявник не чинив подальших дій щодо свого прохання.

40. 6 вересня 2007 р. заявник поінформував Суд, що Верховний Суд 
залишив його прохання про надання копій документів без відповіді.

41. 15 листопада 2007 р. Верховний Суд відхилив скарги в касацій-
ному порядку, подані заявником і його адвокатом. Не згадуючи окремо 
кожен аргумент, висунутий в цих скаргах, Верховний Суд зазначив, що 
кримінальне провадження проти заявника не супроводжувалося про-
цесуальними порушеннями, які могли б виправдати відміну рішень 
судів нижчих інстанцій. Висновок щодо провини заявника в достат-
ній мірі підтримувався доказами, на які суд першої інстанції спирав-
ся в своєму рішенні. Верховний Суд зазначив, зокрема, що прохання 
заявника про участь в слуханні по апеляції була зроблена після того, 
як це слухання відбулося. Заявник не був присутній на слуханні у Вер-
ховному Суді і не просив дозволу бути присутнім.

42. 27 листопада 2007 р. Суд попросив заявника відправити до Вер-
ховного Суду повторне прохання про копії тих же документів (див. пунк-
ти 38 і 40 вище), зазначивши, що вони потрібні були для підтримки його 
звернення до Суду. Суд також попросив заявника надати копію такого 
прохання і копію відповіді Верховного Суду. Заявник не дотримався інс-
трукції Суду і не вжив подальших спроб щодо отримання копії.

43. У грудні 2007 р. заявник отримав копію рішення Верховного 
Суду і передав її Суду 27 квітня 2008 р.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ПРАВО

44. Відповідно до Кримінально-процесуального кодексу від 1960 р. 
в редакції на даний момент часу, обвинувачений, відповідач, їхні адво-
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кати або неюридичні представники можуть ознайомитися з матеріала-
ми кримінальної справи на різних стадіях розглядів до їх завершення 
(статті 43, 48, 218, 219, 222, 255, 349, 362, 384 Кодексу). При вивченні ма-
теріалів справи вони мають право робити нотатки.

45. Згідно з пунктом 3 статті 153 Кримінального кодексу від 2001 р. 
в редакції на розглянутий час, насильницьке задоволення сексуаль-
них бажань щодо особи віком молодше чотирнадцяти років карається 
позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.

46. Заявник скаржився, що 21 квітня 2005 р. він був побитий 
поліцією і за цим фактом не було проведено належне розслідування. 
Він також скаржився на погані умови його утримання в ІТТ. Він спи-
рався на статтю 3 Конвенції, яка передбачає: 

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

47. Уряд стверджував, що твердження заявника були необґрунто-
ваними. Заявник не вичерпав національні засоби правового захисту, 
оскільки він не пред’явив свої твердження про жорстоке поводження 
прокурорам. Якщо заявник вірив, що для нього не існувало ефектив-
них засобів правового захисту на національному рівні, він повинен був 
подати свою скаргу в Суд не пізніше 21 жовтня 2005 р.

48. Заявник стверджував, що пред’явив свої твердження про побит-
тя з боку поліції у своїй скарзі, поданій до апеляційного суду в лютому 
2006 р. і його скаргах, поданих до прокуратури з травня 2006 до берез-
ня 2007 р. За словами заявника, він пред’явив обґрунтовану скаргу про 
жорстоке поводження органів влади, але вони її не розслідували.

49. Суд вважає, що відповідно до статті 35 §1 Конвенції він не мо-
же розглядати суть скарги заявника про умови його утримання в ІТТ, 
оскільки це тримання під вартою закінчилося у травні 2005 р., тобто, 
більш ніж за шість місяців до того, як заява була подана до Суду.

50. Суд також вважає, що, беручи до уваги його підхід в аналогіч-
них справах проти України і обставини цієї справи, твердження за-
явника про жорстоке поводження з боку поліції не можуть бути від-
хилені через невичерпання національних засобів правового захисту 
або через те, що були подані після закінчення відведеного часу (див. 
Kaverzin v. Ukraine, № 23893/03, §99, 15 травня 2012).

51. Суд нагадує, що твердження про жорстоке поводження повин-
ні супроводжуватися належними доказами. При оцінці доказів Суд за-
звичай застосовує стандарт доведення «поза обґрунтованого сумніву». 
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Однак такий доказ може спливати з співіснування досить сильних, яс-
них і погоджених висновків або аналогічних неспростовних презумп-
цій факту (див. Labita v. Italy [GC], № 26772/95, §121, ECHR 2000-IV).

52. Суд зазначає, що заявник не надав будь-яких доказів, напри-
клад, свідчень свідків або медичних довідок, на підтримку своїх твер-
джень про жорстоке поводження, і з матеріалів справи не випливає, 
що такі докази можуть існувати. Суд також зазначає, що в своєму пер-
вісному зверненні в суд заявник зазначив, що його вдарили один раз 
в правий бік, і що після цього його били кілька співробітників поліції, 
але не надав будь-яких подальших подробиць про передбачуване жор-
стоке поводження. Він представив деякі подальші деталі щодо того, 
яким чином він передбачувано був побитий, тільки в своїх зауважен-
нях, поданих Суду 23 лютого 2012 р.

53. Суд зазначає, що заявник вперше висунув свої твердження 
про побиття з боку поліції органам національної влади у своїй скарзі, 
поданій в лютому 2006 р, тобто, приблизно через десять місяців піс-
ля дня, коли побиття, імовірно, відбулося (21 квітня 2005 р.). Така за-
тримка, безсумнівно, підривала шанси влади зібрати будь-які докази 
на підтримку тверджень заявника; крім того, заявник не стверджував, 
що йому заважали висунути це питання раніше. Беручи до уваги наве-
дені вище обставини, Суд приходить до висновку, що заявник не зро-
бив обґрунтовану скаргу з приводу жорстокого поводження.

54. Звідси випливає, що ця частина заяви повинна бути відхилена 
відповідно до статті 35 §§1, 3 (a) і 4 Конвенції.

II. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 6 КОНВЕНЦІЇ

55. Спираючись на статтю 2 Протоколу № 7, заявник скаржився, 
що не міг захистити себе, тому що не був присутній особисто на слу-
ханні, що було проведено в Одеському обласному апеляційному суді.

Він також скаржився відповідно до статті 6 §1 Конвенції, що його за-
судження ґрунтувалося на недостатніх доказах і суди не звернули належ-
ної уваги на його аргументи, зокрема, ті, які були висунуті в його скаргах 
(див. пункти 28 і 35 вище). Точні дні передбачуваних зґвалтувань не були 
встановлені, і з цієї причини він не міг ефективно себе захищати, напри-
клад, шляхом надання алібі. Заявник також стверджував, що:

i) йому не дали можливість оскаржити справжність доказів;
іi) йому не дали достатньо часу і можливостей для підготовки 

свого захисту; і
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iii) він був змушений доводити свою невинуватість.
56. Суд, який визначає характеризацію, яку необхідно дати фак-

там справи в праві, вважає, що всі ці скарги повинні бути розглянуті 
відповідно до статті 6 §§1 і 3 c) і d) Конвенції, яка передбачає, у від-
повідних частинах, таке:

«1. При пред’явленні йому ... будь-якого кримінального обвинувачен-
ня, кожен має право на справедливий ... розгляд ... незалежним і без-
стороннім судом, створеним на підставі закону. …

3. Кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального правопору-
шення має щонайменше такі права:

с) захищати себе особисто чи використовувати правову допомогу за-
хисника на свій або, за браком достатніх коштів для оплати послуг 
захисника, користуватися послугами призначеного йому захисника 
безоплатно, якщо цього вимагають інтереси правосуддя;

d) допитувати свідків обвинувачення або мати право на те, щоб їх до-
питали, а також вимагати виклику і допиту свідків з його сторони на 
тих же умовах, що і для свідків, які свідчать проти нього»

A. щодо прийнятності

57. Суд зазначає, що ця скарга не є чітко необґрунтованою у ро-
зумінні статті 35 §3 (a) Конвенції. Він також зазначає, що вона не є не-
прийнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона повинна бути ого-
лошена прийнятною.

B. щодо сУті

1. доводи сторін

58. Уряд стверджував, що присутність заявника в апеляційному 
суді не була обов’язковою відповідно до національного права, і заяв-
ник не продемонстрував, що зажадав у апеляційного суду дозволу бу-
ти присутнім на слуханні. Він також стверджував, що рішення судів 
були належним чином обґрунтовані.

59. Заявник стверджував, що попросив владу доставити його до 
апеляційного суду. Його фізична присутність в суді була в інтересах 
правосуддя: він міг надати пояснення про фактичні подробиці спра-
ви, якби вони знадобилися суду. Крім того, він хотів вивчити свідків, 
що з’явилися в апеляційному суді. Він також стверджував, що суди по-
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винні були розглядати окремо кожен аргумент, який він і його адво-
кат наводили в своїх скаргах. Спираючись на справу Mattoccia v. Italy 
(№ 23969/94, ECHR 2000-IX), він стверджував, що звинувачення в його 
відношенні були розмитими, зокрема, вони не містили конкретну ін-
формацію про дати передбачуваних зґвалтувань з вересня 2004 р. до 
квітня 2005 р. З цієї причини він не міг надати алібі для цих днів. За-
явник стверджував, що суди не звернули уваги на свідчення M. (див. 
пункт 20 вище).

2. оцінка суду

а) Відсутність заявника на слуханні в апеляційному суді

60. Завданням Суду є з’ясування того, чи були розгляди в ціло-
му справедливими (див., серед інших, Edwards v. The United Kingdom, 
16 грудня 1992 року, §34, Серія A, № 247-B). Стаття 6 Конвенції, що чи-
тається в цілому, гарантує право обвинуваченого на ефективну участь 
в кримінальному процесі. Загалом це включає, серед іншого, його пра-
во бути присутнім на слуханнях. Це право передбачається в самому 
понятті змагального процесу і може також бути наслідком гарантій, 
що містяться в підпунктах (c), (d) і (e) пункту 3 статті 6 — права захи-
щати себе особисто, розглядати свідків, і право на безкоштовну допо-
могу перекладача, якщо обвинувачений не розуміє і не розмовляє мо-
вою, що використовується в Суді (див., серед інших, Lazariu v. Romania, 
№ 31973/03, §159, 13 листопада 2014 р.).

61. Звертаючись до обставин даної справи, Суд зазначає, що суд 
першої інстанції виніс свої рішення після низки громадських слухань. 
Заявник був присутній на цих слуханнях, і він міг допитувати свідків 
і надавати пояснення. Під час слухання в апеляційному суді заявника 
представляв адвокат, який діяв згідно з його інструкціями, і у нього бу-
ла можливість представити всі свої аргументи в суді. Хоча необхідність 
допиту заявника під час слухання в апеляційному суді могла виникну-
ти, заявник не продемонстрував, що вона дійсно існувала. Крім того, 
апеляційний суд не допитав будь-яких свідків; він не представив і не 
оцінив будь-які нові докази. За таких обставин Суд вважає, що заявник 
не продемонстрував, що його відсутність в апеляційному суді негатив-
но вплинула на його захист або загальну справедливість розглядів.

в) Решта скарг

62. Суд зазначає, що звинувачення проти заявника не змінили-
ся на фінальній стадії судового процесу, як в справі Mattoccia v. Italy 
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(див. §§66–68, цит. вище). У цій справі, на відміну від справи Mattoccia 
v. Italy, в одному випадку свідки бачили, як заявник ґвалтував жертву. 
Суд зазначає, що заявник був засуджений згідно з пунктом 3 статті 153 
Кримінального кодексу, в якому встановлюється покарання за здійс-
нення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла віку чотир-
надцяти років, незалежно від того, чи здійснювалися такі дії один або 
кілька разів. Суд зазначає, що заявник не надав будь-які докази того, 
що у нього не було можливості оскаржити достовірність доказів. Ніщо 
в матеріалах справи не вказує, що він був змушений доводити свою 
невинуватість.

63. Крім того, Суд зазначає, що він не покликаний вивчати пере-
дбачувані помилки фактів і права, скоєні національними судовими 
владами в тій мірі, в якій не можна виявити несправедливість судово-
го процесу і винесене рішення не є довільним або чітко необґрунтова-
ним з іншої причини. Суд зазначає, що заявник користувався правом 
на змагальність розгляду за участю зацікавлених сторін і в рамках цих 
розглядів він міг висувати всі свої аргументи. В цілому Суд не знахо-
дить жодних недоліків в тому, як суди розбиралися з доказами, що бу-
ли в їх розпорядженні, або з адекватністю причин, на яких вони засно-
вували свої рішення у справі заявника.

c) Загальний висновок

64. У світлі викладених вище міркувань Суд зазначає, що від-
повідні розгляди, що розглядаються в цілому, були справедливими 
для цілей статті 6 §§1 і 3 c) і d) Конвенції. Відповідно, не було порушень 
цього положення.

III. СтВЕРДЖУВАНЕ НЕДОтРИМАННя СтАттІ 34 КОНВЕНЦІЇ

65. Заявник скаржився, що влада не відреагувала на його прохан-
ня про копії документів, які Суд попросив його надати. Він спирався 
на статтю 34 Конвенції, яка передбачає:

«Суд може приймати заяви від будь-якої особи, неурядової організації 
або групи осіб, які вважають себе потерпілими від допущеного однією 
з Високих Договірних Сторін порушення прав, викладених у Конвен-
ції або протоколах до неї. Високі Договірні Сторони зобов’язуються не 
перешкоджати жодним чином ефективному здійсненню цього права».
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66. Уряд стверджував, представивши документальні докази, що 
заявник і його адвокат кілька разів вивчили матеріали справи в 2006 р. 
і могли зробити їх письмові копії. Заявник міг попросити своїх родичів 
або адвоката отримати копії за нього. Національне законодавство доз-
воляло заявнику розглядати і копіювати матеріали справи, але воно не 
зобов’язувало владу відправляти такі копії особам, які не могли при-
бути в будівлю суду, де матеріали зберігалися. Уряд не надав будь-якої 
інформації щодо долі прохання заявника про копії від 25 червня 2007 р.

67. Заявник стверджував, що його адвокат припинила представ-
ляти його 16 січня 2007 р., тому вона не могла допомогти йому в отри-
манні копій. Він не міг дозволити собі найняти іншого адвоката, і йо-
го родичі не мали права доступу до матеріалів справи. У будь-якому 
випадку у нього не було з ними тісного контакту. Тому він повністю 
залежав від влади в плані отримання копій. Суд попросив заявника 
надати копії після розгляду справи Верховним Судом, в той час, як на-
ціональне законодавство не давало йому доступу до матеріалів справи 
після завершення розглядів.

68. Суд нагадує, що в справі Vasiliy Ivashchenko v. Ukraine (№ 760/03, 
§110, 26 липня 2012 року) він виявив, що правова система України не 
забезпечувала для ув’язнених ясну і конкретну процедуру, що дозво-
ляла б їм отримувати копії матеріалів справи після завершення кримі-
нальних розглядів.

69. Становище в цій справі відрізняється від становища в справі 
Vasiliy Ivashchenko в тому, що розгляди щодо заявника ще очікувалися 
у Верховному Суді, коли він попросив відправити йому копії докумен-
тів, які запросив Суд. Тому заявник і його мати, як представниця заяв-
ника, мали право на доступ до матеріалів справи.

70. Суд зазначає, що 25 червня 2007 р. заявник поінформував Вер-
ховний Суд про своє бажання отримати копії документів з матеріалів 
справи, але не отримав відповіді і відмовився від подальших спроб от-
римання копій. Не виключено, що Верховний Суд упустив прохання 
заявника про копії, тому що вона була відправлена разом з доповнен-
ням до його скарги в касаційному порядку. Варто також відзначити, 
що заявник не проінформував Верховний Суд, що йому потрібні були 
копії, оскільки Суд попросив його їх надати. З урахуванням вище-
викладеного Суд дійшов висновку, що існує недостатня фактична під-
става для висновку, що влада України спеціально відмовила заявнику 
в отриманні копій, які він попросив для підтримки свого звернення 
до Суду, і тому їх бездіяльність є «перешкодою» за змістом статті 34 



2�0

справи, які стосуються права на справедливий суд

(див., з необхідними змінами, Vasiliy Ivashchenko v. Ukraine, № 760/03, 
§§115–116, 26 липня 2012).

71. Суд зазначає, що заявнику не заважали попросити владу до-
ставити його в будівлю суду, де зберігалися матеріали справи, щоб він 
сам міг зробити копії. Він також міг попросити свою матір допомогти 
йому в отриманні копій. Вона діяла в якості представника заявника 
в розглядах і подавала скарги в прокуратуру від його імені, що дово-
дить, що заявник зберігав досить тісний зв’язок з нею, і вона не запе-
речувала допомагати йому в розглядах.

72. Суд зазначає, що він попросив заявника надати копії докумен-
тальних доказів на підтримку його тверджень про жорстоке повод-
ження, однак з матеріалів справи не випливає, що такі докази взагалі 
існували.

73. У тому, що стосується копій скарг на жорстоке поводження, по-
даних органам національної влади, Суд не вважає їх ключовими для 
розгляду поточної заяви.

74. У своєму формулярі заяви заявник стверджував, що він і йо-
го адвокат оскаржили рішення апеляційного суду у Верховному Суді, 
але не надали копії скарг в касаційному порядку, тому Суд не може 
перевірити, чи дійсно заявник і його адвокат подали такі скарги, і чи 
були національні засоби правового захисту в справі заявника вичер-
пані. Для уточнення цього питання Суд попросив заявника надати 
копії скарг в касаційному порядку і копію відповіді Верховного Су-
ду, як тільки вона буде доступна. Заявник не отримав копії скарг, ко-
ли попросив їх 25 червня 2007 р.; проте в грудні 2007 р. він отримав 
копію рішення Верховного Суду і передав її на розгляд Суду, і цього 
було досить для встановлення того, чи вичерпав заявник національні 
засоби правового захисту.

75. Беручи до уваги характер відповідних документів і відсутність 
у заявника ретельності в його зусиллях по отриманню копій, Суд дій-
шов висновку, що з боку влади не було «перешкод» за змістом статті 34 
Конвенції. Тому державою не було порушено своїх зобов’язань від-
повідно до цього положення.

на цих підставах суд одностайно

1. Проголошує, одноголосно, скарги згідно зі статтею 6 Конвенції 
прийнятними і решту заяви неприйнятною.

2. Постановляє, чотирма голосами проти трьох, що не мало місце 
порушення статті 6 §§1 і 3 c) і d) Конвенції.
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3. Постановляє, одноголосно, що держава не порушила свої зобо-
в’язання згідно зі статтею 34 Конвенції.

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 19 травня 
2016 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.

К. Вестердік А. Нуссбергер
секретар голова

Відповідно до статті 45 §2 Конвенції та правилом 74 §2 Регламенту 
Суду, окрему думку суддів Нюссбергер, Мьозе та Ґрозева прикріплено 
до цього документа.

А. Н. 
К. В.

СПІЛЬНА ОСОБЛИВА ДУМКА СУДДІВ 
НЮССБЕРГЕР, МЬОЗЕ тА ГРОЗЄВА

1. Ми з повагою не згодні з більшістю в тому, що не мало місце по-
рушення статті 6 §§1 і 3 (c) і (d) Конвенції.

2. У прецедентному праві встановлено, що в інтересах справед-
ливого і чесного судового процесу ключову важливість представляє 
те, що обвинувачений повинен бути присутнім на своєму суді (див. 
Poitrimol v. France, 23 листопада 1993, §35, Cерія A, № 277-A; Lala v . the 
Netherlands, 22 вересня 1994 §33, Серія A, № 297-A; та De Lorenzo v. Italy 
(ріш.), № 69264/01, 12 лютого 2004), і обов’язок із забезпечення права 
відповідача в кримінальній справі бути присутнім в залі суду — під 
час оригінального або повторного провадження — є одним з ключових 
вимог статті 6 (див. Stoichkov v. Bulgaria, № 9808/02, §56 24 березня 2005, 
і Hermi v. Italy [GC], № 18114/02, §58, ECHR 2006 XII).

3. Однак особиста присутність відповідача в провадженні у апеля-
ції не має такої ж важливості, як в судових слуханнях (див. Kamasinski 
v. Austria, 19 грудня 1989, §106, Серія A, № 168). Характер застосуван-
ня статті 6 до проваджень в апеляційних судах залежить від конкрет-
них особливостей порушених проваджень; необхідно враховувати 
в повному обсязі розгляди у внутрішньому правовому порядку і роль 
апеляційного суду в них (див. Monnell and Morris v. the United Kingdom, 
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2 березня 1987, §56, Серія A, № 115; Ekbatani v. Sweden, 26 травня 1988, 
§27, Серія A, № 134; і Hermi, цит. вище, §60). Проте, Суд постановив, 
що в тих випадках, коли апеляційний суд закликається для розгля-
ду справи щодо фактів і права та для проведення повної оцінки пи-
тання провини або невинуватості заявника, він не може, в тому, що 
стосується справедливого судового процесу, належним чином визна-
чити ці питання без прямої оцінки доказів, поданих особисто обвину-
ваченим, що стверджують, що він не скоював дії, яка, передбачувано, 
є кримінальним злочином (див. Ekbatani, цит. вище, §32; Dondarini v. 
San Marino, §27, 6 липня 2004; Marcello Viola v. Italy, §58 5 жовтня 2006; 
Popovici v. Moldova, № 289/04 і 41194/04, §68, 27 листопада 2007; і Selwiak 
v. Poland, № 3818/04, §§55–57 21 липня 2009).

4. Крім того, гарантії в пункті 3 (d) статті 6 є конкретними ас-
пектами права на справедливий судовий процес, встановленого 
в пункті 1 цього положення, яке слід брати до уваги при будь-якій 
оцінці справедливості розглядів. На додаток, первинною турботою 
Суду згідно зі статтею 6 §1 є оцінка загальної справедливості кримі-
нальних розглядів (див. Taxquet v. Belgium [GC], № 926/05, §84, ECHR 
2010, і Al Khawaja and Tahery v. The United Kingdom [ GC], №№ 26766/05 
і 22228/06, §118, ECHR 2011).

5. У цій справі заявник звернувся до апеляційного суду після його 
засудження в суді першої інстанції і попросив забезпечити його при-
сутність на слуханні. Апеляційний суд задовольнив його прохання 
і наказав приставам доставити його на слухання. Заявника доставили 
в будівлю суду, де він перебував у камері протягом усього дня слухань, 
але його не доставили на саме слухання. Того ж дня апеляційний суд, 
в присутності адвоката заявника, залишив в силі рішення суду першої 
інстанції (див. пункти 31–33 рішення).

6. Це правда, що заявник був присутній на декількох слуханнях 
суду першої інстанції (але не на слуханні, на якому його засудили до 
десяти років позбавлення волі, див. пункт 26 рішення) і йому дали 
можливість допитати свідків і надати пояснення (див. пункт 61 рішен-
ня). Однак апеляційний суд був покликаний провести повну оцінку 
питання провини або невинуватості заявника. На нашу думку, з пре-
цедентного права Суду випливає, що це вимагало прямої оцінки до-
казів, наданих особисто заявником, який стверджував, що не вчиняв 
дій, за які його засудили, і що Апеляційний Суд був зобов’язаний за-
безпечити право заявника на присутність в залі суду (див. пункти 2 і 3 
вище). Це було важливо з урахуванням протиріч в доказах, таких, як 
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точні дати зґвалтувань, що не були з’ясовані (див. пункт 27 рішення). 
Заявник не зобов’язаний був демонструвати існування будь-якої не-
обхідності допитувати його під час слухання, або що його відсутність 
в залі суду створювала перешкоди для його захисту. Оскільки він чітко 
висловив своє бажання особисто брати участь, присутності одного ли-
ше адвоката було недостатньо.

7. Слід додати, що ані буква, ані дух статті 6 Конвенції не заважа-
ють людині відмовитися, з власної волі, чітко або мовчазно, від права 
на гарантію справедливого судового процесу (див. Kwiatkowska v. Italy 
(ріш.), № 52868/99, 30 листопада 200l, і Hermi, цит. вище, §73). Однак, 
для того, щоб така відмова вважалася ефективною для цілей Конвен-
ції, вона має бути встановлена в недвозначному вигляді і повинна суп-
роводжуватися мінімальними гарантіями, співмірними її важливості 
(див. Poitrimol, цит. вище, §31). У цій справі ніщо не говорить і відсут-
ня будь-яка інформація щодо того, чому заявника не вивели з камери 
в будівлі суду для присутності на слуханні.

8. Нарешті, при оцінці загальної справедливості розглядів також 
варто відзначити, що апеляційний суд не посилався окремо на кожен 
з порушених у скарзі заявника аргументів, які підкреслювали проти-
річчя, які потребують пояснень, але лише посилався на докази в ма-
теріалах кримінальної справи. Крім того, апеляційний суд не допитав 
свідків, чию правдивість заявник оскаржив у своїй апеляції (див. пунк-
ти 27 та 33 рішення).

9. Тому ми дійшли висновку, що мало місце порушення статті 6 §§1 
і 3 (c) і (d) Конвенції.

Переклад Харківської правозахисної групи
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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 «САРАНЧОВ ПРОТИ УКРАЇНИ»

(Заява № 2308/06)

Рішення

Страсбург 
9 червня 2016 року

ОСТАТОЧНЕ 
9 вересня 2016 року

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

У справі «Саранчов 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. Вегабовіч,  п. Й. Ґрозев,
п. К. Ранзоні,
та пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 3 травня 2016 року, 

виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу було розпочато за заявою (№ 2308/06), яку 12 грудня 
2005 року подав до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції 
про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) 
громадянин України п. Сергій Іванович Саранчов (далі — заявник).

2. Інтереси заявника представляв п. Т. Калмиков — юрист, який 
практикує у м. Харкові. Уряд України (далі — Уряд) на останніх етапах 
провадження представляла виконувач обов’язків Урядового уповно-
важеного пані О. Давидчук з Міністерства юстиції.

3. Заявник стверджував, зокрема, що його право на справедливий 
судовий розгляд було порушено, оскільки на жодному з етапів кримі-
нального провадження йому не надавалась безоплатна допомога за-
хисника та що суд першої інстанції, який постановив обвинувальний 
вирок щодо нього, не був безстороннім, тому що значну частину судо-
вого розгляду було проведено за відсутності прокурора.

4. 22 червня 2012 року про зазначені вище скарги було повідомле-
но Уряд.

ФАКтИ

I. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

5. Заявник народився у 1968 році та проживає у с Комсомольське 
Харківської області.

6. У травні 1999 року Павлоградським РВ УМВС України в Дніп-
ропетровській області заявника було оголошено у розшук у зв’язку 
з кримінальною справою за фактом розбійного нападу, поєднаного зі 
спричиненням тяжких тілесних ушкоджень неповнолітній П., доньці Б.

7. 28 січня 2000 року заявника було затримано у Росії за підозрою 
у вчиненні у цій країні іншого злочину, за який йому згодом російсь-
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ким судом було призначено покарання у вигляді позбавлення волі, 
строк якого мав закінчитися 27 липня 2004 року.

8. 1 червня 2004 року російський суд постановив про подальше 
тримання заявника під вартою в очікуванні екстрадиції до України.

9. 1 грудня 2004 року заявника було видано Україні та поміщено 
до слідчого ізолятора.

10. О 17 год. 20 хв. 16 січня 2005 року заявникові було пред’явлено 
протокол затримання, в якому зазначалося, що його затримано за пі-
дозрою у вчиненні розбійного нападу за обтяжуючих обставин. З пер-
шого допиту йому було повідомлено про його право мати захисника. 
Заявник підписав цей протокол, зазначивши, що він повністю не по-
годжується з його змістом та бажає мати захисника з першого допиту.

11. У той же час того ж дня заявник також підписав протокол оз-
найомлення його як підозрюваного з його процесуальними правами, 
зокрема, з правом не свідчити проти себе та правом на отримання пра-
вової допомоги захисника. Заявник підписав протокол та у відповід-
ній графі бланку протоколу від руки написав: «свої права захищати-
му самостійно, не з матеріальних причин». Заявник стверджував, що 
його змусили підписати цю та наступні відмови, оскільки працівники 
міліції сказали йому, що захисника, про надання якого він клопотав 
з самого початку, йому не нададуть.

12. 17 січня 2005 року заявник підписав інший протокол про оз-
найомлення його як підозрюваного з його процесуальними правами 
і зазначив, використовуючи такі ж формулювання, що він захищатиме 
себе самостійно.

13. Того ж дня його двічі допитали. Він заперечив будь-яку при-
четність до злочину.

14. 25 січня 2005 року заявнику було офіційно пред’явлено обви-
нувачення у вчиненні пограбування за обтяжуючих обставин. Того ж 
дня він підписав протокол ознайомлення його як обвинуваченого із 
своїми процесуальними правами та зазначив, використовуючи такі 
самі формулювання, що захищатиме себе самостійно.

15. 27 січня 2005 року він підписав ще один такий протокол, ви-
користовуючи такі ж формулювання. Того ж дня слідчий повідомив 
заявника про закінчення досудового слідства та надав йому для оз-
найомлення матеріали кримінальної справи.

16. 29 січня 2005 року прокурор Павлоградської місцевої проку-
ратури підписав остаточний обвинувальний висновок, яким заявни-
ка було обвинувачено у розбійному нападі за обтяжуючих обставин. 
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В обвинувальному висновку містилося клопотання про виклик до суду 
потерпілих Б. і П. та двох інших свідків.

17. 1 березня 2005 року заявник постав перед Павлоградським 
міськрайонним судом Дніпропетровської області, який засідав у складі 
одного судді та секретаря. Згідно з протоколом судового засідання 
розгляд справи відбувався таким чином:

a) на відкритті судового засідання були присутні лише заявник та 
Б., а прокурор, П. та свідки були відсутні. Суддя запитав заявника 
та Б., чи заперечують вони проти початку засідання за відсутності 
інших. Ніхто не заперечив, суддя розпочав судове засідання;

b) суддя ознайомив заявника з його процесуальними правами 
підсудного, включаючи право мати захисника або взяти захист 
своїх інтересів на себе, а також право давати показання або від-
мовитися давати показання і відповідати на запитання;

c) Відповівши, що він зрозумів свої права, заявник заявив кло-
потання про надання йому дозволу захищати себе самостій-
но. Суддя задовольнив це клопотання;

d) суддя зачитав обвинувальний висновок та запитав заявника, 
чи зрозумів він обвинувачення та чи бажає давати показання;

e) заявник відповів, що він зрозумів обвинувачення, визнав свою 
вину та відмовився давати показання;

f) Б. подала клопотання з проханням, щоб суд допитав її першою, 
а потім дозволив їй залишити судове засідання та продовжив 
розгляд справи за її відсутності. Заявник не заперечував і суд 
задовольнив клопотання потерпілої;

g) Б. була допитана та залишила залу судового засідання;
h) з’явився прокурор;
i) суддя пояснив заявникові, що він має право заявити відвід 

прокурору. Заявник відповів, що він не бажає заявляти відвід 
прокурору. Він знову визнав свою вину та заявив, що не ба-
жає давати показання. Він зазначив, що докази його вини були 
«допустимі і достатні», клопотав не викликати відсутніх свід-
ків, оскільки йому було соромно за свої дії; також він заявив 
клопотання про визнання недоцільним дослідження доказів 
відповідно до статті 299 Кримінально-процесуального кодек-
су України (див. пункт 30);

j) Суд ухвалив визнати недоцільним дослідження доказів та 
продовжив зачитувати деякі письмові показання, що місти-
лися у матеріалах справи;
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k) прокурор просив суд призначити заявникові покарання у ви-
гляді позбавлення волі на строк шість з половиною років.

18. Згідно з твердженнями заявника цей протокол судового за-
сідання був неточним. Зокрема, заявник спочатку не визнавав себе 
винним. Лише після того, як Б. залишила залу судових засідань, суддя 
переконав його визнати себе винним та надати згоду на проведення 
скороченого судового провадження в обмін на пом’якшення вироку.

19. Того ж дня після закінчення судового розгляду справи суд пос-
тановив свій вирок. Суд визнав заявника винним за усіма пунктами 
обвинувачення та призначив йому покарання у вигляді позбавлення 
волі на строк шість з половиною років, який повинен був обчислюва-
тися з 28 січня 2000 року, дати його затримання у Росії, і таким чином 
решта строку, який мав відбути заявник, становила один рік та при-
близно п’ять місяців. Свій вирок суд ґрунтував на визнанні заявником 
своєї вини під час судового розгляду справи та на його згоді з визнан-
ням судом недоцільним досліджувати докази. У вироку також було за-
значено, що вину заявника доведено низкою документів, що містились 
у матеріалах справи. Зокрема, у вироку було посилання на протоколи 
пред’явлення особи для впізнання, згідно з якими П. та інші свідки 
впізнали у заявнику особу, яка напала на П.

20. 4 березня 2005 року Б. оскаржила вирок, зазначаючи, що він 
був надто м’яким. Вона доводила, що строк позбавлення волі повинен 
обчислюватися від дати затримання заявника в Україні, а не від дати 
його затримання у Росії у зв’язку з іншим злочином. Вона також ствер-
джувала, що під час судового розгляду справи прокурор був відсутній, 
що заявник не визнавав своєї вини і не висловлював каяття, та що під 
час судового засідання він поводився зухвало.

21. У запереченнях на апеляційну скаргу заявник зазначив, що 
визнання ним вини та каяття були щирими та що призначене судом 
покарання було правильним і виправданим.

22. 20 травня 2005 року апеляційний суд Дніпропетровської області 
(далі — апеляційний суд) провів судове засідання у присутності про-
курора, Б. та заявника. У судовому засіданні заявник підтвердив свої 
попередні покази, сказав, що він висловив жаль з приводу вчиненого 
злочину та клопотав про залишення в силі вироку суду першої інстан-
ції. Згідно з твердженнями заявника він клопотав про допуск на це засі-
дання адвоката, але у задоволенні його клопотання було відмовлено.

23. Того ж дня апеляційний суд, взявши до уваги тяжкість злочи-
ну та особу заявника, скасував вирок Павлоградського міськрайонно-
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го суду як надто м’який. Суд також дійшов висновку, що суд першої 
інстанції неправильно розтлумачив закон, яким врегульовано поря-
док обчислення строку покарання, з урахуванням строку, відбутого 
у російській виправній установі. Зокрема, суд не врахував той факт, 
що Україна зробила застереження до Протоколу до Мінської Конвен-
ції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних 
і кримінальних справах стосовно чинності вироків, винесених у де-
ржавах, які підписали цей Протокол. Відповідно, апеляційний суд 
призначив заявникові покарання у вигляді позбавлення волі на строк 
дванадцять років, який мав обчислюватися з 16 січня 2005 року, дати 
його затримання в Україні.

24. Заявник оскаржив це рішення у касаційному порядку, доводя-
чи, що насправді він був невинуватий. Він стверджував, що під час су-
дового розгляду справи він спочатку заперечив свою вину та вказав на 
прогалини і невідповідності, які, на його думку, містилися в матеріа-
лах обвинувачення. Проте згодом він визнав себе винним внаслідок 
тиску з боку судді та тому, що він бажав якомога швидшого звільнення, 
а коштів на адвоката у нього не було. Під час судового розгляду його 
справи прокурор був відсутній та за цих обставин заявник не був пере-
конаний у безсторонності судді або у тому, що докази досліджувалися 
об’єктивно. Коли суддя переконав його у тому, що якщо він визнає себе 
винним, то отримає м’яке покарання, він виконав вказівки судді. За-
явник також стверджував, що апеляційний суд припустився помилки, 
коли не врахував строк, який він відбув у російській установі виконан-
ня покарань.

25. 30 серпня 2005 року Верховний Суд України відмовив у задо-
воленні касаційної скарги заявника та, належним чином врахувавши 
належність зібраних обвинуваченням письмових показів, дійшов ви-
сновку, що визнання заявника винним мало під собою достатнє фак-
тичне та доказове підґрунтя. Верховний Суд України також дійшов 
висновку, що апеляційний суд правильно обчислив початок строку 
відбування заявником покарання з 16 січня 2005 року, але зменшив 
строк покарання до дев’яти років.

26. 10 березня 2009 року на запит прокуратури апеляційний суд 
ухвалив обчислювати строк покарання заявника з 1 червня 2004 року 
(дати постанови про взяття його під варту до ухвалення рішення щодо 
вимоги про видачу).

27. 30 вересня 2011 року заявника було звільнено з установи вико-
нання покарань.
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II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСтВО

A. конститУція України (1996 рокУ)

28. Відповідні положення статей 59 та 63 Конституції України що-
до права на правову допомогу та права не свідчити проти себе наведені 
у рішенні від 19 лютого 2009 року у справі «Шабельник проти України» 
(Shabelnik v. Ukraine) (заява № 16404/03, п. 25, від 19 лютого 2009 року).

B. кримінальний кодекс України (1960 рокУ)

29. Частиною 3 статті 142 Кодексу, яка була чинною на час вчинен-
ня злочину, було передбачено, що розбій, поєднаний зі спричиненням 
тяжких тілесних ушкоджень, карається позбавленням волі на строк 
від шести до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.

C. кримінально-процесУальний кодекс України 

1960 рокУ

30. Відповідні положення Кримінально-процесуального кодексу 
у редакції, чинній на час подій, передбачали:

Стаття 46. Відмова від захисника
«Підозрюваний, обвинувачений і підсудний мають право в будь-який 
момент провадження у справі відмовитися від захисника. Відмова до-
пускається лише з ініціативи підозрюваного, обвинуваченого чи під-
судного і не позбавляє його права запросити того ж чи іншого захис-
ника в подальших стадіях процесу. ...».

Стаття 47. Порядок запрошення і призначення захисника
«Захисник запрошується підозрюваним, обвинуваченим, підсудним чи 
засудженим, їх законними представниками, а також іншими особами 
за проханням чи згодою підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, 
засудженого. Особа, що провадить дізнання, слідчий, суд зобов’язані 
надати затриманій особі чи особі, яка утримується під вартою, допо-
могу у встановленні зв’язку з захисником або з особами, які можуть 
запросити захисника. ...

Захисник призначається [особою, яка провадить дізнання, слідчим чи 
судом] у випадках: ...
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2) коли... підсудний бажає запросити захисника, але за відсутністю 
коштів чи з інших об’єктивних причин не може цього зробити. ...».

Стаття 299. Визначення обсягу доказів, що підлягають дослідженню, 
та порядку їх дослідження

«...

Суд вправі, якщо проти цього не заперечують учасники судового 
розгляду, визнати недоцільним дослідження доказів стосовно тих 
фактичних обставин справи... При цьому суд з’ясовує, чи правильно 
розуміють підсудний та інші учасники судового розгляду зміст цих 
обставин, чи немає сумнівів у добровільності та істинності їх позиції, 
а також роз’яснює їм, що у такому випадку вони будуть позбавлені 
права оспорювати ці фактичні обставини справи та розмір цивільного 
позову у апеляційному порядку.

Допит підсудного, якщо тільки він не відмовляється віддачі показань, 
провадиться обов’язково.».

ПРАВО

I. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 6 КОНВЕНЦІЇ

31. Заявник скаржився, зокрема, що його право на справедливий 
судовий розгляд було порушено, оскільки на жодному з етапів кримі-
нального провадження йому не було надавалась безоплатна допомога 
захисника та що суд першої інстанції, який постановив обвинувальний 
вирок щодо нього, не був безстороннім, тому що значну частину судо-
вого розгляду було проведено за відсутності прокурора. Він посилався 
на статтю 6 Конвенції, відповідні частини якої передбачають таке:

«1. «Кожен має право на справедливий... розгляд його справи... неза-
лежним і безстороннім судом, встановленим законом, який... встано-
вить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього криміналь-
ного обвинувачення...

...

3. Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення 
має щонайменше такі права: ...

c) захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу 
захисника, вибраного на власний розсуд, або — за браком достатніх 
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коштів для оплати юридичної допомоги захисника — одержувати 
таку допомогу безоплатно, коли цього вимагають інтереси право-
суддя; ...».

A. доводи сторін

1. щодо стверджуваної відсутності правової допомоги

32. Заявник вказував на невідповідність між протоколом про за-
тримання, в якому заявник клопотав призначити йому захисника, та 
підписаною у той же час відмовою від цього права. З його точки зору ця 
суперечність відображає той факт, що він спочатку клопотав про при-
значення захисника, але згодом працівники міліції повідомили його, 
що не задовольнять його клопотання, та погрожували йому розпра-
вою, якщо він буде на ньому наполягати. Не бачачи жодних перспектив 
успіху та побоюючись жорстокого поводження, заявник був змушений 
підписувати всі подальші відмови від захисника, які йому надавались. 
Кожного разу, коли він подавав нові клопотання про призначення йо-
му захисника, йому погрожували та чинили на нього тиск для того, 
щоб він підписав нову відмову. Національні суди не пересвідчилися 
у недвозначності відмов заявника від захисника, зокрема, з огляду на 
його уразливість та тяжкість покарання, яке йому загрожувало.

33. Незважаючи на те, що під час досудового слідства він не надав 
жодних визнавальних показів, його було позбавлено можливості обгово-
рити стратегію свого захисту та, зокрема, наслідки зміни своєї позиції 
під час судового розгляду справи з повного заперечення своєї вини на 
визнання себе винним. Те, що він не поскаржився на це у своїй апеляцій-
ній скарзі, можна пояснити його бажанням зберегти призначене йому 
м’яке покарання. Більше того, коли він клопотав про призначення йому 
захисника на засіданні апеляційного суду, у задоволенні його клопотан-
ня було відмовлено. Так само і Верховний Суд України не відреагував на 
його скаргу про неможливість отримати правову допомогу захисника.

34. У світлі зазначених аргументів заявник стверджував, що у йо-
го справі було порушення пункту 1 і підпункту «c» пункту 3 статті 6 
Конвенції.

35. Уряд доводив, що національне законодавство чітко передба-
чало право на безоплатну правову допомогу у разі, якщо заявнику не 
вистачає коштів, щоб найняти адвоката. Це право неодноразово йо-
му роз’яснювалося. Навіть якби у протоколі затримання від 16 січня 
2005 року заявник насправді клопотав про призначення захисника, він 
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у недвозначний спосіб відмовився від цього права наступного ж дня, 
17 січня 2005 року, перед своїм першим допитом. Після цього він неод-
норазово та послідовно впродовж усього провадження підтверджував 
свою відмову від захисника та не піддавав її сумніву у своїх клопотан-
нях до апеляційного суду, у яких він також підтверджував, що судовий 
розгляд його справи був справедливим, та повторно визнавав свою ви-
ну. Інтереси правосуддя не вимагали присутності захисника заявника 
на засіданні апеляційного суду, оскільки цей суд лише виправляв по-
милки суду першої інстанції при постановленні вироку.

36. У контексті цих доводів Уряд наполягав на тому, що порушен-
ня підпункту «c» пункту 3 статті 6 Конвенції щодо стверджуваного не-
надання заявникові безоплатної допомоги захисника не було.

2. щодо стверджуваної відсутності прокурора 
упродовж частини судового розгляду справи

37. Уряд доводив, що прокурор був відсутнім лише на початку судо-
вого засідання, і за його відсутності було заслухано лише одного свідка, 
а саме Б., на підставі клопотання, яке міститься в обвинувальному вис-
новку. Як протокол судового засідання, так і заперечення заявника на 
апеляційну скаргу Б. свідчили про те, що він визнав себе винним у при-
сутності прокурора та вважав вирок суду першої інстанції справедливим.

38. Заявник наполягав на тому, що було порушення пункту 1 стат-
ті 6 Конвенції у зв’язку з відсутністю прокурора впродовж більшої час-
тини судового розгляду справи заявника.

B. оцінка сУдУ

1. щодо прийнятності

39. Суд вважає, що ці скарги порушують питання факту та права, 
що вимагає розгляду справи по суті. Отже, жодна з цих скарг не є явно 
необґрунтованою у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Кон-
венції. Вони не є неприйнятними з будь-яких інших підстав. Отже, во-
ни мають бути визнані прийнятними.

2. щодо суті

a) Загальні принципи

40. Суд нагадує, що право обвинуваченого на ефективну участь 
у розгляді судом кримінальної справи включає у себе не лише право 
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на присутність у ході такого розгляду, але, за необхідності, також і пра-
во на правову допомогу (див. рішення у справі «Лагерблум проти Швеції» 
(Lagerblom v. Sweden), заява № 26891/95, п. 49, від 14 січня 2003 року).

41. Крім того, навіть якщо першочерговою метою статті 6 Конвен-
ції у тому, що стосується кримінального провадження, є забезпечен-
ня справедливого розгляду «судом», уповноваженим встановлювати 
обґрунтованість «будь-якого висунутого ... кримінального обвину-
вачення», це не означає, що стаття не застосовується до досудового 
провадження. Таким чином, стаття 6 Конвенції, особливо її пункт 3, 
може бути застосовним ще до того, як справу буде передано до суду, 
та тією мірою, якою справедливості судового розгляду може бути на-
несена серйозна шкода первинним недотриманням її положень (див. 
рішення у справі «Сальдуз проти Туреччини» (Salduz v. Turkey) [ВП], заява 
№ 36391/02, п. 50, ECHR 2008).

42. Суд також встановив, що для того, щоб скористатись своїм пра-
вом на захист, обвинуваченому зазвичай дозволяється повною мірою 
користуватися допомогою захисника з початкових стадій проваджен-
ня, оскільки національне законодавство може передбачати наслідки 
поведінки обвинуваченого на початкових стадіях допитів у поліції, 
які відіграватимуть вирішальну роль для перспектив захисту на будь-
яких пізніших стадіях кримінального провадження (див. згадане рі-
шення у справі «Сальдуз проти Туреччини» (Salduz v. Turkey), п. 52). Суд 
визнає, що на цьому етапі провадження обвинувачений часто опи-
няється в особливо вразливому становищі та у більшості випадків це 
може бути належним чином компенсовано лише допомогою захисни-
ка, завдання якого, серед іншого, полягає у допомозі забезпеченню 
дотримання права обвинуваченого не свідчити проти себе. Суд на-
голошує на тому, що справедливість провадження насправді вимагає 
надання обвинуваченому можливості отримати весь інструментарій 
послуг, безпосередньо пов’язаних з правовою допомогою (див. рішен-
ня у справі «Дворський проти Хорватії» (Dvorski v. Croatia) [ВП], заява 
№ 25703/11, пп. 77 та 78, ECHR 2015, з подальшими посиланнями).

43. Більше того, обмеження доступу затриманого підозрюваного 
до захисника може порушити права захисту, навіть якщо в результаті 
цього визнавальних показань отримано не було (див. рішення у спра-
вах «Даянан проти Туреччини» (Dayanan v. Turkey), заява № 7377/03, пп. 32 
та 33, від 13 жовтня 2009 року, та «Вєренцов проти України» (Vyerentsov v. 
Ukraine), заява № 20372/11, п. 78, від 11 квітня 2013 року). Зокрема, сис-
тематичне обмеження права на доступ затриманого підозрюваного до 
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правової допомоги на підставі положень національного законодавства 
само по собі є достатнім для встановлення порушення статті 6 Конвен-
ції (див. згадане рішення у справі «Даянан проти Туреччини» (Dayanan 
v. Turkey), п. 33, та рішення у справі «А. Т. проти Люксембурга» (A. T. v. 
Luxemboorg), заява № 30460/13, п. 65, від 9 квітня 2015 року).

44. Ані буква, ані дух статті 6 Конвенції не перешкоджають особі 
добровільно відмовитися, вголос або за мовчазною згодою, від права 
на гарантії справедливого судового розгляду. Проте для того, щоб від-
мова від цього права була визнана дійсною для цілей Конвенції, во-
на має надаватися у недвозначний спосіб та супроводжуватися хоча 
б мінімальними гарантіями, співмірними з її важливістю. Крім то-
го, вона не повинна суперечити будь-якому важливому громадсько-
му інтересу (див. рішення у справі «Сейдович проти Італії» (Sejdovic v. 
Italy) [ВП], заява № 56581/00, п. 86, ECHR 2006-II). Зокрема, для того, 
щоб зазначена відмова була дієвою, має бути доведено, що заявник міг 
у розумних межах передбачити наслідки своєї поведінки (див., mutatis 
mutandis, рішення у справі «Ідалов проти Росії» (Idalov v. Russia) [ВП], за-
ява № 5826/03, п. 173, від 22 травня 2012 року). Право мати захисника 
є основоположним правом серед тих, що становлять поняття справед-
ливого суду та забезпечення ефективності решти гарантій, викладе-
них у статті 6 Конвенції, що є яскравим прикладом прав, які вимагають 
особливого захисту норми «свідомої та розумної відмови», встановле-
ної практикою Суду (див. згадане рішення у справі «Дворський проти 
Хорватії» (Dvorski v. Croatia), п. 101).

45. Вимоги пункту 3 статті 6 Конвенції мають розглядатися як кон-
кретні аспекти права на справедливий судовий розгляд, гарантовано-
го пунктом 1 статті 6 Конвенції. Таким чином, Суд розгляне скарги 
заявника за обома згаданими положеннями, взятими разом (див., на-
приклад, рішення «Сахновський проти Росії» (Sakhnovskiy v. Russia) [ВП], 
заява № 21272/03, п. 94, від 2 листопада 2010 року). При цьому Суд має 
розглянути провадження у цілому, включаючи рішення апеляційного 
суду (див., наприклад, рішення у справі «Едвардз проти Сполученого Ко-
ролівства» (Edwards v. the United Kingdom), від 16 грудня 1992 року, п. 34, 
Серія A, № 247-B).

b) Застосування наведених вище принципів у цій справі

46. Суд спершу зазначає, що на самому першому етапі залучення 
заявника до кримінального провадження у його справі в Україні він 
підписав два суперечливих документи, ймовірно, в один і той самий 
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час та у ту саму дату. При тому, що в одному він клопотав про при-
значення йому захисника, в іншому він відмовився від цього права 
(див. пункти 10 та 11). На жодному етапі кримінального провадження 
щодо заявника державними органами або Урядом у його зауважен-
нях до Суду надано задовільного пояснення цій суперечності не було. 
Правдою є те, що після цієї відмови впродовж наступних десяти днів 
мали місце ще три відмови (див. пункти з 12 по 15). Проте з огляду на 
те, що перша відмова є сумнівною у зв’язку зі згаданою вище непояс-
неною суперечністю, а інші відмови з ідентичними формулюваннями 
з’являлись у швидкій послідовності у той час, коли заявник перебував 
під вартою, Суд не переконаний у тому, що відмова заявника від пра-
ва на правову допомогу під час досудового слідства була висловлена 
у недвозначний спосіб.

47. Проте Суд не забуває про той факт, що до національних органів 
скарг саме щодо обмеження його права на правову допомогу на етапі 
досудового слідства заявник не подав (див., для порівняння, справи 
«Тримбач проти України» (Trymbach v. Ukraine), заява № 44385/02, п. 64, 
від 12 січня 2012 року, та «Зінченко проти України» (Zinchenko v. Ukraine), 
заява № 63763/11, п. 89, від 13 березня 2014 року).

48. Суд вважає, що немає необхідності окремо розглядати части-
ну скарги заявника щодо дійсності його відмов від правової допомоги 
впродовж досудового слідства з огляду на той факт, що позиція заяв-
ника повністю змінилася із заперечення будь-якої своєї вини на етапі 
досудового слідства на визнання себе винним під час судового розгля-
ду справи та зважаючи на висновки Суду щодо права на правову допо-
могу під час судового розгляду.

49. Таким чином, фактом залишається те, що твердження заявни-
ка, що він відмовився від свого першого клопотання про призначення 
йому захисника через тиск з боку працівників міліції, не було пере-
конливо спростовано Урядом та що суперечностям у документах, під-
писаних заявником у перший день його участі у розслідуванні, не було 
надано задовільного пояснення. Цей факт може також стати важливим 
при оцінці питання, чи була дійсною відмова заявника від свого права 
на правову допомогу на стадії судового розгляду справи.

50. При оцінці останнього питання, з огляду на суперечності між 
викладом заявником перебігу судового розгляду його справи та про-
токолом судового засідання, перед Судом постає питання, чи повніс-
тю зафіксовані у протоколі судового засідання усі відповідні події, які 
відбувалися у залі суду.
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51. Звертаючись до цього питання, Суд зауважує, що у протоколі 
судового засідання зафіксовано, що відмова заявника від правової до-
помоги та визнання ним своєї вини були заявлені дуже швидко одне 
за одним на початку судового розгляду його справи та обидві ці події 
відбулися до появи прокурора у залі суду. Згідно з протоколом вони 
також були заявлені у присутності Б. Проте Суд не може не взяти до 
уваги, що доводи, які Б. надала у своїй апеляційній скарзі, прямо су-
перечать протоколу судового засідання у головному, а саме, у тому, 
що вона стверджувала, що заявник заперечив свою вину та поводився 
зухвало, в той час як у протоколі вказано, що він визнав себе винним та 
у її присутності поводився поступливо.

52. Ця суперечність, навіть коли на неї вказав заявник, національ-
ними органами пояснена так і не була ані в апеляційному проваджен-
ні, ані Урядом у зауваженнях до Суду. У будь-якому разі достовірність 
тверджень Б. у цьому конкретному випадку ніколи не піддавалась 
сумніву, незважаючи навіть на те, що заявник заперечував факт пов-
ноти протоколу судового засідання.

53. Зважаючи на цю непояснену суперечність та відсутність про-
курора на цій частині засідання, Суд не повністю переконаний у тому, 
що протокол судового засідання повною мірою відображає усі події, 
які відбувалися у судовій залі до появи прокурора.

54. Для того, щоб бути остаточно впевненим, Суд потребує пе-
реконливих доказів, які б могли переконати його, що офіційний до-
кумент, яким є протокол судового засідання, є недостовірним (див. 
рішення у справі «Галстян проти Вірменії» (Galstyan v. Armenia), заява 
№ 26986/03, п. 76, від 15 листопада 2007 року). Проте певні риси цієї 
справи, зокрема, неформальний спосіб, у який відбувався судовий 
розгляд справи, коли, окрім заявника, головуючого судді та праців-
ника суду, жоден з учасників суду не був присутній впродовж усього 
засідання, не дають Судові повністю відхилити твердження заявни-
ка. За цих обставин Суд не може досягти остаточного висновку щодо 
достовірності твердження заявника про те, що протокол судового за-
сідання не містив повного викладу усіх подій, які відбувалися у залі 
суду та внаслідок яких заявник відмовився від свого права на правову 
допомогу та визнав себе винним (див., для порівняння, ухвалу щодо 
прийнятності у справі «Холл проти Сполученого Королівства» (Hall v. 
The United Kingdom), заява № 65327/01, від 19 лютого 2002 року).

55. Суд зауважує, що присутність захисника або зазначення Верхов-
ним Судом України у тексті його рішення про те, що він розглянув твер-
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дження заявника та мав вагомі підстави відхилити їх, дозволили би Су-
дові облишити усі сумніви щодо повноти протоколу судового засідання. 
Проте за наявності згаданих вище обставин ці сумніви залишаються.

56. Більше того, не маючи жодних спеціальних знань в юриспру-
денції (див., в якості протилежного прикладу, рішення у справі «Пас-
кал проти України» (Paskal v. Ukraine), заява № 24652/04, пп. 77 та 78, від 
15 вересня 2011 року), заявник не був у змозі належним чином оцінити 
наслідки відмови від свого права на правову допомогу під час судового 
розгляду його справи. Зокрема, обчислення початку строку відбуття 
покарання у справі заявника включало у себе питання застосуван-
ня правил призначення покарання у міжнародному контексті, повне 
розуміння яких, без сумніву, вимагало професійних знань адвоката 
(див., mutatis mutandis, рішення у справі «Каранта проти Швейцарії» 
(Quaranta v. Switzerland), від 24 травня 1991 року, п. 34, Серія А, № 205). 
Ніщо не свідчить про те, що суд першої інстанції довів до відома заяв-
ника усю складність правових питань, до яких він був причетний, або 
що заявник сам був у змозі оцінити ці питання. Отже, не можна ствер-
джувати, що відмова заявника від свого права на правову допомогу бу-
ла зроблена за наявності повного усвідомлення її правових наслідків 
(див., в якості протилежного прикладу, рішення у справі «Нацвлішвілі 
та Тогонідзе проти Грузії» (Natsvlishvili and Togonidze v. Georgia), заява 
№ 9043/05, п. 92, ECHR-2014 (витяги)).

57. Насамкінець, зважаючи на свої висновки щодо відмови заявни-
ка від свого права на правову допомогу на етапі досудового слідства, 
Суд не може виключити, що відмова національних органів відреагу-
вати на його первісне клопотання про призначення захисника під час 
досудового слідства могли позбавити його бажання вимагати забезпе-
чення його права на захист під час судового розгляду його справи.

58. З урахуванням викладених вище міркувань та, зокрема, за 
відсутністю цілком достовірного запису протоколу судового засідан-
ня до моменту появи прокурора, Суд доходить висновку, що відмова 
заявника від свого права на правову допомогу під час судового роз-
гляду справи не супроводжувалась мінімальними гарантіями, спів-
мірними важливості цього права. Отже, вона не була дійсною у ро-
зумінні Конвенції.

59. Зважаючи на зазначене, Суд доходить висновку, що ненадан-
ня національними органами безоплатної правової допомоги заявнику 
під час судового розгляду його справи завдало шкоди справедливості 
усього кримінального провадження у його справі.
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60. Відповідно було порушення пункту 1 та підпункту «c» пункту 3 
статті 6 Конвенції.

61. З огляду на причини такого висновку Суд вважає, що немає 
необхідності розглядати скарги заявника щодо стверджуваної від-
мови у задоволенні його клопотання про призначення захисника на 
засіданні апеляційного суду та щодо відсутності прокурора впродовж 
частини судового розгляду (див., mutatis mutandis, рішення у справі 
«Єшилькая проти Туреччини» (Yesilkaya v. Turkey), заява № 59780/00, 
п. 36, від 8 грудня 2009 року, та «Нєчто проти Росії» (Nechto v. Russia), 
заява № 24893/05, п. 130, від 24 січня 2012 року).

II. ІНШІ СтВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННя КОНВЕНЦІЇ

62. Заявник скаржився за статтею 6 Конвенції на те, що не мав 
можливості допитати свідків. Без посилання на будь-яке положення 
Конвенції він також скаржився на погіршення стану свого здоров’я під 
час його перебування під вартою та що надана йому медична допо-
мога була неналежною. Насамкінець заявник скаржився за підпунк-
том «а» пункту 1 статті 5 Конвенції, що при обчисленні початку стро-
ку відбуття покарання суди не врахували строк його ув’язнення до 
16 січня 2005 року та за пунктом 4 статті 5 Конвенції, що він не мав 
можливості оскаржити законність тримання його під вартою до вине-
сення судом вироку щодо нього.

63. Уважно розглянувши твердження заявника з урахуванням 
усіх наявних у нього матеріалів, Суд вважає, що тією мірою, якою ос-
каржувані питання належать до його компетенції, вони не виявляють 
жодних ознак порушень прав і свобод, гарантованих Конвенцією.

64. Отже, ця частина заяви має бути визнана неприйнятною як 
явно необґрунтована відповідно до підпункту «a» пункту 3 і пункту 4 
статті 35 Конвенції.

III. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

65. Статтею 41 Конвенції передбачено:

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

66. Заявник вимагав 20 000 євро відшкодування моральної шкоди.
67. Уряд вважав цю вимогу необґрунтованою та надмірною.
68. Суд вважає, що заявник вочевидь зазнав певної моральної 

шкоди у зв’язку зі встановленим порушенням, яку не може бути на-
лежним чином компенсовано самою лише констатацією порушення. 
Отже, Суд, здійснюючи оцінку на засадах справедливості, присуджує 
заявнику 2500 євро відшкодування моральної шкоди.

B. сУдові та інші витрати

69. Заявник також вимагав 2620 євро компенсації судових та ін-
ших витрат, яких він зазнав під час провадження у Суді.

70. Уряд доводив, що заявник не обґрунтував жодних витрат, які 
він вимагав відшкодувати, та що сума, що вимагалася, була надмір-
ною.

71. Відповідно до практики Суду заявник має право на компенса-
цію судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі витра-
ти були фактичними і неминучими, а їхній розмір — обґрунтованим. 
У цій справі, зважаючи на згадані критерії, Суд за цим пунктом не 
присуджує нічого.

C. пеня

72. Суд вважає за належне призначити пеню на підставі граничної 
позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має бу-
ти додано три відсоткові пункти.

на цих підставах суд одностайно

1. Оголошує одноголосно прийнятними скарги за статтею 6 Кон-
венції щодо стверджуваного порушення права заявника на правову 
допомогу та на відсутність прокурора впродовж частини судового роз-
гляду, а решту скарг у заяві — неприйнятними.

2. Постановляє шістьма голосами проти одного, що було порушен-
ня пункту 1 та підпункту «с» пункту 3 статті 6 Конвенції.

3. Постановляє п’ятьма голосами проти двох, що немає потреби 
розглядати скарги заявника щодо стверджуваної відмови у задоволен-
ні клопотання заявника про призначення йому захисника на засіданні 



2�1

СаранЧов проти україни

апеляційного суду та щодо відсутності прокурора впродовж частини 
судового розгляду.

4. Постановляє шістьма голосами проти одного, що:
a) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде ста-

тусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, 
держава-відповідач повинна сплатити заявнику 2500 (дві ти-
сячі п’ятсот) євро відшкодування моральної шкоди та додат-
ково суму будь-яких податків, що можуть нараховуватись; ця 
сума має бути конвертована в національну валюту держави-
відповідача за курсом на день здійснення платежу;

b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточ-
ного розрахунку на вищезазначені суми нараховуватиметься 
простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової 
ставки Європейського центрального банку, що діятиме в період 
несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

5. Відхиляє одноголосно решту вимог заявника щодо справедли-
вої сатисфакції.

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 9 червня 
2016 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.

К. Вестердік А. Нуссбергер
секретар голова

Відповідно до пункту 2 статті 45 Конвенції та пункту 2 правила 74 
Регламенту Суду до рішення додаються такі окремі думки:

a) Окрема думка суддів Нуссбергер та Ранзоні;
b) Окрема думка судді Вегабовіча.

А. Н. 
К. В.

ОКРЕМА ДУМКА СУДДІВ НУССБЕРГЕР тА РАНЗОНІ

Ми проголосували разом з іншими суддями за встановлення по-
рушення пункту 1 та підпункту «c» пункту 3 статті 6 Конвенції (пункт 
2 резолютивної частини рішення), але на підставі інших міркувань. 
Більше того, ми не погоджуємося з висновком більшості у тому, «що не-
має потреби розглядати скарги заявника щодо стверджуваної відмови 
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у задоволенні його клопотання про призначення йому захисника на 
засіданні апеляційного суду» (пункт 3 резолютивної частини рішен-
ня). Ми вважаємо, що це треба проаналізувати.

Перед судовим засіданням у суді першої інстанції заявник відмо-
вився від свого права на правову допомогу та згодом отримав м’яке 
покарання. У своїх зауваженнях до апеляційної скарги заявник ствер-
джував, що визнання ним своєї вини було «щирим» та що призначе-
не йому покарання, а саме шість з половиною років позбавлення волі, 
було «правильним і виправданим» (див. пункт 21). Навіть на засідан-
ні апеляційного суду заявник «висловлював жаль з приводу злочину, 
який він вчинив, та клопотав про залишення в силі вироку суду першої 
інстанції» (див. пункт 22 рішення). Отже, він повністю погоджувався з 
вироком суду першої інстанції.

За цих обставин ми вважаємо, що відмова заявника від свого пра-
ва на правову допомогу під час досудового слідства та судового роз-
гляду справи може вважатися дійсною, та ми маємо сумнів з приводу 
того, що провадження до винесення вироку судом першої інстанції 
було несправедливим.

Проте Суд також повинен був розглянути скарги заявника щодо 
стверджуваної відмови у задоволенні його клопотання про призначен-
ня йому захисника на пізнішому етапі провадження. За апеляційною 
скаргою однієї з потерпілих апеляційний суд збільшив строк покаран-
ня до дванадцяти років. Зрештою Верховний Суд України призначив 
покарання у вигляді позбавлення волі на строк дев’ять років. У зв’язку 
з існуванням (передбачуваного) ризику призначення більш суворого 
покарання у суді апеляційної інстанції, заявник повинен був мати 
захисника на цьому етапі провадження, про призначення якого він 
клопотав. На нашу думку, саме це непризначення захисника зробило 
провадження несправедливим та призвело до встановлення порушен-
ня пункту 1 та підпункту «c» пункту 3 статті 6 Конвенції.

ОКРЕМА ДУМКА СУДДІ ВЕГАБОВІЧА, 
яКА НЕ СПІВПАДАЄ З ДУМКОЮ БІЛЬШОСтІ

Не можу погодитися з думкою більшості Палати про те, що факти, 
на які скаржиться заявник, свідчать про наявність порушення пунк-
ту 1 та підпункту «c» пункту 3 статті 6 Конвенції, які передбачають:
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«1. Кожен має право на справедливий ... розгляд його справи ... судом, 
... який ... встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти 
нього кримінального обвинувачення....

...

3. Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення 
має щонайменше такі права:

...

c) захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу 
захисника, вибраного на власний розсуд, або — за браком достатніх 
коштів для оплати юридичної допомоги захисника — одержувати 
таку допомогу безоплатно, коли цього вимагають інтереси право-
суддя;

...».

16 січня 2005 року заявникові було пред’явлено протокол затри-
мання, в якому наводилися підстави його затримання та було пові-
домлено про його право на доступ до захисника з моменту першого 
допиту. Спочатку подавши клопотання про призначення йому за-
хисника, заявник вирішив і підтвердив своє рішення, написавши від 
руки, що захищатиме себе сам не з матеріальних причин. Він кілька 
разів підтверджував, що його було ознайомлено з його правами як об-
винуваченого, та зазначав, використовуючи однакові формулювання, 
що він захищатиме себе сам.

На початку засідання апеляційного суду Дніпропетровської об-
ласті заявник підтвердив свої попередні покази, висловивши жаль 
з приводу вчиненого ним злочину, та клопотав про залишення в силі 
вироку суду першої інстанції. Лише після скасування апеляцій-
ним судом вироку Павлоградського міськрайонного суду як «надто 
м’якого» заявник почав скаржитись на порушення його права на пра-
вову допомогу.

Цю справу слід чітко відмежувати від основної лінії практики Су-
ду в рішенні «Сальдуз проти Туреччини» (Salduz v. Turkey), яка перед-
бачає, що на початкових стадіях допитів у поліції, що є вирішальними 
для перспектив захисту на будь-яких пізніших етапах кримінального 
провадження, обвинуваченому зазвичай дозволяється повною мірою 
користуватися допомогою захисника.

Очевидно, що уся ця справа стосується двох основних питань: чи 
зробив заявник свій вибір під тиском або примусом з боку працівни-
ків міліції, та якщо працівники міліції не чинили на нього тиску або 



2��

справи, які стосуються права на справедливий суд

не застосовували примус, чи мала бути заявникові надана можливість 
захищати себе самому, якщо він цього бажав.

У матеріалах справи немає доказів, які б підтверджували тверд-
ження заявника, що органи влади усіма способами впливали на нього 
з метою прийняття ним рішення захищати себе самому.

В рішенні у справі «Дворський проти Хорватії» (Dvorski v. Croatia) 
([ВП], заява № 25703/11, ECHR 2015) Суд вирішив здійснити оцінку то-
го, чи, розглядаючи провадження в цілому, право на захист досягло та-
кого «негативного впливу», що це спотворило загальну справедливість 
провадження.

Не вдаючись до деталей згаданого аналізу, я вважаю, що бажання 
заявника захищати себе самому було задоволено (на початку здійснен-
ня ним свого власного захисту було дуже успішним) впродовж усього 
кримінального провадження у його справі. Хоча провадження щодо 
злочину, вчиненого заявником, було серйозним, це не означає, що за-
лежно від серйозності провадження до справедливого розгляду справи 
мають бути різні вимоги. Коли за обставин цієї справи заявник надав 
свої перші визнавальні покази, він насправді вчинив так добровільно за 
відсутності жодних ознак фізичного або психологічного примусу з боку 
працівників міліції або будь-яких інших представників держави.

Визнавальні покази заявника не були головним доказом обви-
нувачення (див., в якості протилежного прикладу, рішення у справі 
«Маджі проти Сполученого Королівства» (Magee v. the United Kingdom), за-
ява № 28135/95, п. 45, ECHR 2000-VI) та суд першої інстанції тлумачив 
його покази з урахуванням сукупності доказів, які він оцінював (див., 
для порівняння, рішення у справі «Биков проти Росії» (Bykov v. Russia) 
(Bykov v. Russia) [ВП], заява № 4378/02, від 10 березня 2009 року).

За таких обставин мені важко дійти висновку, що провадження 
у справі заявника було несправедливим (див., для порівняння, ухва-
лу щодо прийнятності у справі «О’Кейн проти Сполученого Королівства» 
(O’Kane v. the United Kingdom), заява № 30550/96, від 6 липня 1999 року), 
оскільки під час провадження усі права заявника були належним чи-
ном забезпечені, а його визнавальні покази були не тільки не єдиним, 
а й не вирішальним доказом у справі, і як такі не ставили під сумнів 
визнання його винним та призначення йому покарання (див., для 
порівняння, рішення у справі «Гефген проти Німеччини» (<...>) [ВП], за-
ява № 22978/05, п. 187, ECHR 2010, та в якості протилежного прикла-
ду — рішення у справі «Мартін проти Естонії» (Martin v. Estonia), заява 
№ 35985/09, пп. 95–96, від 30 травня 2013 року).
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СаранЧов проти україни

З урахуванням цього та з огляду на принцип, згідно з яким вимоги 
пункту 3 статті 6 Конвенції слід розглядати як конкретні аспекти пра-
ва на справедливий судовий розгляд, гарантованого пунктом 1 стат-
ті 6 Конвенції (див., наприклад, рішення у справі «Загородній проти Ук-
раїни» (Zagorodniy v. Ukraine), заява № 27004/06, п. 51, від 24 листопада 
2011 року), а також вимогу оцінювати справедливість кримінального 
провадження у цілому (див. рішення у справі «Аль-Хаваджа та Тагері 
проти Сполученого Королівства» (Al-Khawaja v. the United Kingdom) [ВП], 
заяви №№ 26766/05 та 22228/06, п. 118, ECHR 2011), я вважаю, не було 
доведеним те, що права заявника на захист були безнадійно пору-
шені, або що його право на справедливий судовий розгляд за статтею 6 
Конвенції зазнало негативного впливу (див., mutatis mutandis, рішення 
у справах «Мамач та інші проти Туреччини» (Mamac and Others v. Turkey), 
заяви № № 29486/95, 29487/95 та 29853/96, п. 48, від 20 квітня 2004 року, 
та «Санкая проти Туреччини» (Sankaya v. Turkey), заява № 36115/97, п. 67, 
від 22 квітня 2004 року; а також в якості протилежного прикладу див. 
згадане рішення у справі «Мартін проти Естонії» (Martin v. Estonia)).

Право заявника захищати себе особисто було гарантовано підпун-
ктом «с» пункту 3 статті 6 Конвенції і він ефективно скористався цим 
правом. Я не погоджуюся з висновком більшості, що у протоколі су-
дового засідання зафіксовано, що відмова заявника від захисника та 
визнання ним своєї вини були заявлені дуже швидко одне за одним 
на початку судового розгляду його справи і обидві ці події відбулися 
до появи прокурора у залі суду. Наскільки я знаю, з точки зору статті 6 
Конвенції проблему може створити протилежна ситуація, якби заяв-
ник не був присутнім на судовому засіданні, у той час як прокурор був 
присутнім. Палата в оскаржуваній ситуації знайшла суттєву супере-
чність, яка призвела до встановлення порушення підпункту «с» пунк-
ту 3 статті 6 Конвенції.

Тягар доведення лежить на заявнику, якому слід надати достатні 
докази на підтвердження своїх тверджень. Це саме те, чого у цій справі 
не вистачає.
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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 «КРИВОШЕЙ ПРОТИ УКРАЇНИ»

(Заява № 7433/05)

Рішення

Страсбург 
23 червня 2016 року

ОСТАТОЧНЕ 
23 вересня 2016 року

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

У справі «Кривошей проти України»,

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

пані А. Нуссбергер, голова,  п. Х. Гаджієв,
п. Е. Мьосе,    п. Ф. Веґабовіч,
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пані С. О’Лірі,  п. К. Ранзоні,
п. С. Гончаренко, суддя ad hoc,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 31 травня 2016 року, 

виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Дану справу розпочато за заявою (№ 7433/05) проти України, 
яку подав до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод (надалі — «Конвенція») громадянин 
України, пан Анатолій Олександрович Кривошей (надалі — «заявник»), 
18 лютого 2005 року.

2. Заявника, якому була надана юридична допомога, представ-
ляв пан А. П. Бущенко, адвокат, який практикує у Києві. Уряд Украї-
ни (надалі — «Уряд») представляла останнім часом його виконуюча 
обов’язки Уповноваженого, пані О. Давидчук з Міністерства юстиції.

3. Заявник стверджував, зокрема, що тривалість кримінальних 
проваджень проти нього у зв’язку з обвинуваченнями у крадіжці не від-
повідала вимозі «розумного строку». Він також скаржився на те, що йо-
му не надавалася юридична допомога на початковій стадії криміналь-
ної справи проти нього, всупереч вимогам статті 6 §3 (c) Конвенції.

4. 12 січня 2012 року Уряду було повідомлено про заяву. Пані Ганна 
Юдківська, суддя, обрана по відношенню до України, не могла прий-
мати участь у справі (Правило 28 Регламенту Суду). Відповідно, Го-
ловуючий П’ятої секції вирішив призначити пана Сергія Гончаренка 
в якості судді ad hoc (стаття 26 §4 Конвенції та правило 29 §1).

ФАКтИ

I. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

5. Заявник народився у 1966 році та зараз відбуває тюремне пока-
рання.

6. У серпні та вересні 2001 року була порушена низка окремих 
кримінальних проваджень у зв’язку з крадіжкою зерна, сільськогоспо-
дарських тварин та інших речей з різних ферм. Ці провадження були 
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згодом об’єднані в одну кримінальну справу (надалі — «провадження 
щодо крадіжки»).

7. 15 серпня 2001 року заявник, разом з декількома іншими осо-
бами, у тому числі В. З., був затриманий в якості підозрюваного у цих 
провадженнях.

8. 17 серпня 2001 року Магдалинівський районний суд (надалі — 
«районний суд») залишив заявника під вартою в очікуванні досудово-
го розслідування за цими обвинуваченнями.

9. 23 серпня 2001 року були порушені кримінальні провадження 
у зв’язку з умисним убивством чоловіка, чиє тіло, нібито, було знайде-
но мешканцем села у лісі біля села заявника (надалі — «провадження 
щодо вбивства»).

10. Того ж дня, протягом допитування у провадженні щодо крадіж-
ки, В. З. нібито сказав міліції, що 1 серпня 2001 року заявник смертель-
но поранив жінку, Л. Г., в ДТП, та вбив її чоловіка, А. Г., у присутності 
В. З. для того, щоб заховати злочин. Він також стверджував, що вони за-
ховали тіла у лісі. За словами Уряду, кримінальні провадження у зв’язку 
з загибеллю Л. Г. у ДТП також були порушені того дня.

11. Пізніше того ж дня заявник та В. З., яких не супроводжували 
адвокати, були відвезені до центру села, в якому вони проживали, 
і міліція попросила їх дати твердження на відео про обставини смерті 
Л. Г. та А. Г. В. З. повторив твердження, яке зробив раніше того ж дня. 
Відповідно до запису слідчого експерименту, який посилався на заяв-
ника як на «підозрюваного», заявник, якого проінформували про пра-
во на захист та право не свідчити проти себе, погодився дати свідчен-
ня та визнав, що збив Л. Г. своєю автівкою зі смертельним результатом 
та допоміг В. З. заховати тіла, але стверджував, що В. З. вбив А. Г.

12. Того ж дня, за відсутності адвоката заявника, було проведено 
огляд місця випадку та дороги. Слідчі та судово-медичні експерти та-
кож оглянули автівку заявника за його відсутності.

13. 24 серпня 2001 року були порушені кримінальні провадження 
проти заявника у зв’язку з ДТП, яка призвела до смерті Л. Г. Дружина 
заявника була допитана міліцією.

14. 31 серпня 2001 року заявник був у письмовій формі проінфор-
мований про своє право на захист та був допитаний у присутності 
свого адвоката, в якості підозрюваного в умисному вбивстві А. Г. Він 
повторив твердження, яке зробив 23 серпня 2001 року.

15. 26 вересня 2001 року заявник був обвинувачений у десяти ви-
падках крадіжки та у вчиненні ДТП, яка призвела до смерті Л. Г.
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16. 10 жовтня 2001 року розслідування у зв’язку з умисним вбивст-
вом А. Г. було припинено, оскільки було неможливо встановити поруш-
ника. Воно продовжилося 10 лютого 2002 року.

17. У невстановлений день заявника відправили до суду за обви-
нуваченнями у крадіжці та ДТП зі смертельним результатом.

18. 11 лютого 2002 року районний суд визнав заявника винним 
у декількох випадках крадіжки та засудив його до позбавлення волі 
строком на десять років. Вердикт щодо іншого обвинувачення не був 
винесений (див. пункт 21 нижче). У тому ж рішенні одинадцять інших 
осіб, у тому числі В. З., були визнані винними у різних крадіжках у зго-
ворі з заявником та їм були призначені різні покарання.

19. Того ж дня заявник був обвинувачений в умисному вбивстві 
А. Г. Він був допитаний у присутності адвоката, але не надав свід-
чень.

20. 12 лютого 2002 року провадження стосовно вбивства були при-
пинені у зв’язку з невказаною хворобою заявника. За словами заявни-
ка, його «хвороба» була придумана владою для продовження провад-
ження у справі.

21. 25 липня 2002 року Дніпропетровський обласний апеляційний 
суд (надалі — апеляційний суд) залишив у силі вирок від 11 лютого 
2002 по відношенню до співвідповідачів заявника, скасував вирок по 
відношенню до заявника та повернув його справу до районного суду 
для повторного судового розгляду. Апеляційний суд зазначив, зок-
рема, що районний суд, при прийнятті справи на розгляд за обвину-
ваченнями у крадіжці та вчиненні ДТП зі смертельним результатом, 
виніс вердикт лише за обвинуваченням у крадіжці.

22. 13 лютого 2003 року районний суд відокремив обвинувачення 
стосовно ДТП та повернув його до слідчих для подальшого розсліду-
вання разом з обвинуваченням у вбивстві.

23. 12 лютого 2003 року районний суд визнав заявника винним 
у декількох випадках крадіжки та засудив його до десяти років по-
збавлення волі.

24. 24 лютого 2003 року провадження стосовно вбивства продов-
жилося та було приєднано до кримінальних проваджень стосовно 
смертельної ДТП.

25. 6 червня 2003 року апеляційний суд скасував рішення від 
19 лютого 2003 року та повернув справу для повторного судового роз-
гляду. Він зазначив, зокрема, що розслідування супроводжувалося 
численними недоліками та процесуальними порушеннями.
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26. 7 липня 2003 року, після запиту заявника та його адвоката, 
районний суд повернув справу щодо крадіжки до Магдалинівської 
районної прокуратури, вказавши їй приєднати провадження до про-
ваджень стосовно ДТП та вбивства.

27. 24 вересня 2003 року слідчий перекласифікував обвинувачен-
ня заявника з умисного вбивства на убивство за обтяжуючих обставин. 
Того ж дня ці провадження були приєднані до проваджень стосовно 
крадіжки та ДТП.

28. 25 вересня 2003 року слідчий з Магдалинівської районної 
прокуратури наказав звільнити заявника з-під варти в очікуванні 
суду у зв’язку з обвинуваченнями у крадіжці. Того ж дня заявник, 
якого не звільнили, був повторно затриманий за підозрою в умисно-
му вбивстві А. Г.

29. 26 вересня 2003 року прокуратура попросила районний суд зали-
шити заявника під вартою у зв’язку з провадженнями щодо вбивства.

30. 27 вересня 2003 року заявник був допитаний в якості підозрю-
ваного у провадженнях щодо вбивства у присутності свого адвоката. 
Він наполягав на своїй невинуватості.

31. 29 вересня 2003 року районний суд відмовив у запиті прокура-
тури щодо того, щоб залишити заявника під вартою у провадженнях 
стосовно вбивства, визнавши, що рішення прокуратури про скасуван-
ня ув’язнення заявника 25 вересня 2003 року було незаконним. Він за-
значив, зокрема, що розслідування справи щодо вбивства супровод-
жувалося штучними припиненнями та іншими затримками, і що шля-
хом поєднання та відокремлення різних обвинувачень проти заявника 
слідчі відхилялися від належної процедури для продовження строку 
досудового розслідування. Крім того, ця тактика дозволила їм прово-
дити різні слідчі заходи за відсутності адвоката заявника. Суд також 
визнав, що строк перебування заявника під вартою слід відраховувати 
з 15 серпня 2001 року у зв’язку з обвинуваченнями у крадіжці.

32. 7 жовтня 2003 року, у присутності свого адвоката, заявник був 
обвинувачений у крадіжці, вчиненні ДТП та умисному вбивстві, і був 
допитаний в якості обвинуваченого. Він визнав, що збив Л. Г., але запе-
речував, що вбив А. Г.

33. 8 жовтня 2003 року апеляційний суд скасував рішення від 
29 вересня 2003 року та повернув справу до районного суду для нового 
розгляду.

34. 10 жовтня 2003 року заявник був обвинувачений у вбивстві 
А. Г. за обтяжуючих обставин та вчиненні ДТП.
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35. 13 жовтня 2003 року заявник пройшов вічну ставку з В. З.
36. 14 жовтня 2003 року районний суд задовольнив запит проку-

рора та залишив заявника під вартою у контексті провадження щодо 
вбивства.

37. 20 листопада 2003 року заявник був обвинувачений, у кримі-
нальних провадженнях, об’єднаних 24 вересня 2003 року, у вбивстві за 
обтяжуючих обставин, крадіжці та вчиненні ДТП.

38. 2 грудня 2003 року заявникові та його адвокатові був наданий 
доступ до матеріалів справи.

39. 9 грудня 2003 року слідчим був складений обвинувальний лист.
40. 14 січня 2004 року кримінальну справу було повернуто до апеляцій-

ного суду, який діяв у якості суду першої інстанції, для судового розгляду.
41. 30 січня 2004 року, після запитів від прокурора та заявника, 

суд повернув справу для додаткового розслідування, оскільки вона 
мала численні процесуальні порушення, які не можна було виправити 
протягом суду. Суд зазначив, зокрема, що після 23 серпня 2001 року 
була проведена низка слідчих заходів по відношенню до заявника без 
пояснення йому його процесуальних прав. Він також зазначив, що усі 
слідчі заходи, проведені після 23 жовтня 2001 року, порушували про-
цесуальні права заявника, оскільки строк досудового розслідування 
вбивства закінчився.

42. 9 березня 2004 року обвинувачення у крадіжці були відокрем-
лені в окремі провадження. Обвинувачення у вбивстві від 11 лютого 
2002 року були скасовані.

43. 16 березня 2004 року заявник був обвинувачений у вбивстві за 
обтяжуючих обставин та був допитаний у присутності свого адвоката. 
Він наполягав на своїй невинуватості та повторив твердження, зроб-
лені раніше у цьому відношенні.

44. 19 квітня 2004 заявник був відправлений для судового роз-
гляду до апеляційного суду, який діяв у якості суду першої інстанції, 
за обвинуваченнями у вчиненні ДТП, яка призвела до смерті Л. Г., та 
у вбивстві А. Г. за обтяжуючих обставин.

45. Протягом суду заявник визнав, що збив Л. Г. своєю автівкою зі 
смертельним результатом, але заперечував, що вбив А. Г., якого, за йо-
го словами, вбив В. З.

46. 27 квітня 2004 року кримінальні провадження стосовно обви-
нувачень у вбивстві були припинені.

47. 21 травня 2004 року апеляційний суд визнав заявника винним 
у вчиненні ДТП, яка призвела до смерті Л. Г., та у вбивстві А. Г. за обтя-
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жуючих обставин. Засудження за вбивство ґрунтувалося на свідченнях 
В. З., які суд першої інстанції визнав тими, які підтверджувалися свідчен-
нями дружини заявника, а також на результатах огляду місця злочину та 
огляду тіла постраждалої, проведеного судмедекспертом. Апеляційний 
суд визнав вагомим аргумент В. З. про те, що у нього не було підстав для 
вбивства А. Г., оскільки не він вбив дружину А. Г. Свідчення заявника сто-
совно В. З. суд визнав непослідовними у подробицях і тому неправдивими.

48. Заявник був засуджений до довічного ув’язнення у поєднан-
ні з трирічною забороною водити транспортний засіб. Апеляційний 
суд постановив, що строк ув’язнення слід відраховувати від 10 жовтня 
2003 року.

49. Заявник подав апеляцію з питань права, зазначивши, зокрема, 
що йому не надавалася юридична допомога протягом допитування 
23 серпня 2001 року.

50. 5 жовтня 2004 року Верховний Суд залишив у силі засудження, 
але зменшив строк до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Він визнав, 
що вина заявника доводилася свідченнями В. З., які були послідовними 
та підтримувалися іншими доказами, та дійшов висновку про те, що суд 
нижчої інстанції правильно визнав обвинувачення заявника по відно-
шенню до В. З. непослідовним у подробицях. Не згадавши конкретно ар-
гумент заявника стосовно відсутності юридичної допомоги, Верховний 
Суд не визнав існування процесуальних порушень, достатньо серйоз-
них для того, щоб зробити необхідним скасування рішення.

51. Заявник багато разів скаржився до апеляційного суду та інших 
державних органів влади на те, що строк його ув’язнення відрахову-
вався неправильно у рішенні від 21 травня 2004 року, і що початком 
повинна була бути дата його першого затримання у зв’язку з обви-
нуваченнями у крадіжці, тобто, 15 серпня 2001 року, а не 10 жовтня 
2003 року. У відповідь заявник був проінформований про те, що строк 
ув’язнення відраховувався правильно, оскільки до жовтня 2003 року 
заявник знаходився під вартою у зв’язку з обвинуваченнями, яки не 
були пов’язані зі справою щодо вбивства, за яке він був засуджений.

52. 4 квітня 2005 року кримінальні провадження стосовно обвину-
вачення у крадіжці були оновлені, у невстановлений день справу було 
передано для судового розгляду.

53. 10 червня 2005 року районний суд повернув справу для по-
дальшого розслідування.

54. 17 червня 2011 року кримінальна справа була повернута до су-
ду першої інстанції для розгляду.
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55. 24 травня 2012 року районний суд визнав заявника винним 
у декількох випадках крадіжки та засудив його до восьми років позбав-
лення волі у поєднанні з конфіскацією усього майна. Беручи до уваги 
засудження заявника відповідно до рішення від 21 травня 2004 року, 
суд першої інстанції застосував правило поглинення вироків, як то-
го забезпечувало національне законодавство, і визначив остаточний 
вирок за усі злочини заявника у вигляді п’ятнадцяти років позбав-
лення волі у поєднанні з конфіскацією усього майна та трирічною за-
бороною на управління транспортним засобом. Районний суд вклю-
чив тривалість досудового ув’язнення заявника до загального строку 
ув’язнення та постановив, що початок слід відраховувати від 15 серпня 
2001 року, коли заявник був уперше затриманий у контексті провад-
жень стосовно крадіжки. Сторони не оскаржили це рішення, і воно на-
було статусу остаточного 8 червня 2012 року.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСтВО

A. кримінальний кодекс від 1960 рокУ 

(частково скасований новим кримінальним кодексом 

від 2001 рокУ)

56. Стаття 93 Кодексу (вбивство за обтяжуючих обставин), у пунк-
ті (ж), визначала покарання за «умисне вбивство, спрямоване на при-
криття іншого злочину» у вигляді строку ув’язнення до довічного 
та конфіскації майна.

57. Стаття 94 (умисне вбивство) визначала покарання за «умисне 
вбивство, заподіяне за відсутності обтяжуючих обставин, навдеених 
у статті 93», у вигляді ув’язнення на строк до п’ятнадцяти років.

B. кримінальний кодекс України від 2001 рокУ

58. Відповідні положення Кримінального кодексу України стосов-
но засудження передбачають:

Стаття 63. Позбавлення волі на певний строк

«...2. Позбавлення волі встановлюється на строк від одного до п’ят-
надцяти років.»
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C. кримінально-процесУальний кодекс від 1960 рокУ

59. Стаття 45 §1 передбачає, що присутність адвоката протягом пе-
ревірки, досудового розслідування та судового розгляду у суді першої 
інстанції є обов’язковою, якщо довічне ув’язнення є можливим пока-
ранням.

ПРАВО

I. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 5 КОНВЕНЦІЇ

60. Заявник скаржився на те, що 21 травня 2004 року апеляційний 
суд довільно відмовився прийняти до уваги його досудове ув’язнення 
з 15 серпня 2001 року до 10 жовтня 2003 при відраховуванні строку 
ув’язнення. Це нібито призвело до того, що він, фактично, стикнувся 
з сімнадцятирічним строком позбавлення волі замість п’ятнадцяти 
років, як наказав апеляційний суд. Він спирався на статтю 5 §1 (a) Кон-
венції, яка 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:

a) законне ув’язнення особи після засудження її компетентним су-
дом; ...»

61. Уряд опротестував цей аргумент та зазначив, що в силу рішен-
ня районного суду від 24 травня 2012 року заявник вважався засудже-
ним до загального строку тривалістю у п’ятнадцять років, який почав 
відраховуватися 15 серпня 2001 року, тобто, в перший день, коли заяв-
ник залишився під вартою у зв’язку з обвинуваченнями у крадіжці.

62. Суд зауважує, що заявник був обвинувачений у декількох зло-
чинах та засуджений у двох рішеннях у двох кримінальних проваджен-
нях. Відповідно до вимог національного законодавства, м’якіше пока-
рання відповідно до рішення від 24 травня 2012 року згодом поглину-
лося більш жорстким покаранням, призначеним 21 травня 2004 року, 
і в результаті усі періоди досудового ув’язнення заявника були вклю-
чені в цілому у загальний тюремний строк (див. пункт 55 вище).

63. Звідси випливає, що ця скарга є явно необґрунтованою та по-
винна бути відхилена відповідно до статті 35 §§3 та 4 Конвенції.
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II. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 6 §§1 тА 3 (c) КОНВЕНЦІЇ 
ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ПРАВ ЗАяВНИКА НА ЗАХИСт

64. Заявник скаржився на те, що його права на захист були пору-
шені, оскільки йому не був наданий адвокат на початковій стадії до-
судового розслідування, а саме, протягом слідчих заходів 23 серпня 
2001 року, хоча його засудження за вбивство ґрунтувалося на тверд-
женнях, які він зробив того дня. Він спирався на статтю 6 §§1 та 3 (c) 
Конвенції, відповідні частини якої передбачають:

«1. Кожен має право на справедливий … розгляд його справи … судом, 
встановленим законом, який … встановить обґрунтованість будь-яко-
го висунутого проти нього кримінального обвинувачення...

3. Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення 
має щонайменше такі права:

...c) захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу 
захисника, вибраного на власний розсуд, або — за браком достатніх 
коштів для оплати юридичної допомоги захисника — одержувати та-
ку допомогу безоплатно, коли цього вимагають інтереси правосуддя.»

A. щодо прийнятності

65. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у ро-
зумінні статті 35 §3 (a) Конвенції. Він також зазначає, що вона не є не-
прийнятною за будь-яких інших підстав. Тому вона повинна бути 
оголошена прийнятною.

B. щодо сУті

1. доводи сторін

a) Заявник

66. Заявник наполягав, що 23 серпня 2001 року, без будь-якого по-
яснення та за відсутності адвоката, він був змушений приймати участь 
у слідчому експерименті та давати свідчення стосовно вбивства А. Г. 
Він зазначив у цьому зв’язку, що його не проінформували про право-
вий характер події і що його право на юридичний захист не було пояс-
нено йому.

67. За словами заявника, цей хід дії порушував його право на за-
хист, оскільки хоча з ним фактично поводилися, як з підозрюваним, 
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він не користувався процесуальними правами, притаманними підоз-
рюваним, у тому числі правом на юридичне представництво. Він під-
креслив, з посиланням на прецедентну практику Суду, що йому необ-
хідно було надати юридичну допомогу, як тільки В. З. дав своє перше 
свідчення, в якому вказав заявника як особу, яка вбила А. Г., оскільки 
не можна було стверджувати, що після отримання цього свідчення 
слідчий не підозрював участь заявника у злочині.

68. Заявник також стверджував, що докази, які органи влади мали 
з самого початку проваджень, повинні були класифікувати злочин як 
убивство за обтяжуючих обставин, що потребувало б його юридичне 
представництво.

69. Нарешті, заявник стверджував, що його право на справедли-
вий судовий процес було порушено в цілому, оскільки твердження, які 
він дав 23 серпня 2001 року за відсутності юридичної допомоги, були 
використані судом першої інстанції для забезпечення його засуджен-
ня. Заявник також зазначив, що однією з підстав, на яких суди першої 
інстанції ґрунтували своє засудження за вбивство, були стверджувані 
невідповідності між твердженнями, які він дав протягом досудового 
розслідування та твердженнями, даними на суді. Підкресливши те, 
що суд не вказав стверджувані розбіжності, заявник наполягав, що 
якщо б його інтереси були юридично представлені з самого початку 
розслідування, його адвокат забезпечив би, щоб він фокусувався на 
питаннях, які стосувалися справи, оскільки зі спливом часу він забув 
деякі з подробиць подій.

b) Уряд

70. Уряд наполягав, що слідчі дії, проведені 23 серпня 2001 року 
за участі заявника, були спрямовані на перевірку свідчень, даних В. З., 
і що заявник зробив свої твердження після того, як його проінформу-
вали про право на захист.

71. Уряд також прокоментував, що твердження заявника, дані 
протягом цих слідчих дій, зокрема визнання того факту, що він смер-
тельно поранив Л. Г., було основою для порушення кримінальних 
проваджень проти нього 24 серпня 2001 року у зв’язку з ДТП, але не 
у зв’язку з убивством А. Г. Що стосується вбивства, Уряд стверджував, 
що міліція почала підозрювати заявника у вчиненні цього злочину ли-
ше 31 серпня 2001 року. У цьому відношенні Уряд підкреслив, що до 
цієї дати заявник не був допитаний у зв’язку з убивством А. Г. і що усі 
важливі слідчі заходи, проведені після цієї дати, проводилися у при-
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сутності адвоката заявника. Уряд також зазначив, що злочин умисного 
вбивства відповідно до статті 94 Кримінального кодексу, у вчиненні 
якого заявник спочатку підозрювався, не потребував обов’язкового 
юридичного представлення інтересів підозрюваного.

72. Уряд також підкреслив, що заявник не заперечував, що був 
винним у смертельному пораненні Л. Г. ані в ході досудового розсліду-
вання, ані в ході суду. Навпаки, він постійно повторював твердження, 
які дав у цьому відношенні 23 серпня 2001 року. Таким же чином, він 
ані 23 серпня 2001 року, ані після того не зізнався у вбивстві А. Г.

73. Уряд також підкреслив, що вина заявника стосовно вбивства 
А. Г. була встановлена на основі низки доказів, під час публічного та 
змагального судового процесу, на якому заявника представляв ад-
вокат і він мав достатню можливість опротестувати будь-які докази 
проти нього. Уряд зауважив у цьому відношенні, що Верховний Суд 
України при розгляді засудження заявника у апеляції з питань права 
не виявив у справі процесуальних недоліків.

74. Після цього Уряд висловив думку про те, що відсутність юри-
дичного представлення 23 серпня 2001 не вплинула на засудження за-
явника та не порушила будь-яким іншим чином справедливість про-
ваджень.

2. оцінка суду

75. Оскільки заявник висуває свою скаргу лише щодо криміналь-
них проваджень, як стосуються вбивства А. Г., Суд проводить оцінку 
лише стосовно цих проваджень.

76. Суд повторює, що вимоги пункту 3 статті 6 слід розглядати 
як конкретні аспекти права на справедливий судовий процес, га-
рантованого пунктом 1 цієї статті, і тому їх слід розглядати разом 
(див. Van Geyseghem v. Belgium [GC], № 26103/95, §27, ECHR 1999-I). Суд 
повинен розглянути, чи були справедливими провадження у цілому 
(див. Balliu v. Albania, № 74727/01, §25, 16 червня 2005).

77. Він також повторює, що стаття 6 §1 вимагає, що доступ до ад-
воката повинен, як правило, надаватися з моменту першого допиту-
вання підозрюваного міліцією, якщо у світлі конкретних обставин 
кожної справи не було продемонстровано існування переконливих 
підстав для обмеження цього права. Навіть якщо переконливі підста-
ви можуть винятково виправдати відмову у доступі до адвоката, таке 
обмеження — незалежно від його виправдання — не повинно надмірно 
шкодити правам обвинуваченого відповідно до статті 6. Права захис-
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ту, у принципі, будуть безповоротно пошкоджені, якщо самовикри-
вальні твердження, зроблені протягом допитування міліцією без до-
ступу до адвоката, будуть використані для засудження (див. Salduz v. 
Turkey [GC], № 3639/02, §55, 27 листопада 2008). У рішенні Salduz (§58) 
Суд визнав, що ані юридична допомога, надана згодом, ані змагальний 
характер подальших проваджень не можуть виправити недоліки, які 
відбулися протягом перебування під вартою в поліції.

78. Оскаржуване сторонами питання полягає в тому, чи підозрю-
вали органи влади заявника у вчиненні вбивства на момент допиту-
вання 23 серпня 2001 року, і чи повинні вони були через це забезпечи-
ти йому юридичну допомогу.

79. Суд спочатку зауважує, що запис слідчого експерименту 23 сер-
пня 2001 року посилається на заявника як на «підозрюваного». Крім 
того, міліція відвезла заявника та В. З. до центру села, оскільки В. З. 
проінформував міліцію — у контексті розслідування крадіжки — що 
заявник вбив Л. Г. та її чоловіка.

80. Суд вважає, що міліція розглядала заявника в якості підозрю-
ваного у зв’язку з обома порушеннями на цій стадії.

81. Тому наступне питання полягає в тому, чи була відсутність 
адвоката виправдана будь-якою переконливою підставою. Однак, 
дивлячись на факти, Суд не вбачає ніяких переконливих підстав для 
недотримання права заявника на адвоката протягом його першого до-
питування в якості підозрюваного. Тому він вважає, що права заявни-
ка на захист були неправомірно обмежені на початковій стадії розслі-
дування.

82. Однак, Суд зазначає, що дана справа відрізняється від справи 
Salduz, наведеної вище, а також від багатьох інших справ, у яких Суд 
визнав порушення статті 6 через відсутність адвоката у заявника під 
вартою в міліції, дійшовши висновку про те, що ані юридична допомо-
га, надана згодом, ані змагальний характер подальших проваджень не 
могли виправити недоліки, які мали місце протягом часу, проведеного 
під вартою в міліції (див., наприклад, Salduz, цит. вище, §58).

83. Зокрема, не видається, що відсутність адвоката у даній справі 
була результатом систематичного обмеження права на доступ до юри-
дичної допомоги на підставі статутних положень (див., на відміну від 
цього, Dayanan v. Turkey, № 7377/03, 13 жовтня 2009). У цій справі заяв-
ник, у принципі, мав право прагнути допомоги адвоката.

84. Крім того, заявник мав доступ до адвоката під вартою в міліції, 
а слідчий експеримент 23 серпня 2001 року видається єдиним слідчим 
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заходом, проведеним із заявником до того, як 31 серпня 2001 року йому 
був призначений адвокат (див. та порівняйте Yiğitdoğan v. Turkey (№ 2), 
№ 72174/10, 3 червня 2014).

85. На відміну від інших справ, ніщо не вказує та не свідчить про 
те, що 23 серпня 2001 року заявник зробив будь-які самовикриваль-
ні твердження. Видається, що заявник постійно наполягав, що не був 
винним у вбивстві (див. пункти 11, 14, 30, 32 та 45 вище) і він не змінив 
цю позицію з моменту першого допитування до доводів у Суді. Його 
версія подій була спростована низкою доказів, наданих у справі, а не 
незаконними засобами або методами (див., з необхідними змінами, 
Trymbach v. Ukraine, № 44385/02, 12 січня 2012). Слід також зауважити, 
що допитування заявника 23 серпня 2001 року проводилося прилюд-
но, таким чином не висуваючи сумнівів щодо можливого тиску на за-
явника. Суд також зазначає, що свідчення заявника, дані того дня, не 
були для міліції єдиним джерелом інформації та доказів: як видаєть-
ся, більша частина фактичної інформації була відома від В. З., іншого 
підозрюваного у справі.

86. У будь-якому випадку, матеріали справи не містять доказів 
у підтримку твердження заявника про те, що його засудження ґрун-
тувалося на твердженнях, які він дав 23 серпня 2001 року, коли його 
не представляв адвокат (див., на відміну від цього, Titarenko v. Ukraine, 
№ 31720/02, 20 вересня 2012). З рішення апеляційного суду очевидно, 
що засудження заявника за вбивство ґрунтувалося переважно на свід-
ченнях В. З., які суд першої інстанції визнав тими, що підтверджува-
лися свідченнями дружини заявника, результатами огляду місця зло-
чину та судово-медичної експертизи тіла постраждалого.

87. Суд також зауважує, що при поданні скарги про відсутність 
юридичної допомоги 23 серпня 2001 року заявник не вказав на конк-
ретні недоліки, заподіяні відсутністю адвоката. Суд вищої інстанції 
також не виявив таких недоліків. Зокрема, Верховний Суд встановив, 
що не було ніяких процесуальних порушень, достатньо серйозних для 
того, щоб зробити необхідним скасування рішення (див. пункт 50 ви-
ще). Суд вважає розпливчастим аргумент заявника про те, що стверд-
жувані розбіжності у подробицях його свідчень, на які посилався суд 
першої інстанції, були прямим наслідком відсутності адвоката протя-
гом першого допитування. Він зауважує у цьому відношенні, що заяв-
ника представляв адвокат з 31 серпня 2001 року та протягом досудово-
го розслідування, і заявник був допитаний стосовно вбивства декілька 
разів. Той же адвокат представляв його протягом суду. Тому Суд вважає, 
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що заявник мав належний час та можливості для того, щоб належним 
чином навести у подробицях свою позицію у справі та бути послідов-
ним на суді, і що відсутність адвоката 23 серпня 2001 року не мала 
впливу у цьому відношенні. Крім того, хоча рішення не посилається 
на будь-які конкретні недоліки, воно не свідчить, що судді конкретно 
розглянули будь-які розбіжності між твердженнями заявника, даними 
23 серпня 2001 року та тими твердженнями, які він дав пізніше.

88. Отже, за обставин цієї справи, Суд не вбачає доказів того, що 
відсутність юридичної допомоги 23 серпня 2001 року безповоротно 
вплинула на загальну справедливість проваджень (див., з необхід-
ними змінами, Trymbach v. Ukraine, цит. вище). Тому Суд вважає, що 
в даній справі не мало місце порушення статті 6 §§1 та 3 (c) Конвенції.

III. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 6 §1 КОНВЕНЦІЇ 
У ЗВ’яЗКУ З тРИВАЛІСтЮ ПРОВАДЖЕНЬ

89. Заявник також скаржився на те, що тривалість кримінальних 
проваджень проти нього по відношенню до обвинувачень у крадіжці 
була несумісною з вимогою «розумного строку». Він спирався на стат-
тю 6 §1 Конвенції, відповідна частина якої передбачає:

«Кожен має право на … розгляд його справи упродовж розумного стро-
ку … судом…, який … встановить обґрунтованість будь-якого висуну-
того проти нього кримінального обвинувачення...»

A. щодо прийнятності

90. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у ро-
зумінні статті 35 §3 (a) Конвенції. Він також зазначає, що вона не є не-
прийнятною за будь-яких інших підстав. Тому вона повинна бути ого-
лошена прийнятною.

B. щодо сУті

91. Заявник наполягав, що тривалість кримінальних проваджень 
у зв’язку з обвинуваченнями у крадіжці була необґрунтованою.

92. Уряд стверджував, що тривалість проваджень відповідала ви-
могам статті 6 §1 Конвенції, беручи до уваги складність справи, до якої 
входили двадцять сім кримінальних проваджень, порушених у зв’язку 
з шістнадцятьма випадками крадіжки за участі дванадцятьох відпові-
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дачів, у тому числі заявника. Зокрема, Уряд стверджував, що заявник 
та інші учасники проваджень несли відповідальність за затримки 
у справі, і що не було необґрунтованих затримок, відповідальність за 
які могли нести органи влади.

93. Заявник не погодився.
94. Відповідно до прецедентного права Суду, обґрунтованість 

тривалості проваджень повинна оцінюватися у світлі конкретних об-
ставин справи, беручи до уваги критерії, викладені у прецедентному 
праві, зокрема складність справи та поводження заявника та органів 
влади, які розглядали справу, а також важливість того, що ставить-
ся на карту для заявника у судовому процесі (див. Svetlana Naumenko 
v. Ukraine, № 41984/98, §77, 9 листопада 2004, та Timotiyevich v. Ukraine 
(dec.), № 63158/00, 18 травня 2004).

95. Суд зазначає, що період, який слід взяти до уваги у даній справі, 
розпочався 15 серпня 2001 року, коли заявник був затриманий за підоз-
рою у вчиненні кримінального злочину, а закінчився 24 травня 2012 ро-
ку остаточним рішенням, у якому заявник був засуджений. Отже, про-
вадження, до яких входило досудове розслідування та суд на трьох рів-
нях юрисдикції, тривали більше десяти років та дев’яти місяців.

96. Суд не може погодитися з Урядом щодо того, що справа була 
особливо складною. Він зазначає у цьому зв’язку, що кримінальні про-
вадження проти одинадцяти осіб, які були обвинувачені у крадіжці 
разом із заявником, закінчилися у липні 2002 року, тобто, менш ніж 
через рік після порушення кримінальних проваджень. Тільки стосов-
но заявника рішення було скасовано апеляційним судом на підставі 
процесуальних недоліків з боку суду першої інстанції, після чого орга-
ни влади закінчували провадження біля десяти років.

97. Суд зазначає у цьому зв’язку, що значні затримки у проваджен-
нях були заподіяні тим, що органи влади декілька разів припиняли 
провадження, а також рішеннями про поєднання справи з криміналь-
ними провадженнями стосовно ДТП та вбивства А. Г. та відокремлен-
нями справи, та поверненнями справи для додаткового розслідування 
або повторного судового розгляду. Суд повторює у цьому зв’язку, що 
численні повернення справи для додаткового розслідування та повтор-
ного розгляду в рамках одного провадження можуть виявити серйозні 
недоліки у функціонуванні системи кримінального правосуддя (див., 
серед інших, Gavula v. Ukraine, № 52652/07, §98, 16 травня 2013).

98. Нарешті, Уряд не виправдав період тривалістю майже у шість 
років процесуальної бездіяльності між рішенням суду першої інстан-
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ції від 10 червня 2005 року про повернення справи для додаткового 
розслідування та подальшими діями слідчого від 14 травня 2011 року.

99. У будь-якому випадку, Суд вважає, що обставини, на які поси-
лався Уряд, не можуть виправдати період тривалістю майже в одинад-
цять років для визначення справи заявника.

100. Суд часто визнавав порушення статті 6 §1 Конвенції у спра-
вах, у яких висувалися питання, аналогічні питанню в даній справі 
(див., наприклад, Ivanov v. Ukraine, № 15007/02, §74, 7 грудня 2006 року, 
та Benyaminson v. Ukraine, № 31585/02, §§106–108, 26 липня 2007).

101. Розглянувши усі надані матеріали, Суд вважає, що Уряд не ви-
сунув ніякого факту або аргументу, здатного переконати його досягти 
іншого висновку в даній справі. Суд вважає, що в даній справі органи 
влади не розглядали справу заявника з належною ретельністю, і що 
тривалість кримінальних проваджень стосовно обвинувачення заяв-
ника у крадіжці не відповідала вимозі «розумного строку».

102. Відповідно, мало місце порушення статті 6 §1 Конвенції.

IV. ІНШІ СтВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННя КОНВЕНЦІЇ

103. Посилаючись на статті 5, 6 та 8 Конвенції, заявник скаржився 
на те, що його досудове ув’язнення було незаконним, що суди непра-
вильно оцінили надані ним факти й докази та не зробили правиль-
ні висновки, і що прилюдний допит міліцією 23 серпня 2001 року, як 
і страждання його дружини від прилюдного допитування, здійснили 
вплив на його приватне життя. Він також висунув низку невизначених 
скарг відповідно до статей 1, 3, 13 та 17 Конвенції, статті 1 Протоколу 
№ 1 та статті 3 Протоколу № 7.

104. Беручи до уваги усі матеріали у своєму розпорядженні, Суд 
вважає, що вони не розкривають існування порушення прав та свобод, 
закріплених у Конвенції або Протоколах до неї. Звідси випливає, що ця 
частина заяви повинна бути відхилена як явно необґрунтована, від-
повідно до статті 35 §§3 та 4 Конвенції.

V. 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 перед-
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бачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає по-
терпілій стороні справедливу сатисфакцію.»

A. шкода

106. Заявник вимагав сплатити йому 50,000 євро (EUR) в якості 
відшкодування моральної шкоди.

107. Уряд стверджував, що оскільки права заявника не були по-
рушені, його вимоги повинні бути відхилені. В якості альтернативи 
Уряд стверджував, що вимога заявника була надмірною та необґрун-
тованою.

108. Суд повторює, що він визнав порушення Конвенції у зв’язку 
з тривалістю кримінальних проваджень проти заявника. Приймаючи 
рішення на справедливій основі, Суд присуджує заявникові 3,000 євро 
в якості відшкодування моральної шкоди.

B. сУдові витрати

109. Заявник не надав вимог щодо відшкодування судових витрат. 
Відповідно, Суд вважає, що немає необхідності присуджувати будь-
яку суму у цьому відношенні.

C. пеня

110. Суд вважає розумним, що пеня повинна бути встановлена 
у розмірі граничної відсоткової ставки Європейського центрального 
банку, до якої слід додати три відсоткових пункти.

на цих підставах суд одностайно

1. Оголошує прийнятними скарги стосовно відсутності юридич-
ного представлення протягом слідчих дій 23 серпня 2001 року та над-
мірної тривалості кримінальних проваджень стосовно обвинувачень 
у крадіжці, а решту заяви неприйнятною.

2. Постановляє, що не мало місця порушення статті 6 §§1 та 3 (c) 
Конвенції у зв’язку з відсутністю юридичної допомоги на початкових 
стадіях допитування у міліції.

3. Постановляє, що мало місце порушення статті 6 §1 Конвенції 
у зв’язку з порушенням вимоги «розумного строку».
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4. Постановляє, що:
a) держава-відповідач повинна сплатити заявникові, протягом 

трьох місяців з дати, коли рішення набуде статус остаточно-
го відповідно до статті 44 §2 Конвенції, EUR 3,000 (три тисячі 
євро) в якості відшкодування моральної шкоди, конвертовані 
у валюту держави-відповідача за курсом, застосовним на дату 
виплати, плюс будь-який податок, який може бути стягнутий;

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

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 23 червня 
2016 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 «КУРІПКА ПРОТИ УКРАЇНИ»

(Заява № 7918/07)

Рішення

Страсбург 
10 листопада 2016 року

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

У справі «Куріпка проти України»,

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

п. А. Потоцький, голова,
пані Г. Юдківська,
пані С. О’Лірі,
та п. М. Блашко, заступник секретаря секції,
після обговорення за зачиненими дверима 18 жовтня 2016 року, 

виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:
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ПРОЦЕДУРА

1. Справу було розпочато за заявою (№ 7918/07), яку 29 січня 
2007 року подав до Суду проти України на підставі статті 34 Кон-
венції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — 
Конвенція) громадянин України, пан Ігор Володимирович Куріпка 
(далі — заявник).

2. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений, 
на останніх етапах провадження пан І. Ліщина.

3. 14 лютого 2011 року про заяву було повідомлено Уряд.

ФАКтИ

I. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

4. Заявник народився у 1964 році. Наразі він відбуває покарання 
у виді позбавлення волі.

5. На час подій заявник мав попередні судимості у 1983 та 1989 ро-
ках. Він був звільнений з установи виконання покарань у жовтні 
2002 року.

A. кримінальне провадження щодо Заявника

6. Після звільнення з установи виконання покарань заявник спіль-
но проживав з Т. Б. у селі Благовіщенка Запорізької області. Сестра Т. Б. 
спільно проживала з Ш. у тому ж селі.

7. Увечері 24 квітня 2006 року Ш. відвідав Т. Б. і заявника. Між 
ним та заявником виник конфлікт, який переріс у бійку, яку Т. Б. на-
магалася зупинити. У певний момент заявник схопив ножа і вдарив Ш. 
у груди. Останнього доставили до лікарні, проте незабаром він помер.

8. Пізніше того вечора заявник був доставлений до відділу міліції, 
де його допитали у зв’язку з подією. Він заявив, що не знав, хто міг 
завдати ножове поранення потерпілому. Заявника не звільнили з-під 
варти і залишили у відділі міліції.

9. 25 квітня 2006 року о 02 год. 00 хв. заявник зізнався, що в нього 
була бійка з Ш. і що під час бійки він схопив ножа і двічі вдарив Ш. 
у груди та живіт.
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10. 25 квітня 2006 року о 20 год. 00 хв. слідчий склав протокол за-
тримання заявника. Згідно з протоколом заявник підозрювався у вчи-
нені вбивства.

11. 26 квітня 2006 року заявнику вперше було дозволено про-
консультуватися із захисником. У той день він був знову допитаний. 
Він пояснив, що вдарив Ш. ножем, падаючи від нанесеного ним удару. 
Удар ножем був ненавмисним. Пізніше у той же день у ході відтворен-
ня обстановки та обставин події заявник показав, як його вдарив Ш., 
і як він завдав йому смертельне ножове поранення.

12. 27 квітня 2006 року суд постановив взяти заявника під варту 
на час проведення досудового розслідування.

13. 28 квітня 2006 року заявника знов допитали. Перед допитом 
заявник підписав відмову від свого права мати захисника. Тоді він дав 
показання щодо події аналогічні тим, які він давав раніше.

14. 15 червня 2006 року заявнику було пред’явлено обвинува-
чення у вчиненні вбивстві за обтяжуючих обставин та він ще раз був 
допитаний у присутності свого захисника. Того дня він заявив, що 
діяв в межах самооборони, оскільки Ш. підійшов до нього зі скляною 
пляшкою.

15. 02 серпня 2006 року Апеляційний суд Запорізької області 
(далі — апеляційний суд) розпочав розгляд справи заявника. Під час 
судового засідання він заявив, що завдав смертельне ножове поранен-
ня Ш., який наблизився до нього зі скляною пляшкою, намагаючись 
захистити себе.

16. 08 серпня 2006 року суд визнав заявника винним у вчиненні 
вбивства за обтяжуючих обставин та засудив його до довічного поз-
бавлення волі. Суд посилався на речові та документальні докази, по-
казання, а також висновки експертиз, які були досліджені під час за-
сідань. Суд посилався, зокрема, на зізнавальні показання заявника, 
надані 25 квітня 2006 року та пізніше. Його твердження, що він діяв 
у межах самооборони, було відхилене у зв’язку з необґрунтованістю.

17. Заявник та його захисник оскаржили вирок, стверджуючи, що 
він був необґрунтованим, та що його право мати захисника не було 
забезпечено належним чином.

18. 21 грудня 2006 року Верховний Суд України розглянув справу 
заявника та залишив вирок без змін. Проте, з огляду на його поведінку 
одразу після події, а саме його спроби надати потерпілому медичну 
допомогу, він зменшив строк покарання до п’ятнадцяти років позбав-
лення волі.
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B. листУвання Заявника 

під час його перебУвання під вартою

19. Тричі у період з серпня до жовтня 2006 року апеляційний суд 
дозволяв заявнику побачення з родичами.

20. 16 серпня 2006 року заявник звернувся до апеляційного суду 
з клопотанням надати дозвіл на листування з його родичами. Його 
клопотання було зареєстроване канцелярією СІЗО під номером 2/к 517. 
Відповіді отримано не було.

21. 02 жовтня 2006 року заявник подав аналогічне клопотання, яке 
було зареєстроване канцелярією СІЗО під номером 2/к-579. Відповіді 
отримано не було.

22. 12 жовтня 2006 року у зв’язку з цим заявник подав скаргу про-
курору, але відповіді не отримав.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСтВО

Закон України «Про попереднє ув’язнення» від 30 липня 1993 року.
23. Стаття 13 Закону передбачає, inter alia, що особа, взята під вар-

ту, може листуватися з родичами, іншими громадянами та юридични-
ми особами з письмового дозволу органу, в провадженні якого знахо-
диться її справа.

ПРАВО

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

24. Заявник скаржився, що він не мав доступу до захисника на по-
чатковому етапі провадження.

25. Суд вирішив розглянути скаргу за пунктом 1 та підпунктом «с» 
пункту 3 статті 6 Конвенції, відповідні частини якої передбачають:

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

3. Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення 
має щонайменше такі права: ...
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c) захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу 
захисника, вибраного на власний розсуд, або — за браком достатніх 
коштів для оплати юридичної допомоги захисника — одержувати 
таку допомогу безоплатно, коли цього вимагають інтереси право-
суддя; ...»

A. щодо прийнятності

26. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у ро-
зумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Він також зазна-
чає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона 
має бути визнана прийнятною.

B. щодо сУті

27. Заявник підтримав свою скаргу.
28. Уряд стверджував, що право заявника на юридичну допомо-

гу не було порушено, оскільки він зізнався у вчиненні злочину як за 
відсутності, так і у присутності захисника. Щодо допиту 28 квітня 
2008 року, то у той день заявник добровільно відмовився від свого 
права мати захисника. На думку Уряду, провадження було справед-
ливим і порушення пункту 1 та підпункту «с» пункту 3 статті 6 Кон-
венції не було.

29. Суд повторює, що доступ до захисника має надаватись з пер-
шого допиту підозрюваного міліцією, за винятком випадків, коли за 
конкретних обставин кожної справи продемонстровано, що існують 
вагомі підстави для обмеження цього права. Навіть якщо вагомі під-
стави можуть у виняткових випадках виправдати відмову у доступі 
до захисника, таке обмеження, незалежно від його обґрунтування, не 
повинно невиправдано порушувати права обвинуваченого за стат-
тею 6. Право на захист в принципі буде непоправно порушене, якщо 
зізнавальні показання, надані під час допиту міліцією без доступу до 
захисника, використовуватимуться з метою засудження. Відповідно, 
критерій оцінки сумісності обмеження доступу до захисника з пра-
вом на справедливий судовий розгляд складається з двох етапів. 
На першому етапі Суд має оцінити наявність вагомих підстав для об-
меження. На другому етапі він повинен оцінити шкоду, завдану праву 
на захист, в результаті обмеження у відповідній справі (див. рішення 
у справі «Ібрагім та інші проти Сполученого Королівства» [ВП] (Ibrahim 
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and Others v. the United Kingdom) [GC], заяви № 50541/08, № 50571/08, 
№ 50573/08 та № 40351/09, пункти 256 та 257, від 13 вересня 2016 року). 
Якщо немає вагомих підстав для обмеження доступу до юридичної до-
помоги, Суд повинен з особливою ретельністю оцінити його справед-
ливість. Тягар доказування покладається на Уряд, який зобов’язаний 
переконливо пояснити чому, за виняткових та конкретних обставин 
справи, загальна справедливість судового розгляду не була непоправ-
но порушена обмеженням доступу до юридичної допомоги (там само, 
пункт 265).

30. У цій справі заявник був доставлений до відділу міліції 24 квіт-
ня 2006 року. Після первинного допиту, під час якого він не визнав своєї 
вини, міліція не відпустила його та тримала його у відділі цілу ніч. 
Протокол затримання дійсно був складений значно пізніше, 25 квітня 
2006 року о 20 год. 00 хв. Проте, абстрагуючись від зовнішніх ознак, Суд 
вважає, що за винятком підозри у вчиненні заявником вбивства Ш., не 
було жодних інших підстав утримувати його у відділі міліції цілу ніч. 
На момент подій, зокрема під час другого допиту міліцією 25 квітня 
2006 року о 02 год. 00 хв., на якому були отримані зізнавальні пока-
зання, із заявником вже de facto поводились як з підозрюваним (див. 
рішення у справах «Сергій Афанасьєв проти України» (Sergey Afanasyev v. 
Ukraine), заява № 48057/06, пункт 58, від 15 листопада 2012 року; «Євген 
Петренко проти України» (Yevgeniy Petrenko v. Ukraine), заява № 55749/08, 
пункт 90, від 29 січня 2015 року, і, для порівняння, рішення у справі 
«Смолік проти України» (Smolik v. Ukraine), заява № 11778/05, пункт 54, 
від 19 січня 2012 року).

31. Відповідно, згідно з наведеними принципами практики Суду 
заявник мав право на доступ до захисника під час допиту, на якому він 
зізнався у вчиненні злочину.

32. Постає питання, чи була відсутність захисника виправданою. 
З огляду на факти, Суд не вбачає жодних вагомих підстав для обме-
ження права заявника на захисника у той період.

33. Крім того, відсутність юридичної допомоги на початковому 
етапі слідства порушила права заявника на захист. При обґрунтуванні 
вини заявника суд першої інстанції прямо послався на його первинні 
зізнавальні показання від 25 квітня 2006 року. Верховний Суд України 
підтримав обґрунтування суду першої інстанції щодо цього і не вба-
чав жодних недоліків щодо прав заявника на захист на початковому 
етапі провадження.
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34. Наведені міркування є достатніми для того, щоб Суд дійшов 
висновку, що було порушення пункту 1 та підпункту «с» пункту 3 стат-
ті 6 Конвенції.

II. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 8 КОНВЕНЦІЇ

35. Заявник скаржився, що він не міг листуватися зі своїми ро-
дичами під час тримання його під вартою, оскільки не міг отримати 
відповідний дозвіл від органів влади. Він посилався на статтю 8 Кон-
венції, яка передбачає:

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

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

A. щодо прийнятності

36. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у ро-
зумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Він також зазна-
чає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона 
має бути визнана прийнятною.

B. щодо сУті

37. Заявник підтримав свою скаргу.
38. Уряд стверджував, що обмеження права заявника на листування 

ґрунтувалося на статті 13 Закону України «Про попереднє ув’язнення» 
та було сумісним зі статтею 8 Конвенції. З огляду на критерій пропор-
ційності Уряд підкреслив, що, хоча заявнику не був наданий дозвіл на 
листування з його родичами, він мав три побачення з родичами протя-
гом відповідного часу.

39. Суд зазначає, що у цій справі заявник не міг вести листування зі 
своїми родичами через засоби поштового зв’язку, оскільки незважаю-
чи на його клопотання органи влади не надали йому відповідного доз-
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волу згідно зі статтею 13 Закону України «Про попереднє ув’язнення». 
Отже, було втручання у право заявника на повагу до кореспонденції.

40. Раніше Суд розглядав аналогічну скаргу та встановив, що за-
стосовне національне законодавство не визначало з достатньою чіт-
кістю обсяг та спосіб здійснення дискреційних повноважень, нада-
них державним органам влади щодо надання ув’язненим дозволу на 
листування. Суд доходить висновку, що втручання не було здійснене 
«відповідно до закону» та порушувало статтю 8 Конвенції (див. рі-
шення у справі «Довженко проти України» (Dovzhenko v. Ukraine), заява 
№ 36650/03, пункти 77–79, від 12 січня 2012 року). Суд не вбачає під-
став відійти від зазначеного висновку у цій справі.

41. Відповідно, було порушення статті 8 Конвенції.

III. ІНШІ СтВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННя КОНВЕНЦІЇ

42. Заявник також скаржився на інші порушення його прав за Кон-
венцією.

43. Суд розглянув ці скарги та вважає, що у світлі всіх наявних 
в нього матеріалів та з огляду на належність оскаржуваних питань до 
сфери його компетенції, вони не виявляють жодних ознак порушення 
прав і свобод, гарантованих Конвенцією або протоколами до неї. Від-
повідно, Суд відхиляє їх як явно необґрунтовані відповідно до підпун-
кту «а» пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.

IV. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

44. 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, надає 
потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».

A. шкода

45. Заявник вимагав 100 000 євро в якості відшкодування мораль-
ної шкоди.

46. Уряд стверджував, що ця вимога була необґрунтованою.
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47. У цій справі Суд встановив порушення пункту 1 та підпункту «с» 
пункту 3 статті 6 Конвенції. Проте він не може робити припущення 
щодо результату провадження у справі заявника (див. згадане рішен-
ня у справі «Ібрагім та інші проти Сполученого Королівства» (Ibrahim and 
Others v. the United Kingdom), пункт 315). Суд зазначає, що національ-
не законодавство передбачає можливість відновлення провадження 
у справі (див. рішення у справі «Закшевський проти України» (Zakshevskiy 
v. Ukraine), заява № 7193/04, пункти 50 та 51, від 17 березня 2016 року). 
Крім того, Суд вважає, що у зв’язку з фактами, що стали підставою для 
встановлення порушення у цій справі, заявник мав зазнати болю та 
страждань. Ухвалюючи рішення на засадах справедливості, Суд при-
суджує заявнику 1000 євро в якості відшкодування моральної шкоди.

B. сУдові та інші витрати

48. Заявник не подав вимог за цим пунктом. Тому Суд нічого не 
присуджує.

C. пеня

49. Суд вважає за належне призначити пеню на підставі граничної 
позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має бу-
ти додано три відсоткові пункти.

на цих підставах суд одностайно

1. Оголошує прийнятними скарги щодо порушення права заявни-
ка на доступ до захисника, а також його права на повагу до кореспон-
денції, а решту скарг у заяві — неприйнятними.

2. Постановляє, що було порушення пункту 1 та підпункту «с» 
пункту 3 статті 6 Конвенції.

3. Постановляє, що було порушення статті 8 Конвенції.
4. Постановляє, що:
a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити 

заявнику 1000 (одну тисячу) євро та додатково суму будь-яко-
го податку, що може нараховуватись, в якості відшкодування 
моральної шкоди; ця сума має бути конвертована в національ-
ну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення 
платежу;
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b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточ-
ного розрахунку на вищезазначену суму нараховуватиметься 
простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової 
ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період 
несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

5. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 10 листопа-
да 2016 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.

М. Блашко А. Потоцький
заступник секретаря секції голова
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E U R O P E A N C O U R T O F H U M A N R I G H T S 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ятА СЕКЦІя

СПРАВА «СІТНЕВСЬКИЙ ТА ЧАЙКОВСЬКИЙ ПРОТИ УКРАЇНИ»

(Заяви № 48016/06 та № 7817/07)

Рішення

Страсбург 
10 листопада 2016 року

ОСТАТОЧНЕ 
10 лютого 2017 року

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

У справі «Сітневський та Чайковський 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. Е. Мьосе,    п. Ф. Вегабовіч,
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п. Й. Ґрозев,  пані С. О’Лірі,
п. М. Мітс,
та п. М. Блашко, заступник секретаря секції,
після обговорення за зачиненими дверима 11 жовтня 2016 року, 

виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу було розпочато за двома заявами (№ 48016/06 та № 7817/07), 
які 08 листопада 2006 року та 01 лютого 2007 року подали до Суду проти 
України на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини і осно-
воположних свобод (далі — Конвенція) двоє громадян України — п. Олег 
Михайлович Сітневський (далі — перший заявник) і п. Віталій Вікторович 
Чайковський (далі — другий заявник) відповідно.

2. Заявників, яким було надано правову допомогу, представляли 
п. М. Тарахкало та пані Я. Заікіна — юристи, які практикують у м. Хар-
кові. Уряд України (далі — Уряд) на останніх етапах провадження 
представляла виконувач обов’язків Урядового уповноваженого пані 
О. Давидчук з Міністерства юстиції.

3. Заявники стверджували, зокрема, що тривалість кримінально-
го провадження щодо них була нерозумною; що вони не мали справед-
ливого судового розгляду, оскільки, ухвалюючи обвинувальний вирок 
щодо них, національний суд посилався на зізнання, отримані під час 
досудового розслідування, від яких вони та інші співобвинувачені зго-
дом відмовились; а також, що головні свідки не надали показань під 
час судового розгляду. Крім того, перший заявник стверджував, що він 
не мав належних можливостей, необхідних для підготовки свого за-
хисту, та що його право на правову допомогу було порушено.

4. 14 і 30 листопада 2011 року, відповідно, про заяви було повідом-
лено Уряд.

ФАКтИ

І. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

5. Перший заявник народився у 1969 році та відбуває покарання 
у виді довічного позбавлення волі у с. Перехрестівка Сумської облас-
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ті. Другий заявник народився у 1967 році та відбуває покарання у виді 
довічного позбавлення волі у с. Городище Рівненської області.

а. серія Злочинів, За вчинення яких 

бУли ЗасУджені Заявники

6. Згідно з висновками національних судів, на початку 2000-х 
років пан А.-Б. створив банду, до складу якої входили заявники, п. Во-
лодимир Закшевський (заявник у справі «Закшевський проти України» 
(Zakshevskiy v. Ukraine), заява № 7193/04, п. 11, від 11 березня 2016 року), 
пан C. С., пан І. К., пан О. С. та дві інші особи. На той час перший за-
явник, А. Б. і п. Закшевський були колишніми працівниками міліції, 
а пан C. С. був діючим працівником міліції.

7. У подальшому національний суд засудив заявників, п. Закшев-
ського, І. К. та C. С. за різну ступінь участі у нападах, вчинених на тери-
торії чотирьох областей, а також за участь у діяльності банди (бандитизм). 
Спочатку ці напади розслідувалися правоохоронними органами як зло-
чини, не пов’язані між собою та вчинені невстановленими особами.

8. Опис нападів наведено у додатку (епізоди 1–7).
9. Кримінальні провадження, відкриті у чотирьох областях у різні 

дати, зрештою були приєднані до справи, яку з самого початку було 
відкрито для проведення розслідування серії розбійних нападів, вчи-
нених у м. Харкові і Харківській області (епізоди 4–6).

в. досУдове роЗслідУвання

1. перший заявник

10. Уряд стверджує, що 29 жовтня 2001 року першого заявника бу-
ло заочно притягнуто як обвинуваченого за участь у вчиненні нападів 
на Харківщині, кваліфікованих як розбій.

11. 17 листопада 2001 року першого заявника було затримано 
у м. Москві, Російська Федерація. Наступного дня А. Б., якого підоз-
рювали в керуванні бандою, було вбито під час затримання, коли він 
чинив опір.

12. 30 січня 2002 року першого заявника було екстрадовано до 
України.

13. 04 та 11 лютого 2002 року заявник підписав два документи, 
в яких детально роз’яснювалися його права як підозрюваного та об-
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винуваченого під час проведення досудового розслідування, зокрема: 
право на призначення йому захисника, на отримання консультації за-
хисника до першого допиту, а також право мовчати. Він підписав від-
мову від цих прав.

14. 11 лютого 2002 року першого заявника допитали як обвинува-
ченого, він визнав свою вину за обвинуваченнями у вчиненні розбою 
та зізнався, що відігравав другорядну роль під час розбійних нападів 
на Харківщині.

15. 03 квітня 2002 року першого заявника, за відсутності захис-
ника, допитали як свідка щодо вбивства, вчиненого у м. Луганську 
(епізод 2 у додатку). Він заперечував будь-яку участь у цьому злочині, 
але стверджував, що був знайомий із А.-Б. з 1998 року, і А.-Б. зізнав-
ся йому під час їхнього перебування у м. Москві, що вчинив вбивство 
у Луганській області.

16. 01 липня 2002 року перший заявник взяв участь у відтворен-
ні обстановки та обставин нападу на пана та пані Ва. щодо одного 
з епізодів злочину, вчиненого у Харківській області. Перший заявник 
стверджував, що він разом із декількома співучасниками вчинив роз-
бійний напад на пані Ва. Він також стверджував, що під час нападу 
О. С. здійснив постріл у напрямку пана Ва.

17. 10 липня 2002 року першому заявнику було пред’явлено обви-
нувачення у вчиненні злочинів, пов’язаних із нападами, про що зазна-
чено у додатку, зокрема у вчиненні декількох убивств.

18. Під час допиту, що проводився у той самий день, заявник від-
мовився від усіх своїх попередніх показань, стверджуючи, що він на-
дав їх під фізичним і психологічним тиском.

19. Того ж дня слідчий призначив заявнику захисника, встановив-
ши, що останній має представляти заявника у зв’язку з обвинувачен-
ням у вчиненні вбивства, але заявник не має можливості самостійно 
найняти захисника.

20. 11 липня 2002 року заявник зустрівся із захисником.

2. другий заявник

21. У серпні та грудні 2000 року другого заявника допитали як 
свідка щодо вбивств, вчинених на території Луганської та Донецької 
областей. Він пояснив, що нічого не знав про жоден із цих злочинів і не 
брав у них участі, але підтвердив, що був знайомий із А. Б., мав конф-
лікт з одним із потерпілих, а також, що в ніч убивства другий заявник 
позичив потерпілим свій вантажний автомобіль.
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22. 14 жовтня 2001 року другого заявника було затримано. Того ж 
дня його допитали у присутності адвоката, найнятого його дружиною. 
Він зізнався в участі у розбійних нападах на пана та пані Ва. і пана А. І., 
а також описав активну участь у них першого заявника. Зокрема, він 
стверджував, що перший заявник відвіз А. С., озброєного пістолетом, 
на місце вбивства пана А. І. (епізод 5).

23. 07 листопада 2001 року другого заявника було допитано у при-
сутності його адвоката щодо обставин розбійних нападів, вчинених 
на території Автономної Республіки Крим (далі — АР Крим) (епізод 7), 
також він взяв участь у відтворенні обстановки та обставин подій. 
Він пояснив власну роль та роль п. Закшевського у нападі, стверджую-
чи, що він (заявник) прибув на місце вчинення злочину на мотоциклі 
разом із п. Закшевським. Останній підійшов до автомобіля заявни-
ка, після чого другий заявник почув постріли. Потім другий заявник 
здійснив постріл у землю біля ніг пана Р. М., одного з потерпілих, щоб 
налякати його.

24. Після цього другий заявник зізнався також в участі у декількох 
інших нападах. У ході слідства він відмовився від цих показань.

3. показання співобвинувачених та інших свідків 
під час досудового розслідування

25. 11 листопада 2001 року п. Закшевський здався працівникам 
міліції та надав показання, що другий заявник та А. Б. розповіли йому, 
що у 2000 році вони вчинили вбивство в Донецькій області, і в той же 
час йому стало відомо, що перший заявник та А. Б. вчинили вбивство 
у Луганській області. Він також описав два напади у м. Торецьку, на-
пади на торговців взуттям, вчинені поблизу м. Харкова, і напад, вчи-
нений в АР Крим (епізоди 3, 6 та 7). Наступного дня він підтвердив 
ці показання (див. вищенаведене рішення у справі Закшевського 
(Zakshevskiy), пп. 10 та 11). Зокрема, надаючи пояснення щодо нападу 
на торговців взуттям, він стверджував, що заявники переслідували 
потерпілих на автомобілі, у той час як п. Закшевський, І. К. та ще один 
член банди чекали в автомобілі «Опель-Вектра» у посадці, розташо-
ваній біля траси. Отримавши виклик по телефону, п. Закшевський та 
І. К., одягнуті у форму працівників ДАІ, зупинили одну за одною дві 
групи потерпілих: спочатку мініфургон «Газель», а потім «Мерседес». 
Погрожуючи потерпілим пістолетами, вони відігнали їхні автомобілі 
до лісопосадки, що знаходилася неподалік. Після цього приїхали заяв-
ники та перевантажили крадені взуття та гроші до свого автомобіля.
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26. 12 та 13 жовтня 2001 року пан Г. Г. у присутності захисника на-
дав слідчим органам показання, звинувативши заявників у нападах, 
вчинених у Харківській області.

27. 28 березня, 23 квітня та 10 липня 2002 року С. С., допитали 
у присутності захисника. Він пояснив, що на місці вчинення вбивства 
у Луганській області перебував в автомобілі «БМВ» червоного кольо-
ру і бачив, як А. Б. та перший заявник вчинили цей злочин. Він також 
стверджував, що допомагав А. Б. і його «знайомому» вивезти два піс-
толети за межі АР Крим.

28. Після затримання на території Білорусі у грудні 2001 року І. К. 
було екстрадовано до України. 20 березня 2002 року він, заперечуючи 
у присутності захисника будь-яку активну участь у вчиненні злочинів, 
стверджував, що бачив, як А. Б. і перший заявник вчинили вбивство 
на території Луганської області, а також був свідком участі заявників 
у нападі на торговців взуттям, вчиненому поблизу м. Харкова.

29. На останньому етапі досудового розслідування співобвинува-
чені заявників відмовилися від своїх показань, стверджуючи, що вони 
були надані під фізичним і психологічним тиском.

30. У ході досудового розслідування деякі потерпілі та інші свідки 
надали свідчення, використані у подальшому для засудження заявни-
ків. У заявників не було можливості допитати цих потерпілих і свідків 
на відповідному етапі провадження чи пізніше. Зміст їхніх свідчень, 
викладений у рішенні суду першої інстанції, наведено у додатку.

с. сУдовий роЗгляд справи

31. Справа щодо заявників та співобвинувачених, п. Закшевсько-
го, C. С. та І. К., розглядалася апеляційним судом Донецької області як 
судом першої інстанції (далі — суд першої інстанції).

32. 14 лютого 2005 року суд першої інстанції вказав, що деякі по-
терпілі та інші свідки не з’явилися у судове засідання, та зобов’язав 
органи внутрішніх справ здійснити привід пана та пані Ва., пана В. К., 
пана Р. К. і Р. М до суду (епізоди 4, 6 та 7 відповідно). 17 березня 2005 ро-
ку суд першої інстанції зобов’язав органи внутрішніх справ здійснити 
привід пана Г. С., та пана Н. К., свідків вбивства у Луганській області, 
до суду 06 квітня 2005 року.

33. 06 квітня 2005 року Н. К. з’явився у судове засідання. Однак за-
сідання було оголошено закритим у зв’язку з хворобою одного із суд-
дів. Головуючий суддя запитав свідка щодо його участі у наступному 
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судовому засіданні. Свідок відповів, що хоче підтвердити показання, 
надані ним під час досудового розслідування, та мав лише сумнів що-
до марки автомобіля закордонного виробництва, який він бачив у ніч 
вбивства, оскільки не був спеціалістом. Він просив не викликати його 
знову, посилаючись на своє скрутне матеріальне становище та значну 
відстань від свого місця проживання до суду.

34. У наступному засіданні суд зачитав протоколи працівників 
міліції про неможливість застосування приводу В. К., Р. К. і Р. М. до су-
ду у зв’язку з тим, що вони не проживали за вказаними ними адресами, 
а встановити їх місцезнаходження неможливо. Суд також зачитав сві-
доцтво про смерть Г. С. та заяви Н. К., О. Ва. та С. Ва. про неможливість 
їхньої участі у судовому засіданні.

35. Після цього суд вислухав думки сторін про допустимість ого-
лошення неможливості застосування приводу зазначених свідків у су-
дове засідання та зачитування їхніх показань. Захисники заявників 
не заперечували, хоча підсудні наполягали на допиті свідків.

36. Суд постановив ухвалу про неможливість застосування приво-
ду свідків у судове засідання та перейшов до зачитування їхніх пока-
зань, наданих під час досудового розслідування.

D. рішення сУдУ першої інстанції

37. 06 жовтня 2005 року суд першої інстанції ухвалив рішення. 
Він визнав заявників винними у вчиненні бандитизму, розбою та ін-
ших злочинів, пов’язаних з незаконним заволодінням транспортним 
засобом, умисним вбивством з обтяжуючими обставинами і замаху 
на вбивство з обтяжуючими обставинами. Суд першої інстанції ви-
правдав заявників щодо декількох епізодів розбою за відсутності до-
казів. Суд першої інстанції призначив їм покарання у виді позбавлен-
ня волі на різні строки за вчинення інших злочинів, не пов’язаних із 
убивством. За обвинувачення у вчиненні вбивства суд першої інстан-
ції призначив покарання у виді довічного позбавлення волі, що також 
було остаточним вироком щодо обох заявників.

38. Конкретні злочини, за вчинення яких заявників було визнано 
винними, та основні докази, на які посилався суд під час ухвалення 
вироку, наведені у додатку.

39. Десять сторінок рішення суду першої інстанції були присвя-
чені вирішенню питання щодо допустимості показань підсудних, на-
даних під час досудового розслідування, як доказів, незважаючи на 



справи, які стосуються права на справедливий суд

�02

те, що підсудні відмовились від них. Дійшовши висновку щодо їхньої 
допустимості, суд першої інстанції посилався, зокрема, на додаткові 
докази, такі як висновки судово-медичної експертизи, а також судово-
балістичної експертизи вогнепальної зброї, яку використовували під 
час вчинення злочинів (див. додаток).

40. Інші чотири сторінки рішення були присвячені вирішенню пи-
тання щодо застосування примусу до підсудних під час надання ними 
показань у ході досудового розслідування. Відхиляючи це тверджен-
ня, суд зазначив, зокрема, таке:

і) показання другого заявника були надані ним у присутності 
адвоката, найнятого його дружиною;

іі) підсудні змінили свої показання у ході розслідування, щоб 
зменшити власну роль у вчиненні злочинів та ступінь своєї 
вини, що не відповідає твердженням, що їх показання були 
отримані із застосуванням примусу органів влади;

ііі) відеозаписи допиту другого заявника та відтворення обста-
новки і обставин вчинення злочину за участі другого заявни-
ка та п. Закшевського свідчать, що його показання були надані 
добровільно;

iv) з огляду на результати двох розслідувань, які проводилися 
прокуратурою, щодо тверджень підсудного про застосування 
неправомірного тиску та про жорстоке поводження, які про-
водилися прокуратурою, в ухвалі суду першої інстанції не бу-
ло встановлено доказів відповідних тверджень, що також від-
повідало висновкам суду.

41. У зв’язку з твердженнями заявників щодо різних процесу-
альних порушень, зокрема, стверджуваного порушення їхнього пра-
ва на правову допомогу під час досудового розслідування, суд пер-
шої інстанції зазначив, що всі докази, отримані з порушенням норм 
Кримінально-процесуального кодексу України, були вилучені з ма-
теріалів справи, а інші докази були отримані відповідно до вимог 
цього Кодексу.

е. підготовка до подання апеляційної скарги 

та апеляційне провадження

42. Після закінчення розгляду справи у суді першої інстанції пер-
ший заявник почав ознайомлюватися з матеріалами справи. 12 травня 
2006 року він підписав заяву про закінчення ознайомлення з протоко-
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лами судових засідань. Після цього він вивчав матеріали справи що-
найменше п’ять днів до 02 серпня 2006 року.

43. У різні дати заявники подали апеляційні скарги та доповнен-
ня до цих скарг щодо їхнього вироку, стверджуючи, зокрема, що суд 
першої інстанції визнав їх винними за відсутності достатніх доказів, 
а вирок ґрунтувався на показаннях, отриманих у ході досудового роз-
слідування із застосуванням примусу, а не на їхніх свідченнях у суді. 
Вони також стверджували, що їхнє право на правову допомогу було по-
рушено у різний спосіб.

44. У своїй апеляційній скарзі перший заявник зазначив зокрема, 
що під час досудового розслідування свідки Г. С. і Н. К. впізнали на фо-
то А. Б. як особу, яку вони бачили у формі працівника ДАІ на трасі, міс-
ці вбивства, вчиненого у Луганській області. Він також стверджував, 
що пан та пані Ва., відповідно до наданих під час досудового розслі-
дування показань, описали зовнішність нападників, але цей опис не 
відповідав його зовнішності.

45. Другий заявник стверджував, зокрема, що відповідно до по-
казань, наданих під час досудового розслідування, Р. М. стверджував, 
що чітко пам’ятав нападників та зміг би розпізнати їхні обличчя та го-
лоси, і за його описом було складено фоторобот. Проте, на думку дру-
гого заявника, фоторобот не був на нього схожий.

46. 19 жовтня 2006 року Верховний Суд України залишив скарги 
заявників без задоволення, а вирок суду першої інстанції — без змін. 
Він зазначив, серед іншого, що висновки суду першої інстанції про до-
веденість вини заявників підтверджувалися різними доказами, зок-
рема показаннями свідків Г. С. і Н. К., пана та пані Ва. і Р. М.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСтВО

47. Відповідне національне законодавство, яке регулює право на 
правову допомогу та виклик свідків, узагальнено в рішеннях у спра-
вах «Яременко проти України» (Yaremenko v. Ukraine), заява № 32092/02, 
пп. 45–47, від 12 червня 2008 року, та «Карпюк та інші проти України» 
(Karpyuk and Others v. Ukraine), заяви № 30582/04 та № 32152/04, пп. 77–
80, від 06 жовтня 2015 року, відповідно.

48. Відповідні положення національного законодавства, які ре-
гулюють відновлення кримінального провадження, можна знайти 
в рішенні у справі «Закшевський проти України» (Zakshevskiy), вищена-
ведене, пп. 50 та 51.
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ПРАВО

I. ОБ’ЄДНАННя ЗАяВ

49. Суд вважає, що відповідно до пункту 1 правила 42 Регламен-
ту Суду заяви мають бути об’єднані в одне провадження з огляду на 
спільність їхнього фактичного та юридичного підґрунтя.

II. СтВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННя СтАттІ 6 КОНВЕНЦІЇ

50. Заявники скаржилися на різні порушення статті 6 Конвенції, 
відповідні пункти якої передбачають таке:

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

...

3. Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення 
має щонайменше такі права:

...

b) мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту;

c) захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу 
захисника, вибраного на власний розсуд, або — за браком достатніх 
коштів для оплати юридичної допомоги захисника — одержувати 
таку допомогу безоплатно, коли цього вимагають інтереси право-
суддя;

d) допитувати свідків обвинувачення або вимагати, щоб їх допитали, 
а також вимагати виклику й допиту свідків захисту на тих самих 
умовах, що й свідків обвинувачення; ...».

а. стверджУвані порУшення пУнктУ 1 та підпУнктУ «B» 

пУнктУ 3 статті 6 конвенції

51. Перший заявник стверджував, що після того, як він ознайомив-
ся з протоколом судового засідання, йому не було надано достатньо 
часу для ознайомлення з іншими матеріалами справи для підготовки 
апеляційної скарги. Уряд спростував цю скаргу.
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52. Суд зазначає, що немає підстав вважати, що у першого заявни-
ка не було достатньо часу або необхідних можливостей для ознайом-
лення з матеріалами справи до розгляду його скарги судом. Заявник 
стверджував, що у нього була можливість ознайомитися з протоколом 
судового засідання у повному обсязі (див. п. 42 вище). Заявник не вка-
зав, які конкретно документи, крім протоколу судового засідання, були 
додані до матеріалів справи під час судового розгляду, і які з них, як він 
вважав, були йому необхідні для ознайомлення. Він також не пояснив, 
навіщо йому необхідно було знову ознайомлюватися з матеріалами 
справи, з якими він вже ознайомлювався до розгляду справи по суті.

53. Отже, ця скарга є явно необґрунтованою і має бути відхилена 
відповідно до підпункту «а» пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.

в. стверджУвані порУшення пУнктУ 1 

та підпУнктУ «с» пУнктУ 3 

статті 6 конвенції щодо першого Заявника

1. твердження сторін

54. Перший заявник стверджував, що відповідно до національ-
ного законодавства заяви про відмову від захисника, які, як стверд-
жувалося, 04 та 11 лютого 2002 року він підписав із застосуванням до 
нього примусу, не можна приймати щодо епізодів, за які заявника бу-
ло визнано винним у вчиненні вбивства. Він стверджував, що слідчий 
штучно замінив первинну кваліфікацію злочинів, вчинених за цими 
епізодами, менш тяжким злочином — розбоєм, щоб обійти гарантії 
прав осіб, які надаються підозрюваним у вчиненні вбивства. Захис-
ника мало бути призначено 11 лютого 2002 року, до першого допиту 
заявника, а отже всі наступні допити до 11 липня 2002 року, коли він 
вперше мав побачення з захисником, проводилися із порушенням 
статті 6 Конвенції. Навіть після призначення йому захисника участь 
у справі адвокатів, які надавали безоплатну правову допомогу, була 
нерегулярною. Також заявнику не була надана правова допомога під 
час провадження у Верховному Суді України.

55. Уряд зазначив, що заявник відмовився від свого права на пра-
вову допомогу, і його відмови від захисника були прийняті, оскільки 
на відповідній стадії досудового розслідування заявника не обвину-
вачували у вчиненні вбивства. Як тільки заявникові пред’явили таке 
обвинувачення, йому одразу призначили захисника. У заявника бу-
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ла можливість подати скарги до суду першої інстанції та Верховного 
Суду України, які, у свою чергу, розглянули його скарги та відхилили 
у зв’язку з необґрунтованістю. Вину заявника було доведено низкою 
доказів, а не тільки його показаннями.

2. оцінка суду

a) Щодо прийнятності

56. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у ро-
зумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазна-
чає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже, вона 
має бути визнана прийнятною.

b) Суть

і) Загальні принципи

57. Пункт 1 статті 6 Конвенції, як правило, вимагає надання до-
ступу до захисника з першого допиту підозрюваного працівниками 
міліції, за винятком випадків, коли за конкретних обставин відповід-
ної справи продемонстровано, що існують вагомі підстави для обме-
ження такого права. Навіть якщо вагомі підстави можуть у виняткових 
випадках виправдовувати відмову у доступі до захисника, таке обме-
ження, незалежно від його підстав, не повинно невиправдано порушу-
вати права обвинуваченого за статтею 6 Конвенції. Право на захист, 
як таке, буде в принципі непоправно порушено, якщо інкримінуючі 
показання, отримані від особи під час допиту правоохоронними ор-
ганами за відсутності захисника, використовуватимуться з метою її 
засудження (див. рішення від 27 листопада 2008 року у справі «Саль-
дуз проти Туреччини» (Salduz v. Turkey) [ВП], заява № 36391/02, п. 55, від 
27 листопада 2008 року).

58. Викладений у вищезгаданому рішенні у справі Сальдуза (Salduz) 
метод оцінки відповідності обмеження доступу до адвоката праву на 
справедливий суд складається з двох стадій. На першій стадії Суд має 
оцінити існування вагомих підстав для такого обмеження. На друго-
му — він має оцінити розмір шкоди, яку було завдано праву на захисту 
справі обмеженням, що розглядається. Тобто Суд має дослідити вплив 
обмеження на загальну справедливість провадження та вирішити, 
чи було провадження справедливим в цілому (див. рішення у справі 
«Ібрагім та інші проти Сполученого Королівства» (Ibrahim and Others v. 
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the United Kingdom), [ВП], №№ 50541/08, 50571/08, 50573/08 і 40351/09, 
п. 257, від 13 вересня 2016 року).

59. Щодо першої стадії, то критерій вагомих підстав є жорстким: 
беручи до уваги фундаментальний характер і важливість доступу до 
захисту на початкових етапах провадження, особливо під час першого 
допиту підозрюваного, обмеження доступу до захисника дозволяєть-
ся лише за виняткових обставин, має носити тимчасовий характер та 
ґрунтуватися на оцінці конкретних обставин певної справи. Під час 
оцінки наявності вагомих підстав важливою є наявність відповідних 
положень національного законодавства, на яких ґрунтувалося обме-
ження доступу до захисника, а також належним чином визначених 
законом меж і суті будь-яких обмежень доступу до захисника, яких 
мають дотримуватися органи досудового розслідування та суд під час 
ухвалення відповідних рішень (там само, п. 258).

60. Якщо наявність вагомих підстав встановлено, необхідно 
провести комплексну оцінку провадження з метою визначення його 
«справедливості» відповідно до цілей пункту 1 статті 6 Конвенції (там 
само, п. 264).

61. Якщо наявність вагомих підстав не встановлено, Суд має 
з особливою ретельністю оцінити справедливість такого обмеження. 
Нездатність держави-відповідача навести вагомі підстави, є важливим 
аргументом оцінювання загальної справедливості судового розгляду, 
і може стати підставою для констатації порушення положень пункту 1 
та підпункту «с» пункту 3 статті 6 Конвенції. Тягар доказування на-
лежить Уряду держави-відповідача, який зобов’язаний переконливо 
довести, що за виняткових та конкретних обставин загальну справед-
ливість судового розгляду не було непоправно порушено обмеженням 
доступу до правової допомоги (там само, п. 265).

62. Під час комплексного дослідження провадження з метою оцін-
ки впливу процесуальних недоліків на справедливість кримінального 
провадження в цілому необхідно брати до уваги наступний невичерп-
ний перелік критеріїв з практики Суду:

a) особливо вразливе становище заявника, наприклад через йо-
го вік або психічний стан;

b) нормативно-правові акти, якими регулюється порядок здійс-
нення досудового розслідування та допустимість доказів під 
час їх оцінки судом, а також дотримання положень зазначе-
них нормативно-правових актів; у випадку застосування по-
ложення про недопустимість доказів, отриманих незаконним 
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шляхом, скоріш за все провадження не буде справедливим 
в цілому;

c) наявність у заявника можливості оскаржити допустимість до-
казу або заперечувати його використання;

d) якість доказу, та чи не викликали обставини, за яких було 
отримано такий доказ, сумнівів у його допустимості та до-
стовірності, з урахуванням ступеню та характеру застосуван-
ня будь-якого примусу;

e) якщо доказ було отримано незаконним шляхом або незакон-
ність, що розглядається, була спричинена порушенням іншої 
статті Конвенції — характер констатованого порушення;

f) якщо йдеться про показання — суть показань, та чи відмовив-
ся від них заявник або змінив їх у встановленому законом по-
рядку;

g) спосіб використання доказу, а також, зокрема, чи став доказ 
невід’ємною або значною частиною доказової бази, на якій 
ґрунтувався обвинувальний вирок, а також сила інших до-
казів у справі;

h) чи була вина визнана професійними суддями або присяжни-
ми засідателями, а в останньому випадку — зміст будь-яких 
настанов присяжним засідателям;

i) ступінь громадського інтересу у розслідуванні та покаранні 
окремого злочину, який розглядається;

j) інші відповідні процесуальні гарантії, що передбачені націо-
нальним законодавством та адміністративною практикою 
(там само, п. 274).

63. Ані буква, ані дух статті 6 Конвенції не перешкоджають особі 
добровільно відмовитися вголос або за мовчазною згодою від права на 
гарантії справедливого судового розгляду. Проте для того, щоб від-
мова від цього права була визнана дієвою щодо цілей Конвенції, во-
на має надаватися у недвозначний спосіб та супроводжуватися хоча б 
мінімальними гарантіями, співмірними її значущості. Крім того, вона 
не повинна суперечити будь-якому важливому суспільному інтересу 
(див. рішення у справі «Сейдовіч проти Італії» (Sejdovic v. Italy) [ВП], за-
ява № 56581/00, п. 86, ECHR 2006-ІІ). Для того, щоб відмова була діє-
вою, має бути доведено, що заявник міг у розумних межах передбачи-
ти наслідки своєї поведінки (див., mutatis mutandis, рішення у справі 
«Ідалов проти Росії» (Idalov v. Russia) [ВП], заява № 56581/00, п. 86, ECHR 
2006-II). Право на захисника є основоположним серед тих прав, які 
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складають поняття справедливого суду, та забезпечує ефективність 
решти гарантій, встановлених статтею 6 Конвенції, а також вимагає 
особливого захисту норми «свідомої та розумної відмови», встановле-
ної практикою Суду (див. рішення у справі «Дворскі проти Хорватії» 
(Dvorski v. Croatia) [ВП], № 25703/11, п.101, ECHR 2015).

іі) Застосування наведених вище принципів у цій справі

(а) Питання відмови від захисника

64. Суд зауважує, що під час досудового розслідування у період 
до 11 липня 2002 року, коли заявник не отримував правову допомогу, 
його допитували та залучали до участі у відтворенні обстановки та об-
ставин вчинення злочинів, за які його було визнано винним, та які зго-
дом національний суд кваліфікував як розбій, незаконне заволодіння 
транспортним засобом, замах на вбивство з обтяжуючими обставина-
ми і умисне вбивство з обтяжуючими обставинами.

65. 04 та 11 лютого 2002 року заявник підписав заяви про відмову 
від захисника.

66. Щодо обвинувачень у вчиненні інших злочинів, не пов’язаних 
з вбивством, не вбачається ознак того, що зазначена відмова була не-
дійсною. Заявник мав добре розуміти значення такої відмови, беручи 
до уваги те, що він був колишнім працівником міліції (див. рішення 
у справі «Паскал проти України» (Paskal v. Ukraine), заява № 24652/04, 
пп. 77 та 78, від 15 вересня 2011 року). Отже, Суд доходить висновку, що 
відмова від захисника під час допитів і надання показань щодо вчине-
них злочинів, не пов’язаних із вбивством, була власним вибором заяв-
ника. Таким чином, органи державної влади не можуть нести відпові-
дальність за наслідки, які мала ця відмова під час засудження заявника 
(див. вищенаведене рішення у справі Закшевський (Zakshevskiy), п. 113).

67. Проте, Суд не може дійти аналогічного висновку щодо права 
першого заявника на захист у контексті обвинувачень щодо вчинення 
ним вбивства з огляду на таке.

68. 11 лютого 2002 року заявник був допитаний та надав показан-
ня, в яких він вказав на свою другорядну роль у нападах на пана та 
пані Ва., а також пана А. І. Він також підтвердив власну участь у на-
паді на пана та пані Ва. у ході відтворення обстановки і обставин події 
01 липня 2002 року. Крім того, 03 квітня 2002 року, за відсутності за-
хисника, його допитали щодо вбивства у Луганській області, і, запере-
чуючи власну участь, заявник стверджував, що А. Б. зізнався йому, що 
саме він вчинив цей злочин.
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69. На момент надання цих показань йому було офіційно повідом-
лено про підозру лише у вчиненні розбою, незважаючи на те, що епізод 
у Луганській області і напад на А. І. з самого початку були кваліфіковані 
як вбивства (див. епізоди 2 та 5 у додатку). Проте після цього йому бу-
ло пред’явлено обвинувачення у вчиненні замаху на умисне вбивство 
з обтяжуючими обставинами та розбійного нападу на пана та пані Ва., 
а також у вчиненні умисного вбивства з обтяжуючими обставинами та 
розбійного нападу на пана А. І., і вчинення умисного вбивства з обтя-
жуючими обставинами у Луганській області.

70. Обвинувачення у вчиненні вбивства та замаху на вбивство 
потенційно передбачає покарання у виді довічного позбавлення волі. 
Ураховуючи, що національне законодавство забороняє відмови від 
права на отримання правової допомоги особам, обвинуваченим у вчи-
ненні таких злочинів, для того, щоб оцінити дієвість відмов заявника, 
Суд має визначити вплив показань, наданих заявником у той період 
часу, на визнання його винним у вчиненні зазначених злочинів.

71. Визнаючи заявника винним у вчиненні різних злочинів, зо-
крема, замаху на умисне вбивство у поєднанні з нападом на пана та 
пані Ва., суд першої інстанції посилається безпосередньо на показан-
ня першого заявника щодо цього нападу, надані під час відтворення 
обстановки та обставин події 01 липня 2002 року. Національні суди 
не посилалися безпосередньо на будь-які показання заявника, надані 
щодо нападу на пана А. І., але вони також прямо не відхиляли ці докази 
(див. рішення у справі «Хайров проти України» (Khayrov v. Ukraine), заява 
№ 19157/06, п. 78, від 15 листопада 2012 року). У цих показаннях заяв-
ник підтвердив свою участь у нападі, хоча він заперечував власну роль 
у вчиненні насильства, що спричинило смерть потерпілого. Отже, не 
можна виключати, що його попередні показання могли підірвати його 
подальший захист щодо обвинувачення у вчиненні вбивства.

72. Суд доходить висновку, що не можна виключати вплив пока-
зань, наданих заявником після відмови від правової допомоги, на ви-
знання його винним у вчиненні вбивства, поєднаного з нападами на 
пана та пані Ва. і пана А. І., яке карається довічним позбавленням волі.

73. Відповідно до усталеної практики з цього питання у числен-
них справах проти України Суд доходить висновку, що, беручи до 
уваги первинну кваліфікацію кримінальних обвинувачень, які було 
пред’явлено заявнику на початковому етапі розслідування, заявник 
відмовився від захисника, не усвідомлюючи всіх юридично значимих 
обставин. Відповідно ці відмови не супроводжувалися мінімальними 
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гарантіями, співмірними з важливістю таких відмов (див., наприклад, 
рішення «Леонід Лазаренко проти України» (Leonid Lazarenko v. Ukraine), 
№ 22313/04, пп. 54 та 56, від 28 жовтня 2010 року). З цього приводу Суд 
нагадує, що у справі «Балицький проти України» (Balitskiy v. Ukraine), за-
ява № 12793/03, від 3 листопада 2011 року, він констатував проблему, 
яка постійно виникає у справах щодо України, та полягає у помилковій 
кваліфікації вбивств на початковому етапі досудового розслідування, 
що вимагає обов’язкового надання правової допомоги, ніж менш тяжкі 
злочини, у зв’язку з чим заявники позбавляються належної правової 
допомоги (там само, пп. 50 та 52).

74. Таким чином, відмови заявника не можна вважати дієвими 
з огляду на його засудження у зв’язку з нападами на пана та пані Ва. 
і пана А. І.

75. Повертаючись до вбивства, вчиненого у Луганській області, Суд 
зауважує, що 03 квітня 2002 року заявника допитали щодо цього зло-
чину як свідка, а не як підозрюваного чи обвинуваченого. Проте його 
відмови від 04 та 11 лютого 2002 року стосувалися його прав як підоз-
рюваного та обвинуваченого, крім того, на момент їх підписання йому 
офіційно було повідомлено лише про підозру у вчиненні розбою. Отже, 
Суд доходить висновку, що не можна вважати, що заявник недвознач-
но відмовився від захисника під час допиту 03 квітня 2002 року щодо 
вбивства у Луганській області.

(б) Наявність вагомих підстав для обмеження 
доступу до захисника

76. З огляду на те, що дієвої відмови від права на захисника 
у зв’язку з трьома вищезгаданими епізодами не було, постає питання, 
чи була відсутність захисника виправдана вагомими підставами. Від-
повідно до фактів справи Суд не вбачає таких підстав.

77. Отже, Суд має з особливою ретельністю визначити, чи підірва-
ла відсутність захисника справедливість провадження (див. вище-
наведене рішення у справі Ібрагім та інші (Ibrahim and Others), п. 265). 
Крім того, Уряд зобов’язаний переконливо довести, що за виняткових 
та конкретних обставин справи справедливість судового розгляду 
в цілому не було непоправно порушено (там само).

(в) Загальна справедливість провадження
78. Оцінюючи загальну справедливість, Суд керується відповід-

ними критеріями (див. рішення у справі Ібрагім (Ibrahim) п. 62 вище) 
з огляду на доцільність щодо обставин цієї справи.
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79. Ураховуючи ці критерії, Суд перш за все наводить перелік ар-
гументів на користь справедливості провадження:

і) становище заявника не було особливо вразливим;
іі) якість доказів — у розпорядженні Суду немає доказів застосу-

вання будь-якого примусу (див., зокрема, п. 138 нижче);
ііі) докази у справі оцінювалися професійними суддями; та
iv) суспільний інтерес в розслідуванні злочинів, які інкриміну-

ються заявнику — умисні вбивства з обтяжуючими обстави-
нами, вчинені бандою — досить значний.

80. Проте інші фактори свідчать на користь висновку, що справед-
ливість провадження було непоправно порушено.

81. Хоча органи державної влади формально дотрималися положень 
національного законодавства, які на той момент регулювали доступ до 
захисника під час досудового розслідування, спосіб застосування цих 
норм сам по собі був проявом практики, яку Суд визнав такою, що су-
перечить Конвенції (див. п. 73 вище). Крім того, формальна відповідність 
фактично визначила на практиці здатність заявника оскаржити вико-
ристання доказів, отриманих від нього за відсутності захисника, оскіль-
ки національні суди вважали її достатньою для того, щоб дійти висновку 
про додержання норм національного законодавства (див. п. 41 вище).

82. Щодо використання доказу, як Суд уже констатував (див. п. 71 
вище), національні суди безпосередньо посилалися на показання за-
явника, у яких він підтверджував участь у нападі на пана та пані Ва., 
і принаймні не відхиляли аналогічні показання щодо нападу на А. І.

83. Щодо вбивства у Луганській області, 03 квітня 2002 року та 
впродовж усього провадження заявник наполегливо заперечував будь-
яку участь у його вчиненні (див. п. 44 вище). Проте під час першого до-
питу у вказану дату він стверджував, що вбивство було вчинено А. Б., 
і Суд не може залишити поза увагою той факт, що позицію, якої заяв-
ник дотримувався і під час судового розгляду, було використано судом 
першої інстанції як частину доказів вини заявника та інших підсудних 
у вчиненні цього злочину для їхнього засудження (див. епізод 2 у до-
датку). Слід звернути увагу, що, надавши такі показання на початко-
вих етапах провадження за відсутності захисника, перший заявник, 
можливо, вважав, що зміна показань під час судового розгляду може 
зашкодити його інтересам. Відповідно ці заяви на початкових етапах 
провадження могли підірвати його захист щодо епізоду в цілому.

84. Ймовірно, такі первинні зізнання сформували підхід органів 
державної влади до розслідування, а отже, склали значну частину дока-
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зової бази проти заявника. Незважаючи на незначну роль кожного з них 
окремо у засудженні заявника, їхній сукупний результат підірвав за-
гальний захист проти обвинувачень щодо вбивства у Луганській області 
та нападів на пана і пані Ва., а також А. І. (епізоди 2, 4 та 5 у додатку).

85. Дійсно, обсяг інших доказів вини заявника був значним. Про-
те, Суд має враховувати власний висновок, викладений нижче, що 
деякі докази щодо участі заявника в епізоді, вчиненому в Луганській 
області, та нападі на пана і пані Ва., були отримані з порушенням прав 
заявника, гарантованих пунктом 1 і підпунктом «d» пункту 3 статті 6 
Конвенції (див. пп. 113 та 126 нижче).

86. Суд доходить висновку, що Уряд не зміг переконливо довести, 
що за виняткових та конкретних обставин справи загальну справед-
ливість судового розгляду за цими обвинуваченнями не було непоп-
равно порушено у зв’язку з обмеженням заявника в отриманні право-
вої допомоги на стадії досудового розслідування.

87. Вищенаведені висновки є достатніми, щоб Суд дійшов виснов-
ку, що у цій справі було порушення пункту 1 та підпункту «с» пункту 3 
статті 6 Конвенції щодо першого заявника.

88. З огляду на цей висновок Суд не вважає за необхідне розгля-
дати питання, чи було порушено право першого заявника на право-
ву допомогу на інших етапах провадження (див., наприклад, рішення 
у справі «Хайров проти України» (Khayrov v. Ukraine), заява № 19157/06, 
п. 79, від 15 листопада 2012 року).

с. стверджУване порУшення пУнктУ 1 та підпУнктУ «D» 

пУнктУ 3 статті 6 конвенції

1. твердження сторін

a) Відмова викликати свідків нападу на А. І.

89. Другий заявник скаржився, що відповідних невстановлених 
свідків нападу на А. І. (епізод 5) не було викликано у судове засідання.

90. Уряд стверджував, що заявник ніколи не вказував на таких 
свідків.

b) Допустимість показань, наданих 
під час досудового розслідування, свідками, 
які не з’явилися у судове засідання

91. Заявники стверджували, що їхні права за пунктом 1 та підпун-
ктом «d» пункту 3 статті 6 Конвенції були порушені у зв’язку допус-
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тимістю національними судами неперевірених показань свідків О. Ва., 
С. Ва., В. К., Р. К. та Р. М., а також тих, які мали відношення до справи 
першого заявника — Г. С. і Н. К. Хоча адвокати заявників не подали за-
перечення проти зачитування письмових показань цих свідків у су-
довому засіданні, самі заявники протестували проти цього, а отже, не 
відмовилися від своїх прав щодо цих свідків.

92. Уряд стверджував, що жоден із зазначених свідків під час до-
судового розслідування прямо не вказував на заявників як суб’єктів 
вчинення вказаних злочинів, а тому їхні показання не були вирі-
шальними під час засудження заявників. Уряд також наголосив, що 
адвокати заявників не заперечували проти зачитування у судовому 
засіданні цих письмових показань, наданих під час досудового роз-
слідування.

2. оцінка суду

a) Прийнятність

(i) Відмова викликати свідків нападу на А. І.

93. Суд зауважує, що другий заявник як під час розгляду справи 
національними судами, так і під час провадження у Суді, не вказав, які 
саме свідки могли свідчити щодо обставин нападу на пана А. І., але які 
не були викликані у судове засідання.

94. Отже, ця скарга є явно необґрунтованою та має бути від-
хилена відповідно до підпункту «а» пункту 3 та пункту 4 статті 35 
Конвенції.

ii) Допустимість показань, наданих під час 
досудового розслідування свідками, 
які не з’явилися у судове засідання

95. Суд вважає, що інші скарги заявників за пунктом 1 та підпун-
ктом «d» пункту 3 статті 6 Конвенції не є явно необґрунтованими 
у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також за-
значає, що вони не є явно неприйнятними з будь-яких інших підстав. 
Отже, вони мають бути визнані прийнятними.

b) Суть

і) Загальні принципи

96. Суд нагадує, що підпункт «d» пункту 3 статті 6 Конвенції є вті-
ленням принципу, згідно з яким до засудження обвинуваченого всі 
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докази мають бути пред’явлені за його присутності у відкритому судо-
вому засіданні для забезпечення змагальності процесу (див. рішення 
у справі «Шачашвілі проти Німеччини» (Schatschaschwili v. Germany) [GC], 
заява № 9154/10, п. 103, ECHR 2015).

97. Принципи, які мають застосовуватися у випадках, коли свід-
ки обвинувачення не з’являються у судове засідання, і надані ними 
раніше показання визнаються допустимими як докази, були узагаль-
нені та уточнені в рішенні у справі «Аль-Хавайя й Тахірі проти Сполу-
ченого Королівства» (Al-Khawaja and Tahery v. the United Kingdom) ([ВП], 
заяви №№ 26766/05 та 22228/06, ECHR 2011) та підтверджуються 
у вищенаведеному рішенні у справі Шачашвілі (Schatschaschwili). 
Відповідно до принципів, встановлених у цьому рішенні, необхід-
но провести триетапний аналіз відповідності положенням пункту 1 
і підпункту «d» пункту 3 статті 6 Конвенції провадження, в якому 
показання свідка, який не був присутнім та допитаним у судовому 
засіданні, були визнані допустимими як докази (там само, п. 152). 
Суд повинен розглянути:

i) чи були достатні підстави неявки свідка та, відповідно, допус-
тимості неперевірених показань свідка, який не з’явився у су-
дове засідання, як доказу (там само, пп. 119–125);

ii) чи були докази, отримані від свідка, який не з’явився у судове 
засідання, єдиною та вирішальною підставою для засудження 
підсудного (там само, пп. 119 і 126–147); та

iii) чи мали місце достатні урівноважуючі фактори, зокрема 
надійні процесуальні гарантії, здатні компенсувати недоліки, 
з якими зіткнулася сторона захисту у зв’язку з допустимістю 
неперевірених доказів, і забезпечити загальну справедливість 
судового розгляду (там само, п. 147).

98. Навіть за відсутності достатніх підстав неявки свідка у судове 
засідання Суд все одно має з’ясувати, чи були показання свідка єдиним 
або вирішальним доказом для засудження заявника, та чи були наявні 
достатні урівноважуючі фактори, здатні забезпечити справедливу на-
лежну та чітку оцінку достовірності такого доказу (див. вищенаведене 
рішення у справі Шачашвілі (Schatschaschwili), п. 113).

99. Оскільки завданням Суду є встановлення, чи було проваджен-
ня справедливим в цілому, Суд має пересвідчитися в наявності достат-
ніх урівноважуючих факторів не лише у справах, в яких докази, отри-
мані від свідка, який не з’явився у судове засідання, були єдиною або 
вирішальною підставою для засудження заявника. Це також необхідно 
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зробити і в тих випадках, коли, проаналізувавши оцінку національни-
ми судами щодо значущості доказів, Суд не може однозначно встано-
вити, чи були відповідні докази єдиною або вирішальною підставою, 
однак Суд задоволений, що ці докази є достатньо вагомими, а визнан-
ня їх допустимості може стати перешкодою для сторони захисту (там 
само, п. 116).

100. Щодо триетапного аналізу, запропонованого в рішенні у справі 
«Аль-Хавайя й Тахірі проти Сполученого Королівства» (Al-Khawaja), Суд дій-
шов висновку, що з огляду на те, що всі три етапи аналізу взаємопов’язані 
та усі разом використовуються для встановлення, чи було кримінальне 
провадження у цій справі справедливим в цілому, виявляється дореч-
ним проаналізувати відповідні етапи у різній послідовності, зокрема 
якщо один із таких підходів дасть змогу чітко визначитися щодо спра-
ведливості провадження або навпаки (там само, п. 118).

іі) Застосування вищенаведених принципів у справі

b) Розгляд справи щодо всіх свідків, 
які не з’явилися у судове засідання

101. Суд з самого початку зауважує, що хоча адвокати заявників 
не заперечували оголошення у судовому засіданні показань свідків, 
наданих під час досудового розслідування, самі заявники були про-
ти. Суд зазначає, що суд першої інстанції вислухав позицію заявників 
окремо, незалежно від їхніх професійних консультантів (див. п. 35 ви-
ще). Відповідно Суд вважає, що заявників не можна вважати такими, 
що відмовилися від своїх прав щодо допиту цих свідків через позицію 
їхніх адвокатів.

102. Крім того, застосовуючи гнучкий підхід до триетапного аналі-
зу, сформульований в рішенні у справі Аль Хавайя (Al-Khawaja), ухва-
лений у вищенаведеному рішенні у справі Шачашвілі (Schatschaschwili) 
(п. 118), Суд зазначає, по-перше, що він не вбачає у цьому проваджен-
ні жодних урівноважуючих факторів, окрім (і) наявності та вагомості 
обвинувальних доказів та (іі) можливості, якою скористалися заяв-
ники під час провадження у національному суді, викласти власну 
версію подій та поставити під сумнів достовірність показань свідків, 
які не з’явилися у судове засідання, та вказати на непослідовність 
або неузгодженість їхніх показань (див. аналіз цих можливих урів-
новажуючих факторів у вищенаведеному рішенні у справі Шачашвілі 
(Schatschaschwili), пп. 126–130).



СІтневСький та ЧайковСький проти україни

�1�

Щодо першого з цих урівноважуючих факторів Суд вважає за 
можливе розглядати його разом із тісно пов’язаним питанням: чи бу-
ли показання зазначеної групи свідків єдиними або вирішальними. 
Щодо другого фактору Суд зауважує, що Верховний Суд жодним чи-
ном не надав оцінку окремим аргументам заявників, що містилися 
у їхніх касаційних скаргах та вказували на суперечності у показаннях, 
наданих декількома свідками під час досудового розслідування (див. 
пп. 44–46). З огляду на відсутність обґрунтування щодо заперечень 
заявників Суд не вважає, що сам факт надання заявникам можливості 
порушити ці питання міг би бути належним урівноважуючим факто-
ром, здатним компенсувати недоліки, з якими зіткнулася сторона за-
хисту у зв’язку з допустимістю як доказів неперевірених свідчень свід-
ків, які не з’явилися у судове засідання (див., для порівняння, рішення 
у справі «Трампевскі проти колишньої Югославської Республіки Македонія» 
(Trampevski v. the former Yugoslav Pepublic of Macedonia), заява № 4570/07, 
п. 49, від 10 липня 2012 року, та рішення у справі «Ріагі проти Бельгії» 
(Riahi v. Belgium), заява № 65400/10, п. 41, від 14 червня 2016 року).

103. Щодо другого урівноважуючого фактору Суд зауважує, що по-
казання свідків, які не з’явилися у судове засідання, не були єдиним 
доказом вини заявників за жодним із обвинувачень щодо епізодів, що 
розглядаються. Національні суди не були в змозі чітко вказати, чи вва-
жали вони ці показання «вирішальними», тобто такими, що визначили 
результат розгляду цієї справи (там само, п. 123). За Судом залишаєть-
ся вирішення питання щодо кожної групи свідків та, за необхідності, 
кожного заявника окремо.

c) Свідки Г.С. та Н.К. (епізод 2 у додатку)

— Чи були достатні підстави неявки свідків у судове засідання?
104. Свідок Г. С. помер до проведення судового засідання. Отже, 

суд першої інстанції мав достатні підстави для визнання допустимими 
показань цього свідка, наданих під час досудового розслідування, як 
доказів (див. вищенаведене рішення у справі Аль-Хавайа (Аl-Khawaja), 
пп. 121 та 153).

105. Однак, як вбачається, єдиною підставою неможливості допи-
ту Н.К. у судовому засіданні було його небажання двічі їхати з міс-
ця свого проживання, вочевидь з іншої області, до місця проведен-
ня судового засідання (див. п. 33). Тобто його скарги на скрутне ма-
теріальне становище, яке унеможливлює здійснення поїздок, судом 
не перевірялися, інакше кажучи, видається, що суд першої інстанції 
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не розглянув належним чином причини небажання свідка з’являтися 
у судовому засіданні (там само, п. 122) та не вжив заходів для забезпе-
чення його присутності. За цих обставин Суд доходить висновку, що 
у Н. К. були відсутні достатні підстави неявки у судове засідання.

106. Суд нагадує, що хоча відсутність достатніх підстав неявки 
свідка не може само по собі однозначно свідчити про несправедливість 
судового розгляду, це дуже важливий фактор, який слід брати до ува-
ги під час оцінки справедливості судового розгляду в цілому, та який 
може стати підставою для визнання порушення пункту 1 та підпункту 
«d» пункту 3 статті 6 Конвенції. Суд також керуватиметься цим поло-
женням під час розгляду питання допустимості як доказів показань 
інших свідків, які не з’явилися у судове засідання.

— Чи були показання свідків єдиною та вирішальною підставою 
для засудження?

107. Суд зазначає, що Г. С. і Н. К. не були свідками самого вбивства. 
Проте вони були єдиними незалежними свідками подій, пов’язаних із 
вбивством у Луганській області, та які стверджували, що бачили осо-
бу у формі працівника ДАІ і його автомобіль поблизу місця вчинення 
злочину (див. епізод 2 у додатку). У своєму вироку суд першої інстанції 
дійшов висновку, що цією особою був перший заявник, чия роль, на 
думку суду, полягала у тому, щоб під виглядом працівника ДАІ зупи-
нити автомобіль потерпілого. Згідно з висновками національних судів 
після того, як автомобіль був зупинений у такий спосіб, А. Б. та перший 
заявник розстріляли осіб, які знаходилися у ньому. Суд бере до уваги 
те, що у касаційній скарзі (див. п. 44 вище) заявник стверджував — і це 
твердження не було спростоване судом, — що в ході досудового роз-
слідування Г. С. і Н. К. за фотографіями впізнали не першого заявника, 
а А. Б., якого вони бачили у формі працівника ДАІ на місці вчинення 
злочину. Проте національні суди у подальшому ніколи не посилалися 
та не покладалися на ці показання свідків.

108. За цих обставин Суд переконаний, що показання цих свідків 
були вирішальними щодо результату розгляду справи в частині вчи-
нення вбивства у Луганській області, а отже у цьому контексті були 
«вирішальними».

— Чи були достатніми урівноважуючі фактори, здатні компенсу-
вати перешкоди, з якими зіткнулася сторона захисту, та оцінка спра-
ведливості провадження в цілому?

109. Суд зазначає, що була значна кількість інших доказів для ви-
знання першого заявника винним у вчиненні вбивства в Луганській 
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області. Проте вбачається, що основним елементом таких обвинуваль-
них доказів були показання, надані іншими підсудними під час досу-
дового розслідування, від яких вони відмовилися, але які суд першої 
інстанції вважав такими, що підтверджуються показаннями, отрима-
ними від Г. С. і Н. К. під час досудового розслідування (див. епізод 2 
у додатку).

110. Тобто суд першої інстанції посилався на показання свідків, 
які не з’явилися у судове засідання, відхиляючи відмову інших під-
судних від показань, наданих ними під час досудового розслідуван-
ня, і в той же час використав показання останніх для підтвердження 
неперевірених показань свідків. Таким чином, наявність та вагомість 
інших доказів обвинувачення з огляду на їхній «загальний» характер 
не були достатнім урівноважуючим фактором, здатним компенсувати 
перешкоди, з якими зіткнулася сторона захисту.

111. З огляду на цей висновок та беручи до уваги відсутність до-
статніх підстав для відмови у допиті Н. К. і відсутність будь-яких 
процесуальних засобів компенсації цих перешкод, Суд доходить вис-
новку, що допустимість показань Г. С. та Н. К., наданих під час досу-
дового розслідування як доказів щодо обвинувачення першого заяв-
ника, підірвали справедливість провадження щодо нього у зв’язку із 
вбивством у Луганській області.

112. Наявність достатніх підстав неявки Г. С. у судове засідання 
не змінює цей висновок, зокрема, через те, що двоє свідків надали 
аналогічні показання щодо тих самих обставин, і проведення перех-
ресного допиту з одним із них, Н. К., якого по суті можна було викли-
кати в судове засідання, могло усунути будь-які перешкоди, створені 
визнанням допустимими показань померлого свідка Г. С. як доказів.

— Висновок.
113. Отже, було порушення пункту 1 та підпункту «d» пункту 3 

статті б Конвенції щодо першого заявника у зв’язку з допустимістю 
неперевірених свідчень Г. С. та Н. К. як доказів.

d) Свідки О. Ва., С. Ва, В. К., Р. К. і Р. М. (епізоди 4, 6 і 7 у додатку)

— Чи були достатні підстави неявки свідків?
114. Щодо О. Ва. та С. Ва. (див. епізод 4 у додатку) Суд зауважує, 

що суд першої інстанції використав як доказову базу для ухвалення 
вироку показання, надані цими свідками під час досудового розслі-
дування, посилаючись на лист, який вони надіслали до суду, та в яко-
му заявляли про неможливість з’явитися у судове засідання. Однак 
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ці свідки не зазначили жодних конкретних причин неявки у судове 
засідання (див. п. 34 вище). Згідно з поясненнями заявника, які не 
спростовані Урядом, жодну конкретну причину неявки свідків так 
і не було вказано.

115. Щодо В. К., Р. К. і Р. М. (див. епізоди 6 і 7 у додатку) Суд заува-
жив, що суд першої інстанції неодноразово викликав їх у судове засі-
дання та застосував до них привід через органи внутрішніх справ. Про-
те незрозуміло, яких саме заходів було вжито працівниками міліції для 
встановлення місцезнаходження цих свідків, окрім встановлення, що 
вони не проживали за вказаними адресами. Відсутні будь-які свідчен-
ня щодо проведення судом першої інстанції перевірки, чи були вжиті 
працівниками міліції заходи для встановлення іншої адреси прожи-
вання свідків, або з метою з’ясування обставин їхньої відсутності за 
вказаними адресами, зокрема, чи були свідки відсутні постійно або 
тимчасово (див. рішення у справі «Габріелян проти Вірменії» (Gabrielyan 
v. Armenia), заява № 8088/05, п. 82, від 10 квітня 2012 року).

116. Також варто зазначити, що суд першої інстанції належним чи-
ном не розглянув причини неявки кожного свідка або не врахував кон-
кретну ситуацію кожної особи (див. вищенаведене рішення у справі 
Шачашвілі (Schatschaschwili), п. 122) та замість цього ухвалив загальне 
рішення щодо них усіх (див. п. 34 вище).

117. Відповідно Суд доходить висновку, що у цій справі не була до-
ведена наявність достатніх підстав неявки у судове засідання О. Ва., 
С. Ва., В. К., Р. К. і Р. М.

— Чи були свідчення свідків єдиною та вирішальною підставою 
для засудження?

118. Суд зауважує, що свідки, про яких йде мова, які одночасно 
є потерпілими, були єдиними очевидцями відповідних нападів, окрім 
підсудних (див., для порівняння, вищенаведене рішення у справі Ша-
чашвілі (Schatschaschwili), п. 35).

119. Щодо О. Ва. та С. Ва. Суд зауважує, що хоча вина заявників 
у вчиненні на них нападів підтверджувалася також і зізнанням другого 
заявника, отриманим під час досудового розслідування, у подальшому 
останній від нього відмовився. Інші докази у цій справі були виключ-
но непрямими. За цих обставин Суд вважає, що показання О. Ва. та 
С. Ва., ймовірно, були визначальними для вирішення справи щодо цьо-
го кримінального епізоду, а отже, як видається, були «вирішальними».

120. Щодо В. К. і Р. К. Суд зауважує, що основним джерелом інфор-
мації про роль заявників у нападах на них та двох інших торговців 
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взуттям були показання інших підсудних. Ні у показаннях свідків, які 
не з’явилися у судове засідання, ні у матеріалах справи фактично не-
має відомостей, які б вказували, що потерпілі мали будь-який контакт 
із заявниками або знали про їхню роль у вчиненні злочину (див., зок-
рема, п. 25 вище та епізод 6 додатку). Отже, Суд переконаний, що пока-
зання В. К. і Р. К. не були вирішальними для засудження та достатньо 
вагомими, щоб стати на перешкоді захисту.

121. Щодо показань Р. М. Суд зауважує, що відповідно до висновків 
національних судів лише другий заявник безпосередньо брав участь 
у нападі на Р. М. і його охоронця (див. епізод 7 у додатку). Відповідно 
до висновків національних судів перший заявник відіграв роль лише 
під час підготовки до цього нападу. Немає жодних відомостей, що Р. М. 
мав контакт із першим заявником або знав про його участь у нападі. 
Отже, Суд переконаний, що показання Р. М. не були ні вирішальними 
для засудження першого заявника, ні досить вагомими, щоб стати на 
перешкоді захисту.

122. Щодо ролі показань Р. М. у засудженні другого заявника Суд 
зауважує, що Р. М. був єдиним очевидцем, який вижив після нападу, 
та надав показання, на які посилалися національні суди. Вони дійшли 
висновку, що саме другий заявник вистрілив у Р. М. Хоча була ціла низ-
ка непрямих доказів, які вказували на участь у нападі другого заявни-
ка, єдиним іншим доказом, який безпосередньо вказував на застосу-
вання ним смертоносного насилля, було його власне зізнання, надане 
під час досудового розслідування, від якого він відмовився у судовому 
засіданні, та зізнання, надані п. Закшевським під час досудового роз-
слідування, деякі з яких були отримані з порушенням його права на 
правову допомогу (див. вищенаведене рішення у справі Закшевського 
(Zakshevsiy), пп. 119–123). Крім того, згідно з незаперечними показан-
нями другого заявника Р. М. під час допитів, які проводилися в ході 
досудового розслідування, стверджував, що він чітко пам’ятав напад-
ників і зможе впізнати їхні обличчя та голоси (див. п. 45 вище). За цих 
обставин, хоча Суд не може точно встановити, чи були показання Р. М. 
вирішальними для засудження другого заявника, Суд переконаний, 
що ці показання були достатньо вагомим доказом, і визнання їх до-
пустимими стало на перешкоді його захисту.

— Чи були достатні урівноважуючи фактори, здатні компенсувати 
перешкоди, з якими зіткнулася сторона захисту, та оцінка справедли-
вості провадження в цілому?
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123. З міркувань, викладених у параграфах 119 і 122 вище, Суд вва-
жає, що інші підтверджуючі докази не були достатньо вагомими для 
того, щоб становити достатній, урівноважуючий фактор, здатний ком-
пенсувати перешкоди, з якими зіткнулася сторона захисту у зв’язку 
з допустимістю показань, наданих О. Ва. та С. Ва. під час досудового роз-
слідування, як доказів, а також показань Р. М. щодо другого заявника.

124. Відповідно Суд доходить висновку, що з огляду на факти 
справи не було встановлено достатніх підстав неявки цих свідків (див. 
п. 106 вище), а також відсутність процесуальних засобів компенсації 
перешкод, з якими зіткнулася сторона захисту, та врахування їхніх 
неперевірених свідчень під час ухвалення вироку щодо заявників 
підірвало справедливість провадження щодо участі заявників у від-
повідних нападах.

125. На відміну від висновків Суду у параграфах 120 та 121, що 
показання В. К. і Р. К. не були «вирішальними» чи «достатньо вагоми-
ми» для засудження заявників, та з огляду на те, що показання Р. М. 
не були ні «вирішальними», ні «достатньо вагомими» для ухвалення 
вироку щодо першого заявника, немає необхідності розглядати наяв-
ність урівноважуючих факторів у таких випадках (див. вищенаведене 
рішення у справі Шачашвілі (Schatschaschwili), п. 116). З огляду на обме-
жений вплив таких неперевірених свідчень визнання їх допустимими 
не могло підірвати справедливість провадження в цілому щодо зазна-
чених епізодів. Проте Суд зауважує, що у будь-якому випадку свідчен-
ня інших осіб, торговців взуттям Л. К. та А. М., які були потерпілими 
(див. епізод 6 у додатку), стали таким урівноважуючим фактором, ос-
кільки були досить схожі із показаннями відсутніх потерпілих щодо 
цих двох, тісно пов’язаних між собою нападів (там само, п. 128). Крім 
того, вирок щодо першого заявника за участь у нападі на Р. М. базував-
ся на низці доказів, які також були тим відповідним урівноважуючим 
фактором.

— Висновок.
126. Отже, Суд доходить висновку, що:
і) було порушення пункту 1 та підпункту «d» пункту 3 статті 6 

Конвенції щодо заявників у зв’язку з допустимістю непере-
вірених свідчень О. Ва. та С. Ва. як доказів, а також щодо друго-
го заявника у зв’язку з допустимістю неперевірених свідчень 
Р. М. як доказів;

ii) не було порушення пункту 1 та підпункту «d» пункту 3 статті 6 
Конвенції щодо першого заявника у зв’язку з допустимістю 
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неперевірених свідчень Р. М. як доказів, а також щодо обох за-
явників у зв’язку з допустимістю неперевірених свідчень В. К. 
та Р. К. як доказів.

D. стверджУване порУшення пУнктУ 1 статті 6 конвенції 

У Зв’яЗкУ З посиланням національних сУдів на ЗіЗнання, 

отримане під час досУдового роЗслідУвання, 

для Ухвалення вирокУ

127. Заявники стверджували, що було порушення пункту 1 статті 6 
Конвенції, оскільки національні суди врахували їхні та інших підсуд-
них зізнавальні показання, отримані під час досудового розслідуван-
ня, але не надали вагомості твердженням, що ці показання були от-
римані внаслідок застосування жорстокого поводження у порушення 
їхнього права не свідчити проти себе.

128. Уряд стверджував, що твердження підсудних про жорстоке 
поводження були розглянуті та відхилені у зв’язку з необґрунтованіс-
тю. Окрім зізнавальних показань, наданих під час досудового розслі-
дування, визнання їхньої вини підтверджувалося іншими переконли-
вими доказами. Суд першої інстанції детально обґрунтував підстави 
відхилення тверджень підсудних, що їхні зізнання були надані під 
примусом, та використання як доказової бази саме цих показань, от-
риманих під час досудового розслідування, а не показань підсудних 
у судовому засіданні. Ці висновки Верховний Суд України залишив 
без змін.

129. Суд враховує свої висновки, зазначені вище, що були численні 
порушення пунктів 1 та 3 статті 6 Конвенції під час провадження що-
до заявників, зокрема, у зв’язку із наданням першим заявником інк-
римінуючих показань за відсутності захисника. Необхідно з’ясувати, 
чи були небезпідставними скарги заявників, що допустимість їхніх 
зізнавальних показань, отриманих під час досудового розслідування, 
як доказів становило додаткове порушення їхнього права на справед-
ливий судовий розгляд на тій підставі, що ці зізнавальні показання бу-
ли отримані із застосуванням примусу.

130. Суд зауважує, що твердження заявників про жорстоке повод-
ження не підтверджувалися жодними доказами, та відхиляє цю скаргу 
(див. п. 138 нижче). Він також відхилив і скаргу іншого підсудного на 
жорстоке поводження (див. вищенаведене рішення у справі Закшевсь-
кий (Zakshevskiy), пп. 126 і 129). Аналогічні твердження заявників що-
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до інших підсудних також є необґрунтованими. Вбачається, що жоден 
з інших підсудних не подав скаргу до Суду.

131. Крім того, допустимість та достовірність зізнавальних пока-
зань, наданих заявниками та іншими підозрюваними, були перевірені 
у змагальному процесі. Заявники мали можливість оскаржити вико-
ристання своїх власних показань та показань інших підсудних під час 
судового розгляду. Суд першої інстанції досить обачно поставився до 
зізнавальних показань заявників. Зокрема, суд ретельно перевірив 
і відхилив твердження заявників, що зазначені показання були от-
римані із застосуванням примусу, а отже, були недостовірними (див. 
пп. 39 і 40 вище). Крім того, він детально виклав свої міркування що-
до достовірності показань підсудних, отриманих під час досудового 
розслідування, а не у судовому засіданні. Вирок суду першої інстанції, 
зокрема і міркування останнього, було залишено Верховним Судом 
України без змін.

132. Суд доходить висновку, що заявники не надали жодних ма-
теріалів чи аргументів, здатних переконати його дійти іншого вис-
новку, ніж національні суди (див., mutatis mutandis, рішення у справі 
«Латімер проти Сполученого Королівства» (Latimer v. the United Kingdom), 
заява № 12141/043, від 31 травня 2005 року).

133. Отже, ця скарга є явно необґрунтованою та має бути відхи-
лена відповідно до підпункту «а» пункту 3 і пункту 4 статті 35 Кон-
венції.

E. стверджУвані порУшення пУнктУ 1 статті 6 конвенції 

щодо тривалості провадження

134. Заявники скаржилися за пунктом 1 статті 6 Конвенції на над-
мірну тривалість провадження у їхній справі. Уряд заперечував ці 
твердження.

135. Суд зауважує, що відхилив скаргу п. Закшевського на три-
валість того самого провадження (див. вищенаведене рішення у справі 
Закшевський (Zakshevskiy), п. 126). Суд не вбачає підстав для іншого 
висновку щодо заявників. Ураховуючи всі обставини справи, Суд до-
ходить висновку, що заявники не змогли довести, що тривалість про-
вадження перевищувала «розумний строк».

136. Отже, ця скарга є явно необґрунтованою та має бути відхиле-
на згідно з підпунктом «а» пункту 3 і пунктом 4 статті 35 Конвенції.
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III. ІНШІ СтВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННя КОНВЕНЦІЇ

137. Заявники також скаржилися за статтею 3 Конвенції на те, що 
їх було піддано жорстокому поводженню для отримання зізнавальних 
показань. Крім того, посилаючись на статтю 6 Конвенції, вони стверд-
жували, що національний суд припустився помилки при оцінці доказів 
у справі, що призвело до їхнього засудження, незважаючи на їхню неви-
нуватість, а також на упередженість національних судів. Перший заявник 
також скаржився за підпунктом «с» пункту 1 статті 5 Конвенції, що його 
було незаконно затримано. Він також скаржився за статтею 6 Конвенції 
на те, що суд першої інстанції не допитав інших невстановлених свідків 
обвинувачення та відмовився допитати свідків, про яких клопотав за-
явник. Перший заявник також посилався на статтю 13 Конвенції. Крім 
того, другий заявник скаржився на свавільне ув’язнення у зв’язку з по-
милковим обвинуваченням та відсутність засобів юридичного захисту 
у його ситуації. Він посилався на статті 1, 2, 5, 8, 13 та 17 Конвенції.

138. Уважно розглянувши твердження заявників з урахуванням 
усіх наявних у нього матеріалів та належності оскаржуваних питань 
до сфери його компетенції, Суд вважає, що вони не виявляють жод-
них ознак порушень прав і свобод, гарантованих Конвенцією. Отже, ці 
скарги є явно необґрунтованими та мають бути відхилені відповідно 
до підпункту «а» пункту 3 і пункту 4 статті 35 Конвенції.

IV. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

139. Статтею 41 Конвенції передбачено таке:

«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, надає 
потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.».

A. шкода

140. Перший заявник вимагав 50 000 євро, а другий заявник вима-
гав 200000 євро відшкодування моральної шкоди.

141. Уряд вважав ці вимоги необґрунтованими та надмірними.
142. Суд зауважує, що встановив у цій справі порушення пункту 1 

та підпунктів «с» і «d» пункту 3 статті 6 Конвенції. Суд не може робити 
припущення щодо результату провадження у справі заявників (див. 
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вищенаведене рішення у справі Ібрагім (Ibrahim), п. 315). Суд зазначає, 
що стаття 445 Кримінального процесуального кодексу України та стат-
тя 10 Закону України «Про виконання рішень та застосування практи-
ки Європейського суду з прав людини» передбачають можливість від-
новлення провадження у справі (див. вищенаведене рішення у справі 
Закшевський (Zakshevskiy), пп. 50 та 51) та вважає, що встановлення по-
рушень само по собі становить справедливу сатисфакцію (див. вище-
зазначене рішення у справах Леонід Лазаренко (Leonid Lazarenko), п. 65, 
і Закшевський (Zakshevskiy), п. 133).

B. сУдові та інші витрати

143. Перший заявник також вимагав 2979,2 євро та другий заявник 
вимагав 2975,2 євро компенсації судових та інших витрат, понесених 
під час провадження у Суді, які мають бути сплачені безпосередньо на 
банківський рахунок п. Тарахкала.

144. Уряд зауважив, що заявники не надали відповідного доку-
ментального підтвердження своїх вимог.

145. Відповідно до практики 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 — обґрунтованим. У цій 
справі з огляду на наявні в нього документи та зазначені вище критерії 
Суд вважає за належне присудити суми у розмірі 2500 євро першому за-
явнику та 2300 євро другому заявнику компенсації витрат, понесених 
під час провадження у Суді. Ці суми мають бути перераховані безпосе-
редньо на банківський рахунок адвоката, заявників п. Тарахкала.

C. пеня

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

на цих підставах суд одностайно

1. Вирішує об’єднати заяви.
2. Оголошує прийнятними скарги першого заявника за статтею 6 

Конвенції щодо права на правову допомогу та скарги заявників за стат-
тею 6 Конвенції щодо право на допит свідка, а решту скарг заявників — 
неприйнятними.
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3. Постановляє, що було порушення підпункту «с» пункту 3 та 
пункту 1 статті 6 Конвенції щодо першого заявника.

4. Постановляє, що було порушення підпункту «d» пункту 3 та 
пункту 1 статті 6 Конвенції щодо першого заявника у зв’язку з допус-
тимістю неперевірених свідчень Г. С. та Н. К. як доказів.

5. Постановляє, що було порушення підпункту «d» пункту 3 та пун-
кту 1 статті 6 Конвенції щодо заявників у зв’язку з допустимістю непе-
ревірених свідчень О. Ва. та С. Ва. як доказів, та щодо другого заявника 
у зв’язку з допустимістю неперевірених свідчень Р. М. як доказів.

6. Постановляє, що не було порушення підпункту «d» пункту 3 та 
пункту 1 статті 6 Конвенції щодо першого заявника у зв’язку з допус-
тимістю неперевірених свідчень Р. М. як доказів, та щодо заявників 
у зв’язку з допустимістю неперевірених свідчень В. К. та Р. К. як доказів.

7. Постановляє, що встановлення порушення само по собі є до-
статньою справедливою сатисфакцією моральної шкоди, якої зазнали 
заявники.

8. Постановляє, що:
a) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде стату-

су остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, де-
ржава-відповідач повинна сплатити першому заявнику 2500 
(дві тисячі п’ятсот) євро та другому заявнику 2300 (дві тисячі 
триста) євро компенсації судових та інших витрат, та додатко-
во суму будь-якого податку, що може нараховуватись заявни-
кам; ці суми мають бути конвертовані в національну валюту 
держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу та 
перераховані безпосередньо на рахунок представника заяв-
ників п. Тарахкала;

b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточ-
ного розрахунку на вищезазначені суми нараховуватиметься 
простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової 
ставки Європейського центрального банку, що діятиме в період 
несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

9. Відхиляє решту вимог заявників щодо справедливої сатисфакції.

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 10 листопа-
да 2016 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.

М. Блашко А. Нуссбергер
заступник секретаря секції голова
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ДОДАтОК 
ЗЛОЧИНИ, ЗА ВЧИНЕННя яКИХ БУЛИ ЗАСУДЖЕНІ ЗАяВНИКИ

Номер і коротка назва епізоду. Основ-
ні факти. Показання свідків, слідства 
отримані під час досудового розслі-
дування, за наявності

Кого з заявників та інших підсудних 
визнано винними, за вчинення яких 
злочинів, а також основні докази об-
винувачення

Епізод 1. Вбивство у Донецькій об-
ласті

Другий заявник: умисне вбивство 
при обтяжуючих обставинах

Факти: 03 квітня 2000 року у Донець-
кій області пана Д. З., який за тверд-
женням заявників був лідером міс-
цевої злочинної групи, було вбито 
пострілами з автомата системи Ка-
лашнікова АК-74 і пістолета системи 
Макарова.

Докази:
і) показання другого заявника в су-

довому засіданні, що він був жерт-
вою рекету Д. З., але не був винний 
у вчиненні вбивства. Суд вважав, 
що це підтверджувало його зізна-
вальні показання, надані під час 
досудового розслідування;

іі) показання першого заявника у су-
довому засіданні, що А. Б. зізнався 
у вчиненні вбивства;

ііі) зізнавальні показання, надані 
п. Закшевським під час досудового 
розслідування (див. п. 25 вище);

iv) гільза з місця злочину, яка була 
відстріляна з пістолета C. С.

Епізод 2. Вбивство в Луганській об-
ласті

Обидва заявники, C. С. та І. К.: умис-
не вбивство з обтяжуючими обстави-
нами

Факти: 04 серпня 2000 року пана Р. З., 
підприємця та, як стверджується, ліде-
ра злочинної групи, було вбито разом 
із чотирма особами з його оточен-
ня в автомобілі марки «Лада» (ВАЗ-
2108) пострілами з автомата й піс-
толета у Луганській області. Того ж 
дня прокурором зазначеної області 
було порушено кримінальне провад-
ження за фактом умисного вбивства 
з обтяжуючими обставинами.

Докази:
і) показання першого заявника 

у судовому засіданні, згідно з яки-
ми А. Б. сказав йому, що вчинив 
убивство, оскільки потерпілий 
і члени його банди погрожували 
А. Б. та переслідували його сестру; 

ii) зізнавальні показання C. С., отри-
мані під час досудового розсліду-
вання, зокрема, що він виїхав на 
місце злочину автомобілем марки
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Під час ухвалення вироку щодо 
заявника суд першої інстанції дій-
шов висновку, що з метою сприяння 
у нападі перший заявник, одягнений 
у форму працівника ДАІ, зупинив 
автомобіль, а коли автомобіль зупи-
нився, разом з А. Б. розстріляв по-
терпілих.

Показання, які не були пере-
вірені у судовому засіданні: Пан Г. С. 
і пан Н. К. стверджували, що того 
вечора, коли сталося вбивство у Лу-
ганській області, поблизу місця, де 
воно було вчинене, вони бачили чо-
ловіка у камуфляжній формі з жез-
лом працівника ДАІ, якого судом 
першої інстанції було встановлено 
як першого заявника, та який стояв 
біля червоного автомобіля інозем-
ного виробництва, що відповідно до 
висновків суду належав C. С. Г. С. за-
значив, що автомобіль був схожий на 
«Опель-Омегу», але при пред’явленні 
йому каталогу автомобілів різних 
марок він прямо зазначив, що чим 
більше він дивиться, тим важче йому 
назвати, який конкретно автомобіль 
він бачив.

 «БМВ» червоного кольору (див. 
п. 27 вище). На зауваження C. С. 
про розбіжність між його пока-
заннями та показаннями Г. С. що-
до марки автомобіля суд першої 
інстанції зазначив, що це не має 
значення, оскільки з протоколу 
допиту Г. С. вбачається, що він не 
міг точно розрізняти марки авто-
мобілів іноземного виробництва. 
Суд також послався на показання 
C. С. у судовому засіданні, згідно 
з якими він був власником черво-
ного автомобіля марки «БМВ»;

iii) показання, надані І. К. під час до-
судового розслідування (див. п. 28 
вище), у яких він описав обстави-
ни злочину, зокрема те, що вико-
ристовувався автомобіль, який на-
лежав C. С., а перший заявник був 
одягнений у форму працівника 
ДАІ. Беручи до уваги ці показання, 
суд зазначив, зокрема, що вони уз-
годжувалися з показаннями, нада-
ними свідками Г. С. і Н. К. під час 
досудового розслідування. З точки 
зору суду ці показання підтверд-
жували інші показання підсудних 
щодо червоного БМВ;

iv) показання, надані п. Закшевським 
під час досудового розслідування 
(див. п. 25 вище);

v) доказ того, що той самий пістолет, 
який належав C. С., було вико-
ристано під час вбивств у Донець-
кій і Луганській областях;

vі) показання другого заявника 
у судовому засіданні, що у день 
вбивства потерпілі супроводжува-
ли вантажний автомобіль з мета-
лобрухтом, з чого, на думку суду, 
вбачалося, що підсудні мали змо-
гу відслідкувати рух потерпілих.
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Епізод 3. Два напади у м. Торецьку Другий заявник, п. Закшевський і C. С.: 
розбій

Факти: 18 березня та 03 вересня 
2001 року у м. Торецьку (на той час — 
м. Дзержинськ) Донецької області бу-
ло вчинено два розбійні напади.

Докази:
і) зізнавальні показання, надані за-

явниками та іншими підсудними 
під час досудового розслідування;

іі) показання потерпілих у судовому 
засіданні, згідно з якими троє зло-
чинців, двоє з яких були у масках, 
напали на них і заволоділи різним 
майном;

ііі) майно, яким заволоділи нападни-
ки, зберігалося у C. С.

Епізод 4. Напад на пана та пані Ва. 
поблизу м. Харкова

Обидва заявники: розбій і замах на 
умисне вбивство з обтяжуючими об-
ставинами

Факти: 24 травня 2001 року поблизу 
м. Харкова був учинений розбійний 
напад на пана О. Ва. та пані С. Ва., 
подружжя, яке займалося обміном ва-
лют. О. Ва. було завдано вогнепальне 
поранення кисті правої руки. Напад-
ники заволоділи їхнім транспортним 
засобом. Наступного дня міліцією 
було порушено кримінальне провад-
ження за фактом розбою. Після цьо-
го суд першої інстанції встановив, 
що напад був учинений заявниками, 
А. Б. і А. С. У ході нападу А.С. вистрі-
лив у пана Ва.

Показання, які не були перевірені 
у судовому засіданні: Пан та пані Ва. 
повідомили у своїх показаннях, що 
напад на них був здійснений трьома 
особами. Відповідно до показань, які 
взяв до уваги суд першої інстанції, не 
були встановлені особи нападників.

Докази:
і) зізнавальні показання, надані 

першим заявником у присутності 
захисника, підтверджені у ході 
відтворення обставин і обстанов-
ки події, та у подальшому у ході 
його допиту в присутності захис-
ника;

іі) показання, надані паном і пані Ва. 
під час досудового розслідування. 
Суд першої інстанції дійшов вис-
новку, що показання потерпілих 
щодо трьох нападників не супере-
чили висновку суду про те, що їх 
було четверо, оскільки нападники 
підбігли до потерпілих у різний 
час, а не всі разом;

ііі) гільза з місця злочину, яка була 
відстріляна з пістолета C. С.;

iv) показання Г. Г., надані у присут-
ності захисника (див. п. 26 вище).
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Епізод 5. Напад та вбивство пана А. І. 
у м. Харкові

Обидва заявники: розбій та умисне 
вбивство з обтяжуючими обстави-
нами

Факти: 02 червня 2001 року у м. Хар-
кові було вчинено напад і вбивство 
пана А. І., який займався обміном 
валют і в ході цього нападу зазнав 
вогнепального поранення. Кримі-
нальне провадження було відкрито 
відносно невизначеного кола осіб. 
05 червня 2001 року потерпілий по-
мер і злочин було перекваліфіковано 
на умисне вбивство з обтяжуючими 
обставинами.

Докази:
і) зізнавальні показання, надані дру-

гим заявником у присутності за-
хисника;

іі) гільза з місця злочину, яка була 
відстріляна з пістолета C. С., що 
використовували під час нападу 
на пана та пані Ва;

ііі) показання Г. Г., надані у присут-
ності захисника (див. п. 26 вище).

Епізод 6. Два напади на торговців 
взуттям на трасі Харків — Дніпро-
петровськ — Сімферополь

Обидва заявники та всі інші підсудні: 
розбій

Факти: 17 липня 2001 року на трасі 
Харків — Дніпропетровськ — Сімфе-
рополь поблизу Харкова було вчине-
но два розбійні напади на дві групи 
осіб, які торгували взуттям: (і) пана 
Л. К. і пана А. М., які їхали на міні-
фургоні марки «Газель», та пана В. К. 
і пана Р. К., які їхали на автомобілі 
марки «Мерседес». Чоловіки у формі 
працівників ДАІ зупинили автомо-
білі, заволоділи один за одним цими 
транспортними засобами, грошима 
та взуттям і залишили потерпілих на 
місці вчинення злочину.

Показання, які не були перевірені 
у судовому засіданні: В. К. і Р. К, пояс-
нили, що особи у формі працівників 
ДАІ та світловідбиваючих жилетах 
зупинили їхній автомобіль під виг-
лядом перевірки документів, а після 
цього, погрожуючи вогнепальною 
зброєю, заволоділи їхнім майном.

Докази:
і) показання, надані п. Закшевським 

під час досудового розслідування 
(див. п. 25 вище);

іі) результати відтворення обстанов-
ки та обставин події за участі за-
явників;

ііі) зізнавальні показання, надані 
другим заявником під час його 
допиту як обвинуваченого у при-
сутності захисника;

iv) знайдені у місці, вказаному C. С., 
світловідбиваючі жилети праців-
ників ДАІ, що узгоджується з пока-
заннями потерпілих про наявність 
цих предметів у нападників;

v) знайдене за місцем проживання 
C. С. взуття, марка якого співпадає 
з маркою взуття, яким заволоділи 
нападники, а також пояснення 
пані Н., дружини C. С., що вони 
з C. С. забрали це взуття у другого 
заявника;
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vi) показання, надані Л. К. та А. М. 
у судовому засіданні. Вони пояс-
нили, що їхній мініфургон зупини-
ли три особи на автомобілі марки 
«Опель-Вектра», двоє з яких були 
у формі працівників ДАІ. Двоє 
нападників, Закшевський та І. К., 
направили на них пістолети, сіли 
до їхнього мініфургону та поїха-
ли до лісопосадки, де потерпілих 
зв’язали клейкою стрічкою і ки-
нули в кузов мініфургону. Через 
деякий час вони почули звук ще 
одного автомобіля, а потім, коли 
злочинці поїхали, вони побачили 
мікроавтобус марки «Мерседес» 
двох інших торговців взуттям 
(В. К. і Р. К.), на яких було вчине-
но напад у такий же спосіб, як і на 
Л. К. і Р. М.;

vii) показання, надані В. К. і Р. К. під 
час досудового розслідування, 
щодо нападу на їхній автомобіль 
марки «Мерседес», здійсненого 
у спосіб, аналогічний нападу на 
Л. К. і Р. К., яких вони побачили, 
звільнившись після того, як пої-
хали нападники;

viii) зізнавальні показання Г. Г. (див. 
п. 26 вище).

Епізод 7. Напад і умисне вбивство на 
території АРК

Обидва заявники, п. Закшевський 
та C. С.: розбій, замах на умисне 
вбивство з обтяжуючими обстави-
нами та умисне вбивство з обтяжу-
ючими обставинами

Факти: 09 серпня 2001 року у м. Єв-
паторії Автономної Республіки Крим 
було вчинено напад на власника пун-
ктів обміну валют та його охоронця. 
Нападники прибули на місце вчи-
нення злочину та покинули його на

Докази:
і) пояснення заявників у судовому 

засіданні, що у відповідний час во-
ни їздили відпочивати до м. Євпа-
торії за запрошенням А. Б. і допо-
могли йому придбати мотоцикл;
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мотоциклі. Нападники заволоділи 
майном Р. М., а самому завдали вог-
непальних поранень ноги й грудної 
клітини та вбили його охоронця. 
Того ж дня прокуратурою міста Єв-
паторії було відкрито кримінальне 
провадження за фактом розбою та 
умисного вбивства з обтяжуючими 
обставинами відносно невизначено-
го кола осіб.

Показання, які не були перевірені 
у судовому засіданні: Р. М. надав по-
казання щодо обставин нападу на 
нього. Він пояснив, що того ранку, ко-
ли стався напад, він вийшов із авто-
мобіля, а його охоронець знаходився 
в автомобілі. У цей момент під’їхав 
мотоцикл із «двома чоловіками». 
Один із них витяг з-за пояса пістолет, 
потерпілий присів і отримав два вог-
непальні поранення. Потім один із 
нападників наказав охоронцю пере-
дати сумку з грошима.

іі) показання, надані першим заяв-
ником у судовому засіданні, що 
під час перебування разом із А. Б. 
у місті Москві останній повідомив 
йому, що навмисно запросив їх на 
відпочинок до м. Євпаторії, щоб 
відвести від себе підозру у вчинен-
ні злочину, який він же і вчинив;

ііі) зізнавальні показання, надані дру-
гим заявником під час досудового 
розслідування (див. п. 23 вище), 
підтверджені у ході відтворення 
обстановки та обставин події за 
участю п. Закшевського, у процесі 
якого застосовувалася відеозйом-
ка. Шляхом перегляду цих відео-
записів у судовому засіданні вста-
новлено, що підсудні добровільно 
та без будь-якого впливу поясню-
вали та показували свої дії, а та-
кож давали відповіді на запитання 
без підказок;

iv) зізнавальні показання, надані 
п. Закшевським під час досудового 
розслідування (див. п. 25 вище);

v) виявлення у місці, вказаному Чай-
ковським, двох предметів цилінд-
ричної форми, які згідно з виснов-
ком судово-балістичної експертизи 
були глушителями звуку пострілу, 
що використовувалися під час вчи-
нення злочину;

vii) показання, надані під час досудо-
вого розслідування;

viii) показання пані Н., дружини C. С., 
що під час поїздки до Криму у час, 
коли було вчинено вбивство, вона 
бачила, як її чоловік зустрічався 
із заявниками, і вони передали 
йому два пістолети.
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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 «ЛОБОДА ПРОТИ УКРАЇНИ»

(Заява № 8865/06)

Рішення

Страсбург 
17 листопада 2016 року

ОСТАТОЧНЕ 
24 квітня 2017 року

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

У справі «Лобода 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. Й. Ґрозев,  пані С. О’Лірі,
п. М. Мітс,
та п. М. Блашко, заступник секретаря секції,
після обговорення за зачиненими дверима 18 жовтня 2016 року, 

виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу було розпочато за заявою (№ 8865/06), яку 14 лютого 
2006 року подав до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції 
про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) 
громадянин України, пан Григорій Іванович Лобода (далі — заявник).

2. Заявника представляв пан Т. О. Калмиков, юрист, який практи-
кує у м. Київ. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповнова-
жений, на останніх етапах провадження пан І. Ліщина.

3. Заявник стверджував, зокрема, що кримінальне провадження 
щодо нього було несправедливим, оскільки було порушено його пра-
во на захист, а Верховний Суд України, порушивши принцип рівності 
сторін, розглянув його касаційну скаргу за його відсутності, але за 
присутності прокурора.

4. 02 січня 2012 року про заяву було повідомлено Уряд.

ФАКтИ

I. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

5. Заявник, який народився у 1952 році, є фермером та директором 
фермерського господарства А. Він проживає у м. Борзна.

6. Узимку 2001 року С. Ш., новопризначений керівник приватно-
го сільськогосподарського підприємства Д., звернувся до правоохо-
ронних органів із заявою, в якій просив розслідувати ймовірне при-
власнення майна компанії Д. Зокрема, С. Ш. стверджував, що восени 
2000 року інше сільськогосподарське підприємство К. списало забор-
гованість перед його підприємством у розмірі 15 517 українських гри-
вень (далі — грн), хоча останнє не отримало жодного платежу.
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7. 17 і 21 березня 2001 року заявник, якого допитали у зв’язку з роз-
слідуванням справи, повідомив міліції, що восени 2000 року він отри-
мав від К. двадцять бетонних плит в рахунок погашення боргу перед 
Д., акціонером якого він був. Заявник зазначив, що використав плити 
для будівництва траншеї для А., якому Д. також заборгувало гроші. Ко-
лишній директор Д. знав про цей факт. Угода не була остаточно офор-
млена в бухгалтерських книгах, оскільки між сторонами виникли су-
перечності щодо ціни плит і різних процесуальних питань.

8. 03 травня 2001 року прокурор Борзнянського району (далі — 
районний прокурор) порушив кримінальну справу щодо заявника за 
підозрою у заволодінні шляхом обману плитами, які він отримав від 
імені компанії Д.

9. 06 червня 2001 року слідчий міліції викликав заявника на допит 
як свідка у зв’язку зі справою, проте відхилив його клопотання про на-
дання допомоги захисника під час допиту. Згідно з твердженнями за-
явника його захисник супроводжував його до кабінету слідчого, проти 
бути присутнім на допиті йому не дозволили.

10. Під час допиту заявник знову підтвердив отримання плит і їх-
нє використання у своєму фермерському господарстві. Він також по-
яснив, що операція у фінансових звітах не була завершена, оскільки 
сторони мали заборгованості одна перед одною і все ще вели перегово-
ри щодо того, як списати ці заборгованості. Тим не менш, директорам 
підприємств К. і Д. було добре відомо, що заявник використав плити 
у власному фермерському господарстві та ніколи не заперечували 
проти такого використання. Як вбачається з наданої Суду копії прото-
колу допиту він, очевидно, містився на сторінках 82 та 83 у матеріалах 
справи, що розглядалась на національному рівні.

11. 05 липня 2001 року заявнику пред’явили офіційне обвинува-
чення у заволодінні шляхом обману двадцятьма бетонними плитами, 
переданими підприємством К. підприємству Д. в якості оплати забор-
гованості. У той самий день заявника допитали як обвинуваченого 
в присутності його захисника, проте він відмовився давати показання 
і послався на своє право не свідчити проти себе.

12. 11 липня 2001 року заявника поінформували про закінчення 
досудового слідства і він мав постати перед Борзнянським районним 
судом (далі — районний суд).

13. У незазначену дату заявник надав державним органам угоду 
від 14 квітня 2001 року, підписану директорами підприємств К., Д. 
і ним самим. Згідно з цим документом три сторони домовилися, що 
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вартість отриманих заявником двадцяти плит становила 2 000 грн, 
і що передання плит заявнику покривала відповідну частину забор-
гованості К. перед Д. і заборгованості «Д.» перед фермерським госпо-
дарством заявника.

14. До вересня 2001 року згадана угода була відображена у всій 
документації трьох сторін щодо бухгалтерського і податкового обліку 
та інших питань.

15. Під час судового розгляду районний суд допитав заявника 
та багатьох інших осіб, у тому числі директорів та бухгалтерів під-
приємств Д. та К., а також вивчив різні документи. Як вбачається з на-
даних Урядом протоколів судових засідань до переліку документів, 
розглянутих під час судового розгляду, входив «лист від фермерського 
господарства», якій містився на сторінці 65 матеріалів справи, яка роз-
глядалась на національному рівні.

16. Під час судового розгляду заявник, якого представляв обраний 
на власний розсуд захисник, повторив, що він не мав наміру заволоді-
ти плитами шляхом обману, і три сторони узгодили всі деталі угоди 
в квітні 2001 року (тобто до порушення кримінальної справи щодо 
нього). До вересня 2001 року (тобто до початку судового розгляду) ця 
угода була належним чином відображена у всій робочій документа-
ції. Затримка в остаточному оформленні документів була зумовлена 
різними об’єктивними обставинами, у тому числі початковою неуз-
годженістю між сторонами щодо обсягу угоди та справедливої ціни 
за плити, зміною директора підприємства Д. у листопаді 2000 року та 
тривалою перервою в роботі бухгалтерії підприємства Д.

17. 13 серпня 2003 року районний суд визнав заявника винним в ін-
кримінованих йому обвинуваченнях. Він встановив, що хоча зрештою 
справа була врегульована, було достатньо доказів того, що первинний 
намір заявника був шахрайським. Обґрунтовуючи цей висновок, суд, 
зокрема, зазначив:

«Суд не може прийняти аргументи підсудного Лободи Г. І., що ... трис-
торонню угоду було укладено ... до порушення кримінальної справи, 
і керівники трьох юридичних осіб домовилися про ціну та порядок 
передачі бетонних плит, оскільки вони суперечать матеріалам справи 
і доказам, вивченим в суді. З матеріалів справи вбачається, що згадана 
угода була надана Лободою Г. І. в кінці досудового слідства. З показань 
свідків вбачається..., що [заборгованість К. перед Д.], що становила 
15 517 грн, була поновлена після її списання ... Відповідно до … наказу 
№ 6 від серпня 2001 року вартість переданих плит становила 2000 грн, 
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а заборгованість [К.] перед Д. станом на 01 вересня 2001 року станови-
ла 13 517 грн.

Із зазначених доказів вбачається, що після порушення кримінальної 
справи під час досудового слідства керівники [К.], [Д.] і [А.] досягнули до-
мовленості щодо ціни та порядку передання. Ці висновки узгоджуються 
із заявами керівника фермерського господарства Лободи Г. І, які міс-
тяться на сторінках 65 і 67 першого тому справи від червня 2001 року».

18. Згодом районний суд амністував заявника та звільнив його від 
відбування покарання.

19. У той самий день суд виніс окрему постанову, в якій звернув 
увагу районного прокурора на різні процесуальні недоліки при підго-
товці справи до судового розгляду. Зокрема, в ній зазначалося таке:

«03 травня 2001 року [районний прокурор] порушив кримінальну 
справу щодо [заявника]. 06 червня 2001 року [слідчий міліції] ... допи-
тав [заявника] як свідка, незважаючи на ... достатню кількість доказів .. 
для його допиту як обвинуваченого, з дотриманням усіх вимог Кримі-
нально-процесуального кодексу України ...

З огляду на зазначені порушення, надані [заявником] показання ... 
під час його допиту як свідка 06 червня 2001 року суд не взяв до уваги 
в якості доказу в цій справі...»

20. З матеріалів справи вбачається, що у незазначену дату заяв-
ник подав апеляційну скаргу на вирок, яка була прийнята до розгляду. 
Копія цієї апеляційної скарги Суду надана не була.

21. 27 серпня 2003 року адвокат І. також подав окрему апеляційну 
скаргу від імені заявника. У цій апеляційній скарзі він, насамперед, 
оскаржував висновки суду першої інстанції по суті та стверджував, що 
дії заявника не були злочинними.

22. 23 жовтня 2003 року Апеляційний суд Чернігівської облас-
ті (далі — апеляційний суд) залишив без змін обвинувальний вирок 
заявника. Посилаючись на показання різних свідків і документальні 
докази в матеріалах справи, він дійшов до висновку, що до порушення 
кримінальної справи заявник не вжив жодних розумних і повноцін-
них заходів для врегулювання питання привласнення ним плит.

23. Заявник подав касаційну скаргу, в якій скаржився, зокрема, 
на порушення його права на захист у зв’язку з його допитом 06 чер-
вня 2001 року за відсутності захисника. Він стверджував, що з фрази: 
«Ці висновки узгоджуються із заявами керівника фермерського госпо-
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дарства Лободи Г. І., які містяться на сторінках 65 і 67 першого тому 
справи від червня 2001 року», — у рішенні районного суду від 13 серп-
ня 2003 року чітко вбачалося, що при його засудженні суд фактично 
посилався на його показання від 06 червня 2001 року, незважаючи на 
офіційну постанову районного суду виключити протокол цього допи-
ту з матеріалів справи.

24. 28 жовтня 2004 року Верховний Суд України розглянув доводи 
заявника за відсутності заявника та його адвоката. Однак прокурор 
був присутнім на засіданні та просив судову колегію відхилити доводи 
заявника.

25. У той самий день Верховний Суд України залишив касацій-
ну скаргу заявника без задоволення, встановивши, що суди нижчих 
інстанцій правильно оцінили факти та застосували законодавство. 
Не посилаючись безпосередньо на скаргу заявника щодо порушення 
його права на захист, він зробив таке загальне зауваження щодо про-
цесуальної справедливості провадження:

«...жодних порушень положень кримінально-процесуального законо-
давства під час досудового слідства, а також в ході судового розгляду 
не встановлено.»

26. Копія ухвали Верховного Суду України від 28 жовтня 2004 року 
була надіслана заявнику поштою 29 серпня 2005 року та згідно з його 
твердженнями була ним отримана 29 вересня 2005 року.

27. У різні періоду часу заявник безуспішно намагався ініціюва-
ти кримінальне провадження щодо слідчого, який допитував його 
06 червня 2001 року, а також ініціювати адміністративне та цивільне 
провадження для оскарження різних стверджуваних процесуальних 
недоліків, допущених у його справі суддею районного суду.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСтВО

A. конститУція України 1996 рокУ

28. Відповідні положення Конституції передбачають:

Стаття 59

«Кожен має право на правову допомогу. У випадках, передбачених за-
коном, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі 
захисника своїх прав.



��0

справи, які стосуються права на справедливий суд

Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання пра-
вової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних орга-
нах в Україні діє адвокатура.»

Стаття 63

«Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або по-
яснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких визна-
чається законом.

Підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на захист.

Засуджений користується всіма правами людини і громадянина, за ви-
нятком обмежень, які визначені законом і встановлені вироком суду.»

B. кримінально-процесУальний кодекс України 1960 рокУ 

(втратив чинність У 2012 році)

29. Відповідні положення кодексу щодо розгляду справи судом 
касаційної інстанції у редакції, чинній на час подій, викладені в ух-
валі щодо прийнятності у справі «Архипов проти України» (Arkhipov v. 
Ukraine) (заява № 25660/02, від 18 травня 2004 року) та рішенні у справі 
«Жук проти України» (Zhuk v. Ukraine) (заява № 45783/05, пункт 18, від 
21 жовтня 2010 року).

ПРАВО

I. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя ПРАВА ЗАяВНИКА НА ЗАХИСт

30. Заявник скаржився, що його допит 06 червня 2001 року був про-
ведений з порушенням його права на захист. Він посилався на пункт 1 
статті 6 Конвенції, відповідна частина якої передбачає:

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

31. Уряд стверджував, що ця скарга була несумісною з положен-
нями Конвенції за критерієм ratione personae. Зокрема, він стверджу-
вав, що факти цієї справи аналогічні фактам справи «Шалімов проти 
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України» (Shalimov v. Ukraine) (заява № 20808/02, рішення від 04 березня 
2010 року), в якій Суд встановив, що порушення права заявника на за-
хист було належним чином визнано та відшкодовано на національному 
рівні (див. там само, пункт 62). Як в згаданій, так і в цій справі докази, 
отримані з порушенням процесуальних прав заявників, були виклю-
чені з матеріалів їхніх кримінальних справ, а порушення їхнього права 
на захист були визнані національними судами в окремих постановах. 
У цій справі засудження заявника ґрунтувалося на достатніх доказах, 
отриманих та розглянутих з належною повагою до його процесуаль-
них прав. Заявник особисто був присутнім у судовому засіданні, в яко-
му його також представляв вибраний ним на власний розсуд захисник, 
і мав можливість викласти свої доводи, допитати свідків і оскаржити 
документальні докази. Його скарги на стверджуване порушення його 
прав також були розглянуті апеляційним і касаційним судами, які виз-
нали їх необґрунтованими. Зрештою, також важливо, що слідчим, які 
брали участь у справі заявника, було зроблено попередження, а заяв-
ник мав можливість ініціювати цивільне провадження з метою отри-
мання від міліції відшкодування за порушення його права на захист.

32. Заявник не погодився. Він стверджував про недостатність 
відшкодування за порушення його права на захист. Серед іншого, на 
відміну від справи «Шалімов проти України» (Shalimov v. Ukraine), в якій 
порушення права заявника на захист відбулося після того, як він у на-
лежному процесуальному порядку зізнався у вчиненні інкримінова-
ного йому злочину, у цій справі допит 06 червня 2001 року був першим 
і єдиним випадком допиту заявника після порушення кримінальної 
справи щодо нього та до пред’явлення йому обвинувачень. Тому на-
дані ним під час цього допиту показання значною мірою вплинули на 
хід усього слідства і на те, яким чином слідчі органи та суди отриму-
вали і тлумачили інші докази. До того ж протокол допиту заявника 
06 червня 2001 року фактично не був виключений з матеріалів справи 
й істотно вплинув на остаточні висновки національних судів щодо йо-
го вини. Зокрема, у своєму рішенні від 13 серпня 2003 року районний 
суд прямо послався на показання заявника, надані міліції 06 червня 
2001 року. Конкретніше, у тексті свого рішення він послався на «заяви 
заявника ... від червня 2001 року». Два вищестоящі суди не відреагува-
ли на це порушення при перегляді вироку заявника.

33. Суд нагадує зі своєї практики, що право кожного обвинуваче-
ного у вчиненні злочині на ефективну юридичну допомогу захисника 
є однією з основоположних ознак поняття справедливого судового 
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розгляду (див. рішення у справі «Кромбах проти Франції» (Krombach 
v. France), заява № 29731/96, пункт 89, ЄСПЛ 2001-II). Як правило, до-
ступ до захисника має надаватись з першого допиту підозрюваного 
міліцією, за винятком випадків, коли за конкретних обставин від-
повідної справи продемонстровано, що існують вагомі підстави для 
обмеження цього права. Навіть якщо вагомі підстави можуть у винят-
кових випадках виправдовувати відмову у доступі до захисника, та-
ке обмеження, незалежно від його підстав, не повинно невиправдано 
порушувати права обвинуваченого, гарантовані статтею 6 Конвенції. 
Право на захист в принципі буде непоправно порушено, якщо зізна-
вальні показання, надані особою під час допиту міліцією без забезпе-
чення доступу до захисника, використовуватимуться з метою її засуд-
ження (див. рішення у справах «Сальдуз проти Туреччини» [ВП] (Salduz v. 
Turkey) [GC], заява № 36391/02, пункт 55, від 27 листопада 2008 року та 
«Ібрагім та інші проти Сполученого Королівства» [ВП] (Ibrahim and Others 
v. the United Kingdom) [GC], заяви № 50541/08, № 50571/08, № 50573/08 
і № 40351/09, пункти 257, 262 і 265, від 13 вересня 2016 року). Як не-
щодавно роз’яснив Суд викладений в рішенні у справі «Сальдуз проти 
Туреччини» (Salduz v. Turkey) метод оцінки сумісності обмеження до-
ступу до адвоката із правом на справедливий суд складається з двох 
етапів. На першому етапі Суд повинен оцінити наявність вагомих 
підстав для обмеження. На другому етапі він повинен оцінити розмір 
шкоди, яку було завдано праву на захист обмеженням у відповідній 
справі. Інакше кажучи, Суд повинен оцінити вплив обмеження на за-
гальну справедливість провадження і вирішити, чи було проваджен-
ня справедливим у цілому (див. загадане рішення у справі «Ібрагім 
та інші проти Сполученого Королівства» (Ibrahim and Others v. the United 
Kingdom), пункт 257).

34. Щодо першого етапу оцінки, то критерій вагомих підстав 
є жорстким: з огляду на основоположний характер і важливість до-
ступу до захисту на початкових етапах провадження, особливо під 
час першого допиту підозрюваного, обмеження доступу до захисника 
дозволяється лише за виняткових обставин, має носити тимчасовий 
характер та ґрунтуватися на індивідуальній оцінці конкретних обста-
вин певної справи. Під час оцінки існування вагомих підстав важли-
вою є наявність відповідних положень національного законодавства, 
на яких ґрунтувалося рішення про обмеження доступу до захисника, 
а також те, чи були межі та суть будь-яких обмежень доступу до захис-
ника визначені законом настільки чітко, щоб могли регулювати про-
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цес прийняття рішень органами, відповідальними за їх застосування 
(там само, пункт 258).

35. Якщо встановлено наявність вагомих підстав, необхідно про-
вести комплексну оцінку провадження, щоб визначити, чи було воно 
«справедливим» відповідно до цілей пункту 1 статті 6 Конвенції (там 
само, пункт 264).

36. Якщо вагомих підстав не встановлено, Суд має з особливою 
ретельністю оцінити справедливість такого обмеження. Нездатність 
держави-відповідача навести вагомі підстави є важливим аргументом 
оцінювання загальної справедливості судового розгляду, і може стати 
підставою для констатації порушення положень пункту 1 та підпунк-
ту «с» пункту 3 статті 6 Конвенції. Тягар доказування покладається на 
Уряд держави-відповідача, який зобов’язаний переконливо довести, 
що за виняткових та конкретних обставин справи загальну справед-
ливість судового розгляду не було непоправно порушено обмеженням 
доступу до юридичної допомоги (там само, пункт 265).

37. Під час комплексного дослідження провадження, з метою оцін-
ки впливу процесуальних недоліків на справедливість кримінального 
провадження в цілому, необхідно брати до уваги такий невичерпний 
перелік критеріїв з практики Суду:

a) чи перебував заявник у особливо вразливому становищі, на-
приклад, через його вік або психічний стан;

b) нормативно-правові акти, якими регулюється порядок здійс-
нення досудового розслідування та допустимість доказів під 
час їх оцінки судом, а також їх дотримання; у випадку засто-
сування правила про недопустимість доказів, маловірогідно, 
що провадження буде несправедливим в цілому;

c) чи мав заявник можливість оскаржити допустимість доказу 
або заперечити його використання;

d) якість доказу, та чи не викликали обставини, за яких його було 
отримано, сумнівів у його достовірності та точності, з ураху-
ванням ступеню та характеру будь-якого примусу;

e) якщо доказ було отримано незаконним шляхом — відповідна 
незаконність, а у випадку, якщо вона спричинена порушенням 
іншої статті Конвенції, то характер констатованого порушення;

f) якщо йдеться про показання — суть показань, та чи відмовив-
ся від них заявник або змінив їх у найкоротший строк;

g) спосіб використання доказу, а також, зокрема, чи став доказ 
невід’ємною або значною частиною доказової бази, на якій 
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ґрунтувався обвинувальний вирок, а також сила інших до-
казів у справі;

h) чи була вина визнана професійними суддями або присяжни-
ми засідателями, а в останньому випадку — зміст будь-яких 
настанов присяжним засідателям;

i) ступінь суспільного інтересу у розслідуванні та покаранні 
конкретного правопорушення, що розглядається;

j) інші відповідні процесуальні гарантії, передбачені національ-
ним законодавством та практикою (там само, пункт 274).

38. Як вбачається з фактів цієї справи, жодних вагомих підстав для 
обмеження права заявника на юридичну допомогу під час його допиту 
06 червня 2001 року не було. Навпаки, у своїй окремій постанові від 
13 серпня 2003 року районний суд чітко визнав, що 06 червня 2001 року 
заявника допитали з порушенням його права на юридичну допомогу 
та не давати показання щодо себе (див. пункт 19). У своїх зауваженнях 
Уряд також визнав недотримання процесуальних прав заявника під 
час цього допиту.

39. Отже, Суд має розглянути, чи завдало відповідне порушення 
непоправної шкоди правам заявника за статтею 6 Конвенції при вста-
новленні обґрунтованості висунутого проти нього кримінального об-
винувачення.

40. У зв’язку з цим Суд зазначає, по-перше, що, крім визнання по-
рушення права заявника на захист в окремій постанові, районний суд 
чітко виключив зі своєї оцінки фактів показання, надані заявником 
міліції 06 червня 2001 року. Заявник стверджує, що суд першої інстан-
ції ґрунтувався на цих показаннях, посилаючись на «заяви керівника 
фермерського господарства Лободи Г. І., які містяться на сторінках 65 
і 67 першого тому справи від червня 2001 року». Суд не вважає це твер-
дження обґрунтованим фактами. По-перше, заявник не надав сторі-
нок 65 і 67 з матеріалів справи, що розглядалась на національному 
рівні. Суд також зазначає, що як вбачається з протоколу судового за-
сідання районного суду, на сторінці 65 кримінальної справи на націо-
нальному рівні містився «лист від фермерського господарства» (див. 
пункт 15). Він також зазначає, що, як вбачається з наданої Суду копії 
протоколу допиту від 06 червня 2001 року, в матеріалах криміналь-
ної справи на національному рівні цьому документу були присвоєні 
номери сторінок 82 і 83, а не 65 і 67. У світлі цих обставин і, зокрема, 
за відсутності будь-яких доказів від заявника, що на сторінках 65 і 67 
його кримінальної справи дійсно містилися які-небудь документи, 
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пов’язані з його допитом 06 червня 2001 року, Суд не може дійти вис-
новку, що спірна фраза у рішенні районного суду стосувалась пока-
зань заявника, наданих міліції у ході відповідного допиту. Отже, Суд 
доходить висновку, що заявник не обґрунтував своє твердження, що 
оскаржувані показання насправді були використані при оцінці фактів 
судом першої інстанції.

41. Тепер Суд повернеться до твердження заявника, що допит 
06 червня 2001 року значною мірою вплинув на спосіб отримання та 
тлумачення слідчими органами і судами інших доказів, оскільки це 
був його перший і єдиний допит до пред’явлення йому обвинувачень 
та оскільки ці показання de facto залишилися в матеріалах справи. 
У зв’язку з цим Суд зазначає, що згідно з матеріалами справи праців-
ники міліції поінформували заявника про предмет розслідування за 
фактом зникнення плит ще в березні 2001 року (див. пункт 7). У ньо-
го було достатньо можливостей проконсультуватися із захисником до 
червня 2001 року, і немає підстав для висновку, що допит 06 червня 
2001 року був для нього несподіваним. Заявник також мав ще одну 
можливість зробити заяву в ході слідства та за присутності захисни-
ка, але він свідомо вирішив не використовувати цю можливість (див. 
пункт 11). Стосовно того, що протокол відібрання показань від 06 чер-
вня 2001 року фактично залишився, а не був виключений з матеріалів 
справи, Суд зазначає, що це порушення прав заявника на захист дій-
сно було визнано судом першої інстанції, і суд першої інстанції чітко 
попередив слідчі органи про це недотримання прав заявника на за-
хист (див. пункт 17).

42. Повертаючись до твердження заявника, що ці два порушення 
з боку слідчих органів — те, що його допитали без захисника, і прото-
кол його показань залишився в матеріалах справи, — суттєво вплину-
ли на остаточні висновки національних судів, то Суд не вважає його 
обґрунтованими. Суд не вбачає доказів того, що ці показання відігра-
ли роль в оцінці національними судами відповідних фактів і встанов-
ленні вини. Він зазначає, що національні суди обґрунтували засуджен-
ня заявника великою кількістю показань свідків, документальних та 
інших доказів. Немає підстав для висновку, що заявник, який особисто 
брав участь у судовому засіданні та якого представляв вибраний ним 
на власний розсуд захисник, був яким-небудь чином обмежений у за-
стосуванні стратегії захисту всупереч його показанням, що він і зро-
бив. Він також не був обмежений у його правах викласти свої доводи, 
допитати свідків або оскаржити документальні докази під час провад-
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ження. Крім того, його скарги були розглянуті двома вищестоящими 
судами, які визнали їх необґрунтованими.

43. Розглянувши наведені факти у світлі принципів, встановлених 
у його практиці (див., зокрема, загадане рішення у справі «Сальдуз про-
ти Туреччини» (Salduz v. Turkey), заява № 36391/02, пункти 54–57, ЄСПЛ 
2008; рішення у справах «Смолик проти України» (Smolik v. Ukraine), за-
ява № 11778/05, пункти 54 і 55, від 19 січня 2012 року; mutatis mutandis, 
«Гефген проти Німеччини» [ВП] (Gäfgen v. Germany) [GC], заява № 22978/05, 
пункти 182–188, ЄСПЛ 2010; і порівняйте з рішеннями у справах «Па-
новіц проти Кіпру» (Panovits v. Cyprus), заява № 4268/04, пункти 84–86, 
від 11 грудня 2008 року і «Тодоров проти України» (Todorov v. Ukraine), 
заява № 16717/05, пункти 78–81, від 12 січня 2012 року), Суд вважає, що 
заявник не надав необхідного обґрунтування свого твердження, що 
надані ним 06 червня 2001 року показання насправді були використані 
для його засудження або іншим чином вплинули на висновки націо-
нальних судів щодо його вини.

44. З огляду на цей висновок Суд не вважає за необхідне аналі-
зувати будь-які інші аргументи сторін і доходить до висновку, що цю 
скаргу слід відхилити як явно необґрунтовану в розумінні підпункту 
«а» пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.

II. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя ПРИНЦИПУ РІВНОСтІ СтОРІН 
У КАСАЦІЙНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

45. Заявник також скаржився за пунктом 1 статті 6 Конвенції на 
недотримання принципу рівності сторін у кримінальному провад-
женні щодо нього в касаційній інстанції.

A. щодо прийнятності

46. Уряд не надав зауважень щодо прийнятності цієї скарги.
47. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у ро-

зумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції і не є неприйнятною 
з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути визнана прийнятною.

B. щодо сУті

48. Заявник стверджував про порушення принципу рівності сторін 
у касаційному провадженні, оскільки згідно з відповідними правовим 
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положенням розгляд справи у касаційний інстанції відбувся за його 
відсутності, але за присутності прокурора. Заявник зазначив, що ос-
каржуваний ним порядок, вже був визнаний таким, що порушував 
гарантії справедливого судового, у згаданому рішенні Суду у справі 
«Жук проти України» (Zhuk v. Ukraine) (пункти 29–35).

49. Уряд заперечив проти цих аргументів. Він зазначив, зокрема, 
що провадження у Верховному Суді України стосувалося лише питань 
права, а присутність прокурора мала виключно формальний характер.

50. Суд зазначає, що хоча в цій справі провадження обмежувалося 
питаннями права, застосовні положення законодавства, які не перед-
бачали участі заявника у засіданні, вимагали присутності прокурора. 
Він також зазначає, що прокурор зробив усні заяві перед судовою ко-
легією, стверджуючи, що касаційна скарга заявника має бути відхиле-
на. Однак заявнику було відмовлено у будь-якій можливості викласти 
свою позицію у справі. У згаданій справі «Жук проти України» (Zhuk v. 
Ukraine) Суд визнав, що таке саме провадження порушувало статтю 6 
Конвенції (там само, пункти 29–35). Він не знаходить жодних підстав 
відходити у цій справі від свого попереднього висновку.

51. Відповідно, він вважає, що в цій справі було порушено принцип 
рівності сторін.

52. Отже, було порушено пункт 1 статті 6 Конвенції.

III. ІНШІ СтВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННя КОНВЕНЦІЇ

53. Заявник також скаржився за пунктом 1 статті 6 Конвенції, що 
йому не повідомили про характер висунутих проти нього обвинува-
чень одразу після порушення кримінальної справи у травні 2001 ро-
ку; що суди неправомірно відхилили докази на підтвердження його 
невинуватості та дійшли висновку, що його нездатність врегулювати 
отримання ним бетонних плит свідчила про вчинення ним злочину; 
і що провадження у цілому було надто тривалим. Крім того, на посила-
ючись на положення Конвенції, заявник скаржився на результати ад-
міністративного та цивільного проваджень, ініційованих ним у зв’язку 
зі стверджувальною неправомірною поведінкою судді районного суду, 
і на несправедливість цих проваджень. Він також послався на статтю 2 
Протоколу № 7 до Конвенції у зв’язку з фактами цієї справи.

54. Розглянувши ці скарги у світлі всіх наявних в нього матеріалів 
та з огляду на належність оскаржуваних питань до сфери його компе-
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тенції, Суд вважає, що вони не виявляють жодних ознак порушення 
прав і свобод, гарантованих Конвенцією.

55. З цього випливає, що ця частина заяви має бути визнана не-
прийнятною як явно необґрунтована відповідно до підпункту «а» 
пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.

IV. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

56. 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, надає 
потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.»

A. шкода

57. Заявник вимагав 20 000 євро в якості відшкодування мораль-
ної шкоди.

58. Уряд стверджував, що ця вимога була надмірною та необґрун-
тованою.

59. Суд вважає, що встановлення порушення пункту 1 статті 6 
Конвенції само по собі становить достатню компенсацію будь-якої мо-
ральної шкоди, якої зазнав заявник в результаті порушення його права 
на рівність сторін.

B. сУдові та інші витрати

60. Заявник також вимагав 2400 євро компенсації судових та ін-
ших витрат, понесених ним під час провадження у Суді, які мають 
бути перераховані на рахунок його представника, пана Т. Калмикова. 
Він зазначив, що ця сума складається з витрат на юридичну допомогу 
в розмірі 2250 євро (25 годин роботи з погодинною ставкою 90 євро) за 
підготовку зауважень у відповідь на зауваження Уряду та адміністра-
тивних витрат (телефонні дзвінки, поштові витрати, копіювання 
та інші витрати) у розмірі 150 євро. Він не надав жодних документів 
в обґрунтування своїх вимог і зазначив, що ще не сплатив за юридичну 
допомогу через відсутність коштів.
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61. Уряд зазначив, що вимога заявника має бути відхилена, оскіль-
ки він не надав документів в обґрунтування стверджуваних витрат.

62. Відповідно до практики Суду заявник має право на відшко-
дування судових та інших витрат лише, якщо буде доведено, що такі 
витрати були фактичними і неминучими, а їхній розмір — обґрунто-
ваним. За відсутності будь-яких документів для обґрунтування суми, 
яку вимагав заявник в якості компенсації витрат, або які б дали змо-
гу оцінити обсяг та характер угоди заявника із паном Т. Калмиковим, 
Суд не може встановити суму судових та інших витрат. Тому за цим 
пунктом Суд нічого не присуджує.

C. пеня

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

на цих підставах суд одностайно

1. Оголошує прийнятною скаргу щодо порушення принципу рів-
ності сторін у касаційному проваджені, а решту скарг у заяві — непри-
йнятними.

2. Постановляє, що було порушено пункту 1 статі 6 Конвенції 
у зв’язку зі стверджувальним порушенням принципу рівності сторін 
у касаційному провадженні.

3. Постановляє, що встановлення порушення само по собі стано-
вить достатню справедливу сатисфакцію моральної шкоди, якої за-
знав заявник.

4. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 17 листопа-
да 2016 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.

М. Блашко А. Нуссбергер
заступник секретаря секції голова
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E U R O P E A N C O U R T O F H U M A N R I G H T S 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ятА СЕКЦІя

СПРАВА «ІГОР ТАРАСОВ ПРОТИ УКРАЇНИ»

(Заява № 44396/05)

Рішення

Страсбург 
16 червня 2016 року

ОСТАТОЧНЕ 
16 вересня 2016 року

Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пунк-
ту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним 
виправленням.
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У справі «Ігор Тарасов 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. Вегабовіч,
пані С. О’Лірі,   п. К. Ранзоні,
п. М. Мітс,
та пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 24 травня 2016 року, 

виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу було розпочато за заявою (№ 44396/05), яку 16 листопада 
2005 року подав до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції 
про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) 
громадянин України п. Ігор Андрійович Тарасов (далі — заявника).

2. Уряд України (далі — Уряд) на останніх етапах провадження 
представляла виконувач обов’язків Урядового уповноваженого пані 
О. Давидчук.

3. Заявник стверджував, зокрема, що його двічі притягнули до 
юридичної відповідальності у порушення статті 4 Протоколу № 7.

4. 21 жовтня 2009 року про заяву було повідомлено Уряд.

ФАКтИ

І. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

5. Заявник народився у 1957 році і проживає у м. Севастополі.
6. Близько 5 год. ранку 26 січня 2002 року заявник брав участь 

у бійці в місцевому барі, внаслідок якої працівники бару зазнали тілес-
них ушкоджень, а майну бару було завдано шкоди. Для врегулювання 
ситуації на місце події прибула міліція. Працівники міліції доправили 
заявника та його товариша І. до відділу міліції. Заявника було затри-
мано за вчинення адміністративного правопорушення «дрібне хулі-
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ганство», передбаченого статтею 173 Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення.

A. стягнення За адміністративне правопорУшення

7. 28 січня 2002 року Нахімовський районний суд м. Севастополя 
(далі — районний суд) визнав заявника винним у вчиненні зазначе-
ного правопорушення та наклав на нього стягнення у вигляді адмі-
ністративного арешту строком на п’ять діб. Суд навів такі підстави для 
накладення стягнення:

«...Тарасов 26 січня 2002 року близько 5 год. ранку, знаходячись у не-
тверезому стані в барі (Л. Н.] на пл. ... висловлювався нецензурною 
лайкою на адресу працівників бару, хапався та розмахував дерев’яною 
ніжкою від стільця, погрожував фізичною розправою, на зауваження 
не реагував, чим порушив громадський порядок та спокій громадян, 
тобто вчинив дрібне хуліганство...».

8. Рішення оскарженню не підлягало та набуло законної сили.

B. кримінальне провадження щодо Заявника

9. 29 січня 2002 року слідчий Нахімовського PB УМВС України 
в м. Севастополі порушив кримінальну справу щодо заявника та І. за 
порушення громадського порядку у барі 26 січня 2002 року. На певно-
му етапі слідства до справи щодо заявника було долучено додаткове 
обвинувачення, що стосувалося, ймовірно, заподіяння ним тілесних 
ушкоджень своїй дружині за окремим епізодом.

10. 14 жовтня 2003 року районний суд постановив вирок у кримі-
нальній справі. Також він вирішив спір за цивільним позовом потер-
пілих в рамках кримінального провадження. Районний суд визнав за-
явника винним у вчиненні двох злочинів: злочину, передбаченого час-
тиною 1 статті 122 Кримінального кодексу України («Умисне середньої 
тяжкості тілесне ушкодження»), та злочину, передбаченого частиною 4 
статті 296 Кримінального кодексу України («Хуліганство» з обтяжую-
чими обставинами).

11. Стосовно першого злочину районний суд встановив, що 13 серп-
ня 2001 року заявник побив свою дружину, умисно завдавши їй тілес-
них ушкоджень середньої тяжкості.

12. Щодо другого злочину районний суд встановив, що близь-
ко 4 год. 30 хв. ранку 26 січня 2002 року заявник та його співучас-
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ник І., обидва нетверезі та з дерев’яними ніжками від стільців у руках 
увійшли до бару Л. Н., де вчинили серйозне порушення громадсько-
го порядку. Описуючи поведінку заявника, суд зазначив, що остан-
ній, використовуючи нецензурну лексику, підійшов до столу, за яким 
сиділи Н., Б. та К. (працівники бару) та за допомогою дерев’яної ніжки 
від стільця заподіяв Н. та К. легкі тілесні ушкодження. Заявник також 
вдарив Н. пляшкою по голові. Після цього заявник вдарив дерев’яною 
ніжкою від стільця по вкритому посудом столу, потім він зламав 
швабру та кинув пляшку від пива об стіну, заподіявши таким чином 
майнову шкоду. Далі заявник підійшов до офіціантки М., вдарив її 
у стегно та по обличчю.

13. У своєму вироку, на підтвердження цих фактичних висновків, 
районний суд посилався на показання потерпілих та деякі непрямі 
докази. Зокрема, суд розглянув показання Н., Б. та К., які засвідчили, 
що заявник висловлювався нецензурно, погрожував фізичним насиль-
ством, заподіяв вищевказані тілесні ушкодження та спричинив май-
нову шкоду, а також, що Б. намагався заспокоїти його.

14. Районний суд кваліфікував дії заявника за частиною 4 стат-
ті 296 Кримінального кодексу України як «хуліганство», вчинене із 
застосуванням заздалегідь виготовленого предмета, спеціально при-
стосованого для нанесення тілесних ушкоджень (дерев’яна ніжка від 
стільця). Суд призначив заявникові покарання у вигляді позбавлення 
волі строком на три роки за сукупністю двох злочинів із застосуван-
ням примусових заходів медичного характеру за місцем відбування 
покарання. Районний суд також розглянув заперечення заявника, 
що на нього раніше вже було накладено адміністративне стягнення 
у зв’язку з тими ж подіями 26 січня 2002 року. Цей аргумент було від-
хилено судом на тій підставі, що раніше заявника було притягнуто до 
відповідальності за Кодексом України про адміністративні правопору-
шення та накладено адміністративне стягнення, що було іншим видом 
юридичної відповідальності. Відповідно справа про адміністративне 
правопорушення не перешкоджала кримінальному провадженню.

15. 20 липня 2004 року апеляційний суд м. Севастополя змінив 
вирок районного суду в частині вжиття заходів медичного характеру 
щодо заявника та його цивільної відповідальності. 27 січня 2005 року 
Верховний Суд України за відсутності заявника відмовив у задово-
ленні його касаційної скарги. Заявника було повідомлено про ухвалу 
Верховного Суду України листом, надісланим йому 21 травня 2005 ро-
ку. Твердження заявника, що його двічі притягнули до юридичної від-
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повідальності за одне і те саме правопорушення, було відхилено суда-
ми як необґрунтоване.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСтВО

A. конститУція України від 28 червня 1996 рокУ

16. Статтею 61 Конституції України передбачено:

«Ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності 
одного виду за одне й те саме правопорушення.

Юридична відповідальність особи має індивідуальний характер.».

B. кодекс України про адміністративні правопорУшення 

від 7 грУдня 1984 рокУ

17. Статтею 173 Кодексу у редакції на час події було передбачено:

«Стаття 173. Дрібне хуліганство
Дрібне хуліганство, тобто нецензурна лайка в громадських місцях, 
образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують 
громадський порядок і спокій громадян, — тягне за собою накладен-
ня штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян або виправні роботи на строк від одного до двох місяців 
з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, а в разі, якщо за об-
ставинами справи, з урахуванням особи порушника, застосування цих 
заходів буде визнано недостатнім, — адміністративний арешт на строк 
до п’ятнадцяти діб.».

с. кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 рокУ

18. Статтею 296 Кодексу передбачено:

«Стаття 296. Хуліганство
1. Хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів 
явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухва-
лістю чи винятковим цинізмом, — карається...

4. Дії, передбачені частинами першою ... цієї статті, якщо вони вчинені 
із застосуванням ... предмета, спеціально пристосованого або зазда-
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легідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень, — караються 
позбавленням волі на строк від трьох до семи років.».

D. кримінально-процесУальний кодекс України 

від 28 грУдня 1960 рокУ (чинний на час подій)

19. Кодекс передбачав, що порушена кримінальна справа підля-
гає закриттю щодо особи, про яку є: вирок по тому ж обвинуваченню, 
що набрав законної сили, або ухвала чи постанова суду про закриття 
справи з тієї ж підстави; нескасована постанова органу дізнання, слід-
чого, прокурора про закриття справи по тому ж обвинуваченню, або 
якщо про відмову в порушенні справи по тому ж факту є нескасована 
постанова органу дізнання, слідчого, прокурора (пп. 9–11 статті 6).

ПРАВО

I. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 4 
ПРОтОКОЛУ № 7 ДО КОНВЕНЦІЇ

20. Заявник скаржився, що його двічі притягнули до юридичної 
відповідальності за одні і ті самі діяння. Він посилався на статтю 4 
Протоколу № 7 Конвенції, в якій зазначено:

«1. Нікого не може бути вдруге притягнено до суду або покарано в порядку 
кримінального провадження під юрисдикцією однієї і тієї самої держави 
за правопорушення, за яке його вже було остаточно виправдано або за-
суджено відповідно до закону та кримінальної процедури цієї держави.

2. Положення попереднього пункту не перешкоджають відновленню 
провадження у справі згідно із законом та кримінальною процедурою 
відповідної держави за наявності нових або нововиявлених фактів чи 
в разі виявлення суттєвих недоліків у попередньому судовому роз-
гляді, які могли вплинути на результати розгляду справи.

3. Жодних відступів від положень цієї статті не допускається на під-
ставі статті 15 Конвенції.».

A. щодо прийнятності

21. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у ро-
зумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазна-
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чає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона 
має бути визнана прийнятною.

B. щодо сУті

1. доводи сторін

22. Заявник наполягав на своїй скарзі, доводячи, що його двічі не-
законно притягнули до юридичної відповідальності за одне й те саме 
правопорушення.

23. З огляду на суворість накладеного стягнення, Уряд визнав, що 
провадження у справі про адміністративне правопорушення щодо за-
явника було кримінальним у розумінні статті 4 Протоколу № 7. Уряд 
стверджував, що обидва провадження, порушені щодо заявника, сто-
сувалися його поведінки 26 січня 2002 року в одному й тому ж місці. 
Проте факти, на підставі яких було порушено адміністративне провад-
ження, стосувались порушення громадського порядку у зв’язку з вико-
ристанням нецензурної лексики, розмахуванням дерев’яною ніжкою 
від стільця та погрозами застосування фізичного насильства. На про-
тивагу, факти, які стали важливим елементом кримінального обви-
нувачення, стосувалися заподіяння тілесних ушкоджень та майнової 
шкоди. За цих підстав Уряд стверджував, що заявника не було двічі 
притягнуто до юридичної відповідальності за одне і те саме діяння.

2. оцінка суду

a) Чи було перше провадження кримінальним за своїм характером

24. Юридична кваліфікація процедури згідно з національним 
законодавством не може бути єдиним критерієм для застосування 
принципу ne bis in idem за пунктом 1 статті 4 Протоколу № 7. В іншому 
випадку застосування цього положення було б залишено на розсуд До-
говірних Сторін до такої міри, що призвело б до наслідків, не сумісних 
з предметом та метою Конвенції. Поняття «кримінальна процедура» 
у тексті статті 4 Протоколу № 7 повинно тлумачитися з огляду на за-
гальні принципи, що стосуються відповідних слів «кримінальне обви-
нувачення» та «покарання» у статтях 6 та 7 Конвенції відповідно (див. 
рішення у справі «Нікаанен проти Фінляндії» (<...>), заява № 11828/11, 
п. 38, від 20 травня 2014 року, з подальшими посиланнями).

25. Суд зазначає, що за відповідне адміністративне правопору-
шення передбачено застосування стягнення у вигляді адміністра-
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тивного арешту на строк до п’ятнадцяти діб. Зважаючи на характер 
та суворість покарання, Суд вважає, що це провадження у розумінні 
статті 6 Конвенції було кримінальним (див. рішення у справах «Гал-
стян проти Арменії» (Galstyan v. Armenia), заява № 26986/03, пп. 58–60, 
від 15 листопада 2007 року, та «Лучанінова проти України» (Luchaninova 
v. Ukraine), заява № 16347/02, п. 39, від 9 червня 2011 року). Відповідно 
воно підпадало під визначення «кримінальної процедури» у розумінні 
статті 4 Протоколу № 7.

b) Чи були правопорушення, за які переслідувався заявник, 
одними і тими самими (idem)?

26. У справі «Сергій Золотухін проти Росії» (Sergey Zolotukhin v. Russia) 
(заява № 14939/03, ECHR 2009) Суд розглядав існуючі підходи до тлу-
мачення принципу ne bis in idem та дійшов висновку, що статтю 4 Про-
токолу № 7 слід розуміти як заборону кримінального переслідування 
або судового розгляду у справі щодо другого «правопорушення», якщо 
вони витікають з ідентичних, або по суті одних і тих самих фактів (там 
само, п. 82). Отже, важливо було зосередитися на тих фактах справи, 
які складають сукупність конкретних фактичних обставин стосовно 
одного й того ж обвинуваченого, та нерозривно пов’язані між собою 
у часі та просторі, існування яких мало бути доведено з метою засуд-
ження або порушення кримінальної справи (там само, п. 84).

27. Повертаючись до цієї справи, Суд зазначає, що обидва провад-
ження на національному рівні стосувалися поведінки заявника в од-
ному й тому ж місці в один і той же проміжок часу. Фактами, що стали 
підставою для першого притягнення до відповідальності за «дрібне 
хуліганство», були:

а) використання нецензурної лексики щодо працівників бару;
б) захоплення та розмахування дерев’яною ніжкою від стільця;
в) погроза застосування фізичного насильства та
д) ігнорування зауважень на свою адресу.

28. Друге засудження за «хуліганство» розкрило нові відповідні 
факти, про які не згадувалось у першому випадку: завдання тілесних 
ушкоджень працівникам бару та заподіяння майнової шкоди власнику 
бару. Суд зазначає, що ці нові елементи також були складовими части-
нами тієї ж безперервної поведінки, яку лише частково було охаракте-
ризовано під час першого засудження. Зокрема, як вбачається з другого 
засудження, заявник не тільки «схопив» дерев’яну ніжку від стільця та 
«розмахував» нею, але й використав цей предмет для завдання праців-
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никам бару певних тілесних ушкоджень та заподіяння майнової шкоди 
власнику бару. Отже, перше засудження стосувалося деяких дій заявни-
ка, вчинених в рамках більш широкого безперервного діяння, охопле-
ного тим самим злочинним наміром заявника. Таке виокремлення дій 
з більш широкого контексту вбачається невиправданим, особливо, ко-
ли заявника з бару забрали працівники міліції, які мали можливість на 
місці злочину належним чином та негайно оцінити обставини справи.

29. Щодо інших фактичних складових, які були використані для 
першого засудження, Суд зазначає, що друге притягнення заявника до 
відповідальності також стосувалося використання ним нецензурної 
лексики, яке було складовою частиною злочинної поведінки заявника 
у другій справі. На підтвердження своїх висновків щодо фактів суд на-
вів твердження потерпілих, які вказували на те, що заявник погрожу-
вав застосуванням фізичного насильства, а Б. намагався його заспо-
коїти. Це відповідає тим частинам фактів, які було використано для 
першого притягнення до відповідальності.

30. Отже, Суд доходить висновку, що факти, які двічі призвели до 
притягнення заявника до відповідальності, були нерозривно пов’язані 
між собою, та що оцінка національних судів другого провадження по 
суті стосувалася тих самих фактів, що досліджувалися і у першому 
провадженні (див., для порівняння, згадане рішення у справі «Сергій 
Золотухін проти Росії» (Sergey Zolotukhin v. Russia), п. 97).

c) Чи було дублювання проваджень (bis)?

31. Мета статті 4 Протоколу № 7 полягає у забороні повторення про-
ваджень, рішення за результатами яких «набрали законної сили». У ро-
зумінні цього положення рішення «набирає законної сили», якщо воно 
набрало сили res judicata. Так відбувається, коли рішення набирає закон-
ної сили, тобто коли відсутні жодні додаткові звичайні засоби юридич-
ного захисту, або коли сторони такі засоби вичерпали чи допустили сп-
лив строків використання цих засобів, так і не скориставшись ними (див. 
згадане рішення у справі «Сергій Золотухін проти Росії» Sergey Zolotukhin v. 
Russia, пп. 107 та 108, з подальшими посиланнями). Важливо вказати на-
те, що стаття 4 Протоколу № 7 не виключає відновлення провадження, 
про що прямо зазначено у другому пункті статті 4 Протоколу № 7.

32. У цій справі перше провадження завершилось 28 січня 2002 ро-
ку, коли районний суд визнав заявника винним у вчиненні дрібного 
хуліганства. Зазначене рішення не підлягало оскарженню та набрало 
законної сили. Друге провадження було розпочато 29 січня 2002 року 
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та завершено 27 січня 2005 року, іншими словами, вже після набрання 
рішенням за результатами першого провадження законної сили. Вар-
то зазначити, що районний суд не дійшов висновку про те, що друге 
провадження суперечило принципу ne bis in idem, відхиливши доводи 
заявника на тій підставі, що перша справа стосувалася іншого виду 
відповідальності. Такий висновок відповідав діючим процесуальним 
нормам національного законодавства, які не передбачали підстав для 
закриття кримінальної справи у випадку, якщо мало місце попереднє 
притягнення до відповідальності за, по суті, аналогічне адміністра-
тивне правопорушення (див. пункт 19). Проте, відповідно до положень 
Конвенції, обидва провадження були кримінальними з огляду на на-
ведені вище підстави і з цього випливає, що національні органи влади 
продублювали кримінальні провадження, які стосувалися одних і тих 
самих фактів, у порушення принципу ne bis in idem.

33. Отже, Суд постановляє, що було порушення статті 4 Протоколу 
№ 7.

II. ІНШІ СтВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННя КОНВЕНЦІЇ

34. Заявник також скаржився на інші порушення його прав, га-
рантованих Конвенцією. Зокрема, він стверджував, що тривалість 
кримінального провадження не відповідала вимогам пункту 1 статті 6 
Конвенції, та що умови тримання його під вартою суперечили статті 3 
Конвенції.

35. Суд розглянув ці скарги та вважає, що з урахуванням усіх на-
явних у нього матеріалів та належності оскаржуваних питань до сфе-
ри його компетенції, вони не виявляють жодних ознак порушень прав 
і свобод, гарантованих Конвенцією або протоколами до неї. Відповід-
но Суд відхиляє їх як явно необґрунтовані відповідно до підпункту «а» 
пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.

III. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

36. Статтею 41 Конвенції передбачено:

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

37. Заявник вимагав 955 000 грн відшкодування матеріальної шко-
ди і 4 000 000 грн відшкодування моральної шкоди.

38. Уряд доводив, що ці вимоги були необґрунтованими,
39. Суд не вбачає причинно-наслідкового зв’язку між встановле-

ним порушенням та матеріальною шкодою, що вимагається. Щодо мо-
ральної шкоди Суд вважає, що за обставин цієї справи встановлення 
порушення статті 4 Протоколу № 7 до Конвенції само по собі стано-
вить достатню справедливу сатисфакцію.

B. сУдові та інші витрати

40. Заявник також вимагав 5000 грн компенсації судових та інших 
витрат, яких він зазнав під час провадження у Суді.

41. Уряд доводив, що ця вимога не підтверджувалася доказами, 
а тому повинна бути відхилена як необґрунтована.

42. Відповідно до практики Суду заявник має право на компенса-
цію судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі витра-
ти були фактичними і неминучими, а їхній розмір — обґрунтованим. 
У цій справі не було доведено, що сума, яка вимагається, відповідала 
розміру витрат заявника. Отже, Суд відхиляє цю вимогу.

на цих підставах суд одностайно

1. Оголошує прийнятною скаргу за статтею 4 Протоколу № 7, а ре-
шту скарг у заяві — неприйнятними.

2. Постановляє, що було порушення статті 4 Протоколу № 7.
3. Постановляє, що встановлення порушення само по собі стано-

вить достатню справедливу сатисфакцію за моральну шкоду, якої за-
знав заявник.

4. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 16 червня 
2016 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.

К. Вестердік А. Нуссбергер
секретар голова
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П’ятА СЕКЦІя

СПРАВА «РУБАН ПРОТИ УКРАЇНИ»

(Заява № 8927/11)

Рішення

Страсбург 
12 липня 2016 року

ОСТАТОЧНЕ 
28 листопада 2016 року

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

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

Анжеліка Нусбергер, голова,
пані Г. Юдківська,  п. Х. Гаджієв,
п. Е. Мьосе,   п. Ф. Вегабовіч,
пані С. О’Лірі,  п. М. Мітс,
та пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 14 червня 2016 року, 

виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу розпочато за заявою (№ 8927/11) проти України, пода-
ною до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод («Конвенція») громадянином України Воло-
димиром Миколайовичем Рубаном («заявник»), 15 жовтня 2010 року.

2. Заявник, якому була надана юридична допомога, був представ-
лений пані Н. Бернс, адвокатом, що практикує в Уемблі, Лондон. Уряд 
України («Уряд») був представлений в останній час його виконуючим 
обов’язки агента держави, пані О. Давидчук з Міністерства юстиції.

3. Заявник стверджував, зокрема, що при винесенні йому вироку 
національні суди не застосовували більш м’яке покарання під час вчи-
нення кримінального злочину в порушення статті 7 Конвенції.

4. 6 січня 2014 року вищевказана скарга за статтею 7 була доведена 
до відома уряду, а інша частина скарги була визнана неприйнятною 
відповідно до правила 54 §3 Регламенту Суду.

ФАКтИ

I. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

5. Заявник, Володимир Миколайович Рубан, є громадянином 
України, який народився в 1972 році і в даний час відбуває довічне 
ув’язнення.
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6. 13 серпня 1996 року місцева прокуратура Вознесенська Мико-
лаївській області почала розслідування вбивства чотирьох осіб 12 серп-
ня 1996 року.

7. 18 жовтня 1999 року Донецька обласна прокуратура розпочала 
розслідування вбивства А.

8. 10 листопада 1999 року Департамент поліції Слов’янська Донець-
кої області розпочав розслідування хуліганства щодо Р.

9. 22 листопада 1999 року були проведені три вищезазначених 
розслідування. Кілька людей підозрювалися в скоєнні вищевказаних 
злочинів як група, один з яких був заявником.

10. 14 грудня 1999 року Донецька обласна прокуратура офіційно 
звинуватила заявника в заочній формі за вищевказаними злочинами. 
Він також був поміщений в список розшукуваних осіб. У той же день 
розслідування відносно заявника було призупинено до його затриман-
ня; кримінальне судочинство тривало відносно інших підозрюваних.

11. 23 грудня 2002 року Донецький обласний апеляційний суд 
виніс вироки Г., П. і Ф. за вищевказаними злочинами.

12. 2 лютого 2004 року Слов’янський місцевий суд дав розпоряд-
ження щодо затримання заявника.

13. 28 червня 2007 року заявника було затримано прокуратурою 
Ярцево Смоленської області, Росія.

14. 31 березня 2008 року розслідування відновилося після того, 
як заявник був екстрадований в Україну. Того ж дня заявнику було 
офіційно пред’явлено звинувачення в участі в організованій злочин-
ній групі разом з Г., П., Ф. і двома іншими особами, які померли після 
початку розслідування. Заявника було звинувачено в тому, що він за-
душив А., в результаті вбивства чотирьох чоловік разом з Г. в 1996 році 
і заподіянні тяжких тілесних ушкоджень Р. в ході замаху на вбивство, 
останній злочин в контексті вимагання у брата Р. Усі ці злочини роз-
глядалися як скоєні групою.

15. 22 травня 2008 року розслідування було завершено, і 26 червня 
2008 року справу було передано в Донецький обласний апеляційний суд.

16. 10 липня 2009 року Апеляційний суд, виступаючи в якості суду 
першої інстанції, визнав заявника винним у вбивстві і бандитизмі за 
обтяжуючих обставин і засудив його до довічного ув’язнення.

17. Заявник і його адвокат оскаржили рішення, вважаючи, що вина 
заявника не була доведена.

18. 15 липня 2010 року Верховний суд України залишив в силі рі-
шення від 10 липня 2009 року. Того ж дня адвокат заявника надав до-
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даткову апеляцію, в якій стверджувалося, що Апеляційний суд пови-
нен застосовувати найбільш сприятливі формулювання відповідних 
положень Кримінального кодексу, який був між 29 грудня 1999 року 
і 29 березня 2000 року, коли смертну кару вже було скасовано, а довічне 
ув’язнення ще не було введено. У своєму рішенні Верховний суд зазна-
чив, що заявник був засуджений правильно.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ПРАВО І ПРАКтИКА

A. конститУція від 28 червня 1996 рокУ

19. Конституція передбачає юрисдикцію Конституційного суду 
наступним чином:

Стаття 147

«Конституційний суд України є єдиним органом конституційної юрис-
дикції в Україні.

Конституційний суд України приймає рішення з питань відповідності 
законів та інших правових актів Конституції України і забезпечує 
офіційне тлумачення Конституції України та законів України...»

Стаття 150

«До компетенції Конституційного Суду України входить:

1) Вирішення питань відповідності Конституції України (конституцій-
ності) наступного:
— закони та інші нормативні правові акти Верховної Ради України;
— укази Президента України;
— постанови Кабінету Міністрів України;
— правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Ці питання розглядаються за поданням: Президентом України; не 
менше сорока п’яти національних депутатів України; Верховного суду 
України; представника Верховної Ради України з прав людини; Вер-
ховної Ради Автономної Республіки Крим;

2) офіційне тлумачення Конституції України та законів України;

З питань, передбачених цією статтею, Конституційний Суд України ух-
валює рішення, які є обов’язковими для виконання на всій території 
України, які є остаточними і не підлягають оскарженню».
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Стаття 152

«...Акти парламенту та інші правові акти або їх положення, оголошені 
неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення відповідного 
рішення Конституційного суду про їх неконституційність...»

B. кримінальний кодекс від 28 грУдня 1960 рокУ

20. Відповідні положення Кодексу (як зазначено до 29 грудня 
1999 року) передбачають таке:

Стаття 93. Умисне вбивство

«Вбивство: (a) скоєно з метою отримання прибутку ... (c) скоєно 
у зв’язку з офіційною або громадською діяльністю жертви ... (i) скоєно 
найманим вбивцею ... (j) скоєно навмисно групою осіб або організова-
ною групою

караються позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років 
або смертною карою, а у випадках, передбачених підпунктом (а), — 
з конфіскацією майна».

21. Відповідно до рішення Конституційного Суду України про 
смертну кару (див. нижче) Верховна Рада прийняла Закон № 1483 від 
22 лютого 2000 року про внесення змін до Кримінального кодексу; 
смертна кара в якості покарання за деякі злочини була замінена довіч-
ним ув’язненням. Поправки набули чинності 29 березня 2000 року.

C. рішення конститУційного сУдУ України 

від 29 грУдня 1999 рокУ щодо смертної кари

22. У своєму рішенні Конституційний суд України розглянув кон-
ституційність смертної кари і вважав це неконституційним. Він вирі-
шив наступне:

«1. Положення ... Кримінального кодексу України, які передбачають 
смертну кару як вид покарання, визнаються такими, що суперечать 
Конституції України (є неконституційними).

2. Положення Кримінального кодексу України, оголошені неконсти-
туційними, недійсні з дня прийняття цього рішення Конституційним 
судом України.

3. Верховна Рада України вносить до Кримінального кодексу України 
це рішення Конституційного Суду України».
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D. кримінальний кодекс від 1 вересня 2001 рокУ

23. 5 квітня 2001 року Верховна Рада прийняла новий Криміналь-
ний кодекс, який набув чинності 1 вересня 2001 року. Згідно з пунк-
том 2 статті 115 Кодексу вбивство за обтяжуючих обставин карається 
позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довіч-
ним позбавленням волі.

24. 15 квітня 2008 року Верховна Рада прийняла Закон про поправ-
ки до гуманізації кримінальної відповідальності («Закон про внесення 
змін»), в якому були внесені поправки до деяких положень Криміналь-
ного кодексу та Кримінально-процесуального кодексу. Зокрема, змі-
нена стаття 5 Кримінального кодексу містить такі положення:

«1. Закон про кримінальну відповідальність, який декриміналізує дію, 
пом’якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує 
становище особи, має зворотну силу; він застосовується до осіб, які 
вчинили відповідні заходи до вступу в силу такого закону, включаю-
чи осіб, які відбувають покарання, або осіб, які відбули покарання, але 
мають судимість. ...

4. Якщо закон про кримінальну відповідальність був змінений кілька 
разів після того, як особа вчинила діяння, передбачене цим Кодексом, 
закон, що декриміналізує акт, пом’якшує кримінальну відповідальність 
або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну силу».

E. рішення конститУційного сУдУ України від 26 січня 2011 рокУ 

про ЗамінУ смертної кари довічним Ув’яЗненням

25. Верховний суд України звернувся до Конституційного суду 
з проханням про тлумачення відповідних положень Кримінального 
кодексу 1960 року. Необхідність такого тлумачення пояснювалася ве-
ликою кількістю клопотань, поданих особами, засудженими до смер-
тної кари, відповідно до Закону № 1483 (див. пункт 21 вище) і виро-
ки яких були замінені на довічне ув’язнення після того, як цей закон 
вступив в силу. Верховний суд визнав, що після прийняття рішення 
Конституційного суду про скасування смертної кари, Кодекс 1960 року 
змінився і став новим законом, який пом’якшив кримінальну відпові-
дальність за особливо тяжкі злочини і, отже, застосовувався ретроак-
тивно до тих, хто скоїв злочини до прийняття Закону № 1483.

26. У своєму рішенні з посиланням на рішення про прийнятність 
у справі «Хумматов проти Азербайджану» ((рішення), № 9852/03 і 13413/04 
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від 18 травня 2006 року) Конституційний суд, зокрема, постановив, 
що після рішення від 29 грудня 1999 року про скасування смертної ка-
ри, Кримінальний кодекс не став новим законом, який пом’якшував 
кримінальну відповідальність за особливо тяжкі злочини. Він зазначив, 
зокрема:

«4. Конституційний суд України виходить з того, що з дня ухвалення 
Конституційним судом його рішення від 29 грудня 1999 року і до всту-
пу в силу Закону № 1483, був період, протягом якого Верховна Рада 
України приймала рішення про внесення змін до [Кримінального] 
Кодексу 1960 року щодо заміни смертної кари іншим видом покаран-
ня — довічним ув’язненням. Цей період був обумовлений не одночас-
ною втратою чинності положень Кодексу 1960 року щодо смертної ка-
ри і набранням чинності Законом № 1483 щодо введення нового виду 
покарання...

Однак той факт, що цей проміжний період часу існує, не означає, що 
відповідні санкції відповідно до Кодексу 1960 року втратили свій аль-
тернативний характер і передбачали лише тюремне ув’язнення на 
термін до п’ятнадцяти років в якості покарання. Це підтверджується, 
зокрема, тим фактом, що в Кодексі 1960 року була встановлена аль-
тернативна санкція — тюремне ув’язнення на термін до п’ятнадцяти 
років — за вбивство за відсутності обтяжуючих обставин (стаття 94). 
Однак законодавчий орган не встановив одне і те ж покарання за 
вбивство з обтяжуючими обставинами, оскільки він вважав, що по-
винна існувати можливість застосування судом більш суворого кримі-
нального покарання (стаття 93 Кодексу 1960 року).

...

Крім того, Конституційний суд вважає, що після свого рішення 
від 29 грудня 1999 року Кодекс 1960 не став новим законом, який 
пом’якшив кримінальну відповідальність осіб, які вчинили особливо 
тяжкі злочини...

Конституційний суд виходить з того, що в пункті 4 статті 5 [Криміналь-
ного кодексу 2001 року] передбачається, що [Кодекс] може бути змі-
нений тільки іншим законом про кримінальну відповідальність, а не 
рішенням Конституційного Суду України, яке має право тільки оголо-
шувати положення закону про кримінальну відповідальності неконс-
титуційними».

27. Насамкінець, він дійшов висновку про те, що положення Кримі-
нального кодексу з поправками, внесеними парламентом від 22 лю-
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того 2000 року, які набули чинності 29 березня 2000 року, про заміну 
смертної кари довічним ув’язненням, слід розуміти як новий Закон, 
який пом’якшив кримінальну відповідальність і мав зворотну силу.

III. МІЖНАРОДНІ МАтЕРІАЛИ

A. висновок 190 (1995), 26 вересня 1995 (26-е Засідання)

28. Цю думку було прийнято у відповідь на прохання України про 
приєднання до Ради Європи. Вона містила, серед іншого, наступний 
пункт:

«Заява України про членство в Раді Європи
...12. Парламентська асамблея відзначає, що Україна ... має намір:

...

12.2. протягом одного року з моменту вступу підписати та протягом 
трьох років ратифікувати Протокол № 6 до Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод, який передбачає скасування смерт-
ної кари в мирний час».

B. рекомендація 1416 (1999) парє, 

прийнята 24 червня 1999 рокУ 

(23-е Засідання)

29. У 1999 році у процесі моніторингу дотримання Україною своїх 
зобов’язань Парламентська асамблея відзначила значні недоліки у ви-
конанні своїх зобов’язань, зокрема, в тому, що Україна не скасувала 
смертну кару. В рекомендації зазначається, зокрема:

«Здійснення зобов’язань України
1. Асамблея посилається на свою Рекомендацію 1395 і свою Резолю-
цію 1179 щодо виконання Україною зобов’язань, прийнятих 27 січня 
1999 року, в яких вона:

«Вважає, що українська влада, в тому числі Верховна Рада, несуть вели-
ку відповідальність за недотримання зобов’язань, які Україна взяла на 
себе при вступі в членство в Раді Європи...

Крім того, Україна взяла на себе зобов’язання ратифікувати протягом 
трьох років з моменту приєднання (9 листопада 1995 року) Протокол 
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№ 6 Європейської конвенції про права людини щодо скасування смерт-
ної кари; термін закінчується, та протокол не був ратифікований...

3. Крім того, з пам’ятної записки, представленої українською делега-
цією 22 червня 1999, відбулися наступні події:

...

— 14 червня 1999 року Конституційний суд почав розглядати пропо-
зиції, спрямовані парламентаріями з ініціативи української делега-
ції до Ради Європи щодо неконституційності смертної кари;

...

4. Саме із цієї причини Асамблея постановляє, що було б доцільно по-
чати в першій частині звичайної сесії 2000 року, відповідно до правила 
6 своїх Правил процедури, процедуру, спрямовану на припинення прав 
членів Української делегації в сенсі правила 23 Правил процедури, бра-
ти на себе зобов’язання і голосувати в Асамблеї та її органах, при збере-
женні права цих членів бути присутніми і виступати на сесіях Асамблеї 
і засіданнях її, якщо тільки подальший розвиток подій не означатиме 
істотний прогрес в сенсі резолюції 1179 від січня 1999 року».

C. новини на сайті парламентської асамблеї 

щодо скасУвання смертної кари в Україні

30. Рішення Конституційного суду від 29 грудня 1999 року щодо 
неконституційності смертної кари (див. пункт 22 вище) було позитив-
но прокоментовано Головою Парламентської асамблеї:

«Президент Парламентської асамблеї вітає скасування смертної кари в Україні
СТРАСБУРГ, 05.01.2000 — «Рішення Конституційного суду України про 
те, що смертна кара є неконституційною і тому не може застосову-
ватися в подальшому, є довгоочікуваним кроком вперед у виконанні 
зобов’язань України як держави-члена Ради Європи. Я сподіваюся, що 
незабаром після цього рішення буде офіційно затверджено ратифіка-
цію Протоколу 6 до Європейської конвенції з прав людини, що сто-
сується скасування смертної кари», — сказав Лорд Расселл-Джонстон, 
Голова Парламентської асамблеї Ради Європи.

«Я також хочу привітати український парламент з ухваленням законів 
про політичні партії та ратифікацією Європейської хартії регіональних 
мов або мовних меншин. Ці три рішення значно наблизили Україну до 
виконання резолюції 1194 Асамблеї, прийнятої в червні 1999 року», — 
додав президент.
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«Цей прогрес має виключно важливе значення на даному етапі проце-
дури моніторингу. У червні Асамблея прийняла рішення почати про-
цедуру призупинення деяких прав української делегації, якщо подаль-
ше дотримання прохань Асамблеї не буде завершено до кінця цього 
місяця», — сказав Лорд Рассел-Джонстон.

«Сподіваюся, що, натхнена цим успіхом, українська влада тепер зберіга-
тиме імпульс і продовжуватиме робити ініціативи, необхідні для завер-
шення процесу демократичних реформ», — сказав наприкінці президент.

У Резолюції 1194 говориться, що українська влада, зокрема парла-
мент — Верховна Рада, несуть велику відповідальність за недотриман-
ня своїх зобов’язань як члена Ради Європи. Подальший прогрес був 
необхідний, щоб привести українське законодавство у відповідність 
до європейських стандартів і забезпечити, щоб українська влада до-
тримувалася цих принципів в своїй практичній роботі».

СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 7 КОНВЕНЦІЇ

31. Заявник стверджував, що в його випадку суди повинні були 
застосовувати найбільш сприятливі формулювання відповідних по-
ложень Кримінального кодексу, які були встановлені між 29 грудня 
1999 року і 29 березня 2000 року, коли смертну кару вже було скасова-
но, а довічне ув’язнення ще не було введено. Недотримання цього, на 
його думку, порушило статтю 7 Конвенції, яка передбачає:

«1. Нікого не може бути визнано винним у вчиненні будь-якого кримі-
нального правопорушення на підставі будь-якої дії чи бездіяльності, 
яка на час її вчинення не становила кримінального правопорушення 
згідно з національним законом або міжнародним правом. Також не 
може бути призначене суворіше покарання ніж те, що підлягало засто-
суванню на час вчинення кримінального правопорушення.

2. Ця стаття не є перешкодою для судового розгляду, а також для по-
карання будь-якої особи за будь-яку дію чи бездіяльність, яка на час її 
вчинення становила кримінальне правопорушення відповідно до за-
гальних принципів права, визнаних цивілізованими націями.».

A. щодо прийнятності

32. Сторони не висловили заперечень щодо прийнятності цієї 
скарги.
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33. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у ро-
зумінні статті 35 §3 (а) Конвенції. Він також зазначає, що вона не є не-
прийнятною з будь-яких інших причин. Тому вона має бути оголошена 
прийнятною.

B. щодо сУті

1. подання сторін

а) Позиція Заявника

34. Заявник повторив загальні принципи Суду щодо статті 7, 
розробленої в прецедентній практиці, починаючи з рішення Великої 
палати у справі Скоппола. Він далі стверджував, що з того моменту, 
коли він нібито скоїв злочини, приписані йому в 1996 році, відповід-
ні положення Кримінального кодексу 1960 року передбачали наступні 
покарання:

a) з 1996 року по 29 грудня 1999 року — п’ятнадцять років поз-
бавлення волі або смертна кара;

b) з 29 грудня 1999 року по 29 березня 2000 року — п’ятнадцять 
років тюремного ув’язнення;

c) після 29 березня 2000 року — п’ятнадцять років позбавлення 
волі або довічне ув’язнення.

35. Заявник погодився з твердженням уряду про те, що довічне 
ув’язнення є більш м’яким покаранням, ніж смертна кара, але заявив, 
що це не змінило того факту, що з 29 грудня 1999 року по 29 берез-
ня 2000 року максимальним можливим покаранням, передбаченим 
Кримінальним кодексом, було тюремне ув’язнення на п’ятнадцять 
років і що альтернативи не було. Якби заявник був засуджений протя-
гом цього періоду часу, у судів не було б іншого вибору, окрім як засу-
дити його до тюремного ув’язнення на термін не більше п’ятнадцяти 
років, оскільки в Кримінальному кодексі не було іншої альтернативи.

b) Позиція Уряду

36. Уряд стверджував, що заявник неправильно витлумачив внут-
рішній закон. Він відзначив, що після рішення Конституційного суду 
від 29 грудня 1999 року не було створено жодного нового закону. Він за-
явив, що кримінальний закон може бути змінений тільки Верховною 
Радою і що положення про вбивство з обтяжуючими обставинами не 
втратили свого альтернативного характеру. Він вважав, що період піс-
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ля 29 грудня 1999 року було передано Верховній Раді з тим, щоб при-
вести Кримінальний кодекс 1960 року у відповідність з рішенням від 
29 грудня 1999 року. Він посилався на рішення Конституційного суду від 
26 січня 2011 року (процитоване вище) на підтримку його аргументації. 
Він стверджував, що Кримінальний кодекс 1960 року тільки змінився 
і став новим законом після внесення змін Верховною Радою, що всту-
пили в силу 29 березня 2000 року. Уряд дійшов висновку, що той факт, 
що національні суди засудили заявника до довічного ув’язнення, не по-
рушувало принцип ретроактивності більш м’якої версії Кримінального 
кодексу 1960 року, яка мала місце з 29 грудня 1999 року по 29 березня 
2000 року, оскільки такий варіант Кримінального кодексу не існував.

2. оцінка суду

а) Резюме відповідних принципів

37. Суд спочатку повторює, що гарантія, закріплена в статті 7, яка 
є важливим елементом верховенства права, займає чільне місце в сис-
темі захисту Конвенції, що підкреслюється тим фактом, що ніякий від-
ступ від неї не допускається відповідно до статті 15, крім як у час війни 
або іншого надзвичайного стану. Його слід тлумачити і застосовувати, 
як випливає з його об’єкта і мети, з тим, щоб забезпечити ефективні 
гарантії проти довільного переслідування, засудження і покарання. 
Відповідно, стаття 7 не обмежується забороною ретроспективного за-
стосування кримінального закону до покарання обвинуваченого: вона 
також включає в більш загальному плані принцип, згідно з яким тільки 
закон може визначати злочин і передбачати покарання (nullum crimen, 
nulla poena sine lege) і принцип, згідно з яким кримінальний закон не 
повинен тлумачитися на шкоду обвинуваченому, наприклад, за ана-
логією (Кононов проти Латвії [GC], № 36376/04, §185, ECHR 2010 Maktouf 
and Damjanović v. Bosnia and Герцеговина [GC], №№ 2312/08 і 34179/08, 
§66, ECHR 2013 (витяги)). Стаття 7 §1 гарантує не тільки принцип не 
ретроспективності більш суворих норм кримінального закону, а й не-
явно принцип ретроспективності більш м’якого кримінального права; 
іншими словами, якщо існують відмінності між кримінальним зако-
нодавством, чинним на момент скоєння злочину і подальшими кримі-
нальними законами, прийнятими до винесення остаточного рішення, 
суди повинні застосовувати закон, положення якого найбільш сприят-
ливі для обвинуваченого (див. Scoppola v. Italy (№ 2) [GC ], № 10249/03, 
§109, 17 вересня 2009 року).
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38. У згаданій вище справи Скоппола (№ 2) (§108) Суд також за-
значив:

«На думку Суду, це узгоджується з принципом верховенства права, 
частиною якого є стаття 7, який очікує, що суд першої інстанції засто-
сує до кожного караного діяння покарання, яке законодавець вважає 
пропорційним. Застосування більш тяжкого покарання ... означатиме 
ігнорування будь-яких законодавчих змін, сприятливих для обвину-
ваченого, які могли б привести до винесення обвинувального вироку, 
і продовження накладення санкцій, які держава і її представництво 
представляють тепер надмірними».

39. У недавній справі Гуере Пате проти Андорри Суд продовжив га-
рантії статті 7 щодо можливості ретроспективного перегляду остаточ-
ного рішення, якщо внутрішнє законодавство передбачало таку мож-
ливість. Дійшовши такого висновку, Суд покладався на вибір законо-
давця при введенні ретроспективності більш м’яких покарань (Gouarré 
Patte v. Andorra, № 33427/10, §§ 33–36, 12 січня 2016 р.).

40. Суд також зазначає, що в недавньому рішенні про неприйнят-
ність у справі Мікулович і Вуджішич проти Сербії (справа № 49318/07 
і 58216/13, 17 грудня 2015 року), він розглянув питання про те, чи ска-
совується процес скасування смертної кари в тогочасній федеративній 
двошаровій системі, що створило законодавчий розрив, коли смертну 
кару було скасовано в Федеральному кодексі, але сербський кодекс був 
змінений тільки чотири місяці по тому. У цьому випадку Суд розгля-
нув наявність законодавчого розриву і відповів негативно, залишаючи 
відкритим питання про те, чи може існування такого розриву призвес-
ти до порушення статті 7.

b) Застосування вищевказаних принципів у цій справі

41. У справі заявника він був визнаний винним у злочинах, скоє-
них в 1996 році, але в кінцевому підсумку був засуджений за ці злочи-
ни тільки в 2010 році остаточним рішенням Верховного суду. Протягом 
цього чотирнадцятирічного періоду українське кримінальне право 
кілька разів зазнавало змін. Кримінальний кодекс 1960 року, успад-
кований від радянських часів, передбачав смертну кару в якості аль-
тернативи тюремному ув’язненню за злочин вбивства, вчиненого за 
обтяжуючих обставин. З 29 березня 2000 року і до вступу в силу нового 
Кримінального кодексу 1 вересня 2001 року максимальне покарання 
за вбивство за обтяжуючих обставин було довічне ув’язнення. Це пока-
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рання також передбачено у новому Кримінальному кодексі 2001 року, 
чинному на сьогодні.

42. Суд зазначає, що між сторонами немає спору щодо принципу 
ретроактивності найм’якішого формулювання кримінального закону 
як такого, а скоріше спор про тлумачення версії Кримінального кодек-
су, яка існувала між 29 грудня 1999 року і 29 березня 2000 року. Уряд 
заявив, що Кримінальний кодекс 1960 року не змінився відразу після 
рішення Конституційного суду, тільки після того, як Верховна Рада 
виконала це рішення і замінила смертну кару на довічне ув’язнення. 
Заявник, на підставі рішення Конституційного суду від 29 грудня 
1999 року, дійшов висновку, що всі положення, які передбачали смер-
тну кару, негайно втратили силу і, оскільки Верховній Раді був пот-
рібен якийсь час, щоб замінити скасовану смертну кару на довічне 
ув’язнення, в Кримінальному кодексі 1960 року не було положення, що 
передбачає більш тяжке покарання, ніж тюремне ув’язнення терміном 
на п’ятнадцять років.

43. Суд повторює, що вирішення проблеми тлумачення внутріш-
нього законодавства головним чином стосується національних ор-
ганів, зокрема судів. Його роль, таким чином, зводиться до з’ясування 
того, чи сумісні наслідки такої інтерпретації з Конвенцією (див. Уейт 
і Кеннеді проти Німеччини [GC], № 26083/94, §54, ECHR 1999-I, Korbely v. 
Hungary [GC], № 9174/02, §§72–73, ECHR 2008, і Кононов проти Латвії [GC], 
№ 36376/04, §197, ECHR 2010).

44. З відповідних положень Конституції видається, що, як тільки 
Конституційний суд оголосить правовий стан неконституційним, та-
кий стан негайно втрачає свою силу (див. пункт 19 вище). Крім того, не 
представляється, що будь-який інший варіант, наприклад, призупи-
нення відповідного правового положення, існує згідно з відповідним 
пунктом статті 152 Конституції. Постанова рішення Конституційного 
суду від 29 грудня 1999 року — «Положення Кримінального кодексу Ук-
раїни, які передбачають смертну кару як вид покарання, оголошують-
ся... неконституційними», після чого «положення Кримінального ко-
дексу України, які були оголошені неконституційними, недійсні з дати 
прийняття цього Рішення Конституційним судом України», — схоже, 
не допускає і ніякої іншої інтерпретації. Всупереч думці уряду, це та-
кож було прийнято насправді самим Конституційним судом у своєму 
рішенні від 26 січня 2011 року, в якому йдеться про «одночасну втра-
ту чинності положень Кодексу 1960 року щодо смертної кари і вступу 
в силу Закону № 1483 про введення нового виду покарання».
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45. Аргументи Конституційного Суду у своєму рішенні від 26 січня 
2011 року і їх повторення урядом в цій справі не можуть заперечувати 
той факт, що не було смертної кари після того, як відповідні положен-
ня Кримінального кодексу 1960 року були визнані неконституційними 
і втратили силу. Суд звертає увагу на конкретний контекст, в якому 
скасовується смертна кара в Україні (див. пункти 28–30 вище) і виз-
нає, що створення розриву було ненавмисним. Дійсно, було б важко 
стверджувати, що формулювання Кримінального кодексу 1960 року, 
яке існувало між 29 грудня 1999 року і 29 березня 2000 року, містило 
покарання за тип злочину, вчинений заявником, який законодавець 
вважав відповідним. У світлі практики Суду відповідно до статті 7 
(Gouarré Patte v. Andorra, цит. вище, §35) з наведеного національного 
законодавства та практики Суд не може виявити наміри законодавця 
зокрема і держави в цілому пом’якшити закон в тій мірі, в якій заявник 
подав скаргу. У той час, коли заявник вчинив свій злочин в 1996 році, 
він був би покараний смертю. Потім парламент замінив це покарання 
на довічне ув’язнення, яке він визнав пропорційним.

46. Таким чином, відмова національних судів розглядати Кримі-
нальний кодекс 1960 року у своїй редакції від 29 грудня 1999 року як 
найм’якіший закон, прийнятий до остаточного рішення, натомість 
застосовувати формулювання прийнятого парламентом закону, який 
набрав чинності 29 березня 2000 року і існував задовго до винесен-
ня заявнику обвинувального вироку, і який не був змінений з тих 
пір, не порушив права заявника, як це гарантовано статтею 7 Кон-
венції. Як вже зазначав Суд, вирок довічного ув’язнення НЕ є більш 
тяжким покаранням, ніж, смертна кара (див., серед багатьох інших, 
«Хумматов проти Азербайджану» (№ 9852/03 и 13413/04, 18 травня 
2006 р., «Степаненко и Осошкало проти України» (грудень), № 31430/09 
та 29104/11, 14 січня 2014 року). Тому національні суди, засудивши за-
явника до довічного ув’язнення, що було застосовним покаранням на 
момент винесення обвинувального вироку, а не до смертної кари, яка 
була відповідним покаранням на момент скоєння злочину, застосува-
ли більш м’яке покарання. З цього випливає, що не було порушення 
статті 7 Конвенції.

на цих підставах суд одностайно

1. Оголошує одноголосно, інша частина скарги є прийнятною.
2. Постановляє шістьма голосами проти одного, що не було пору-

шення статті 7 Конвенції.
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Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 12 липня 
2016 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.

К. Вестердік А. Нуссбергер
секретар голова

Відповідно до пункту 2 статті 45 Конвенції та пункту 2 правила 74 
Регламенту Суду окрема думка судді Х. Гаджієва додається до цього 
рішення.

ОКРЕМА ДУМКА СУДДІ ГАДЖІЄВА

Я шанобливо не згоден з більшістю, що не було порушення статті 7 
Конвенції.

Причиною моєї незгоди є моє розуміння основоположного при-
нципу застосування кримінального права у часі та просторі, що ана-
логічно в більшості правових систем.

Таким чином, як видно з фактів цієї справи, рішення Конститу-
ційного Суду України про скасування смертної кари як покарання за 
кримінальнім правом країни не було, на жаль, супроводжене вказів-
кою на те, що це рішення буде прийнято в той же час, як будуть внесені 
законодавчі зміни відповідно до рішення українського парламенту 
з цього питання.

В результаті розрив протягом майже трьох місяців створив ситуа-
цію, де найсуворішім покаранням, що існує в кримінальному законо-
давстві країни, було п’ятнадцять років позбавлення волі.

На мій погляд, була обґрунтованою заява з боку заявника про те, 
що під час відсутності смертної кари протягом перехідного періоду 
і до введення довічного ув’язнення національні суди повинні були за-
стосовувати до своєї справи єдине відповідне покарання, що станови-
ло п’ятнадцять років тюремного ув’язнення.

Позиція заявника, заснована на загальному принципі криміналь-
ного права, згідно з яким тимчасовий закон, що передбачає більш м’яке 
покарання, застосовується беззастережно. Цей чіткій принцип був по-
рушений у цій справі, і тому я вирішив не погодитись з більшістю.
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Справи, які стосуються права на повагу 
до приватного і сімейного життя
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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 «БАГІЄВА ПРОТИ УКРАЇНИ»

(Заява № 41085/05)

Рішення

Страсбург 
28 квітня 2016 року

ОСТАТОЧНЕ 
28 липня 2016 року

Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пунк-
ту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним 
виправленням.
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У справі «Багієва 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. Вегабовіч,  пані С. О’Лірі,
п. К. Ранзоні,  п. М. Мітс,
та пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 22 березня 2016 року, 

виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу було розпочато за заявою (№ 41085/05), яку 4 листопада 
2005 року подала до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції 
про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) 
громадянка України, пані Тетяна Григорівна Багієва (далі — заявниця).

2. Інтереси заявниці представляв пан В. Сізоненко, юрист, який 
практикує у м. Київ. Уряд України (далі — Уряд) представляла викону-
вач обов’язків Урядового уповноваженого, пані О. Давидчук.

3. Заявниця за статтями 8 та 13 Конвенції стверджувала, що обшук 
її квартири проводився з порушенням її права на повагу до її житла, 
та що у зв’язку з цим порушенням були відсутні ефективні засоби юри-
дичного захисту.

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

ФАКтИ

I. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

5. Заявниця народилася у 1958 році. У 1992 році вона розлучилася 
зі своїм чоловіком, Б. На час подій вона проживала разом зі своєю не-
повнолітньою донькою у квартирі у м. Київ.

6. 7 березня 2005 року працівники міліції затримали Б. за вчинен-
ня адміністративного правопорушення на залізничній станції «Київ-



баГІєва проти україни

���

Пасажирський». Після затримання працівники міліції виявили, що 
у посвідченні водія, яке він пред’явив, не містилося всієї необхідної ін-
формації, а відповідно до автоматизованої бази даних МВС України за 
номером та серією воно належало іншій особі.

7. 8 березня 2005 року щодо Б. було порушено кримінальну справу 
за підозрою у підробленні документів, вчинене за попередньою змо-
вою групою осіб. Того ж дня працівники міліції записали телефонні 
розмови між Б. та заявницею, з яких випливало, що деякі документи, 
пов’язані з його посвідченням водія та навчанням в автошколі, збері-
галися в її квартирі. Згодом записані розмови були зафіксовані у про-
токолі від 31 жовтня 2005 року.

A. обшУк квартири Заявниці

8. 10 березня 2005 року слідчий лінійного відділу на станції Київ-
Пасажирський УМВС України на Південно-Західній залізниці, у про-
вадженні якого знаходилася кримінальна справа щодо Б., звернувся до 
Шевченківського районного суду міста Києва з поданням про прове-
дення обшуку двох квартир, одна з яких належала заявниці, де, згідно 
з твердженнями слідчого, постійно проживав Б.

9. 11 березня 2005 року Шевченківський районний суд м. Києва ух-
валив постанову про дозвіл на обшук. На засіданні суду був присутній 
лише слідчий. Щодо квартири заявниці суд дійшов висновку про не-
обхідність обшуку квартири, в якій Б. постійно проживав, та можуть 
зберігатися підроблені документи, а також засоби та знаряддя для 
підроблення документів.

10. Того ж дня слідчий вирішив провести обшук у квартирі заяв-
ниці. Після прибуття слідчий та інші присутні працівники міліції ви-
явили, що двері квартири були зачинені, а коли вони дзвонили, ніхто 
не відповідав. Відповідно до пояснень працівників міліції, наданих 
слідчим органам, працівники міліції зв’язалися із заявницею, щоб 
повідомити про проведення обшуку. Згідно з твердженнями заявниці, 
того дня вони з донькою поїхали на свою дачу за містом; з нею був її 
мобільний телефон та міліція з нею не зв’язувалась.

11. Щоб відчинити двері квартири, працівники міліції викликали 
спеціальну групу. Як тільки двері відчинили, слідчий та троє праців-
ників міліції провели обшук у присутності двох понятих та представ-
ника житлово-експлуатаційної організації. У ході проведення обшуку 
працівники міліції вилучили предмети майна, які вони зафіксували 
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у протоколі обшуку. Відповідно до переліку під час обшуку були ви-
лучені такі речі: дискети, компакт-диски, свідоцтва про реєстрацію 
автомобіля, ключі, скриня з готівкою, свідоцтва, видані на ім’я Б., кар-
тина та ікона.

12. 14 березня 2005 року заявниця повернулася додому та виявила, 
що двері її квартири пошкоджені та опечатані. З дозволу слідчого вона 
увійшла до квартири та побачила, що квартира перебуває у стані пов-
ного безладу. Вона також виявила, що деякі речі, які не були внесені до 
переліку вилучених речей, зникли, а саме: чотири мобільні телефони, 
картки поповнення мобільного рахунку, коштовності та пляшка віскі.

B. провадження на національномУ рівні

13. Заявниця подала до правоохоронних органів скаргу на дії пра-
цівників міліції, які проводили обшук. Вона стверджувала, що обшук 
було проведено з порушенням вимог національного законодавства, 
та що деякі її речі зникли.

1. розслідування за фактом стверджуваної крадіжки

14. 19 квітня 2005 року Київською транспортною прокуратурою 
було порушено кримінальну справу за можливим фактом крадіжки 
майна заявниці.

15. 5 липня 2005 року заявницю було визнано потерпілою у справі, 
а її цивільний позов було долучено до матеріалів кримінальної спра-
ви. Того ж дня провадження у справі було зупинено у зв’язку з немож-
ливістю встановити можливих винних осіб у вчиненні злочину.

16. 1 жовтня 2005 року прокуратура міста Києва скасувала по-
станову від 5 липня 2005 року про зупинення провадження у справі, 
встановивши, що проведене розслідування не було повним: осіб, які 
брали участь у проведенні обшуку квартири заявниці, не допитали 
належним чином, мобільні телефони та картки поповнення рахунку 
не були знайдені, а проведені слідчі дії не були задокументовані на-
лежним чином.

17. 30 листопада та 26 грудня 2005 року заявниці повернули деякі 
вилучені речі, зокрема, картину, ікону та втрачені мобільні телефони.

18. 28 грудня 2005 року Київська транспортна прокуратура відмо-
вила у порушенні кримінальної справи за фактом можливої службової 
недбалості працівників міліції у зв’язку з неповною фіксацією вилуче-
них речей. Прокуратурою було встановлено, що мобільні телефони не 
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були внесені до переліку вилучених речей внаслідок технічної помил-
ки. Мобільні телефони повернули заявниці, відповідно шкоди вона 
не зазнала. Прокуратура дійшла висновку, що зрештою були відсутні 
об’єктивні докази, які б вказували на те, що працівники міліції не ви-
конували своїх службових обов’язків належним чином.

19. 9 червня 2006 року прокуратура міста Києва встановила, що 
розслідування за фактом стверджуваної крадіжки проводилося з за-
тримками та не було ретельним. У постанові прокуратура міста Києва 
надала вказівки щодо проведення належного розслідування справи.

20. 30 червня 2006 року слідчий Київської транспортної прокура-
тури закрив кримінальну справу, зазначивши, що докази, які б вка-
зували на те, що в ході проведення обшуку з квартири заявниці були 
викрадені будь-які речі, відсутні.

21. Заявниця оскаржила цю постанову до суду.
22. 7 серпня 2006 року Голосіївський районний суд міста Києва 

залишив скаргу заявниці без задоволення, встановивши, що слідчий 
вжив усіх необхідних заходів та закрив кримінальну справу на закон-
них підставах.

23. Заявниця оскаржила це рішення.
24. 16 листопада 2006 року Апеляційний суд міста Києва скасував 

постанову суду першої інстанції від 7 серпня 2006 року та постанову 
слідчого від 30 червня 2006 року у зв’язку з необґрунтованістю, а спра-
ву повернув на додаткове розслідування.

25. Станом на 22 липня 2011 року розслідування у справі ще три-
вало. Інформація про подальший хід справи до Суду не надходила.

2. перевірка щодо зловживання владою або перевищення 
своїх службових повноважень працівниками міліції

26. 16 червня 2005 року Київська транспортна прокуратура, після 
проведення дослідчої перевірки, відмовила у порушенні кримінальної 
справи у зв’язку з можливим зловживанням владою або перевищенням 
своїх службових повноважень працівниками міліції в ході проведення 
обшуку квартири заявниці. У своїй постанові прокурор посилався на 
пояснення працівника міліції, що заявниці подзвонили на її мобіль-
ний телефон та повідомили про проведення обшуку, а двері квартири 
зламали лише після її відмови з’явитися. Прокурор також зазначив, що 
обшук проводився відповідно до встановленого порядку; його здійс-
нювали у присутності двох понятих і представника житлово-експлу-
атаційної організації, як передбачено національним законодавством.
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27. 21 червня 2005 року заявниця оскаржила постанову від 16 черв-
ня 2005 року до суду.

28. 7 липня 2005 року Голосіївський районний суд міста Києва 
встановив, що постанова від 16 червня 2005 року була обґрунтованою. 
Суд зазначив, що прокурор виніс постанову після того як, окрім заявни-
ці та її колишнього чоловіка, отримав пояснення працівників міліції, 
двох понятих та представника житлово-експлуатаційної організації, 
які були присутні під час проведення обшуку. Суд також встановив, що 
прокурором було проаналізовано постанову суду про дозвіл на обшук 
квартири, протокол обшуку квартири та інші документи, на підставі 
яких він дійшов правильного висновку при винесенні постанови про 
відмову в порушенні кримінальної справи.

29. Заявниця оскаржила цю постанову.
30. 8 вересня 2005 року Апеляційний суд міста Києва залишив 

постанову від 7 липня 2005 року без змін, встановивши, що проку-
рор виніс постанову про відмову в порушенні кримінальної справи 
на законних підставах. Твердження заявниці були відхилені як без-
підставні.

31. Заявниця оскаржила зазначену ухвалу в касаційному порядку.
32. 25 листопада 2005 року Верховний Суд України відмовив заяв-

ниці у розгляді її скарги, зазначивши, що вказані судові рішення не 
могли бути предметом розгляду касаційної інстанції.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСтВО

A. кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 рокУ 

(У редакції станом на час подій)

33. Стаття 162 Кодексу передбачала:

«1. Незаконне проникнення до житла чи до іншого володіння особи, 
незаконне проведення в них огляду чи обшуку, а так само незаконне 
виселення чи інші дії, що порушують недоторканність житла грома-
дян, — караються штрафом від п’ятдесяти до ста неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян або виправними робо-
тами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до 
трьох років.
2. Ті самі дії, вчинені службовою особою... — караються позбавленням 
волі на строк від двох до п’яти років.»
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34. Стаття 364 Кодексу передбачала:

«1. Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, 
з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтере-
сах третіх осіб, використання службовою особою влади чи службового 
становища всупереч інтересам служби, якщо воно заподіяло істотну 
шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окре-
мих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтере-
сам юридичних осіб, — карається виправними роботами на строк до 
двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням 
волі на строк до трьох років, із позбавленням права обіймати певні 
посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки,...

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо 
вони вчинені працівником правоохоронного органу, — караються по-
збавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років з позбавлен-
ням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 
строк до трьох років та з конфіскацією майна.»

35. Частина 1 статті 365 Кодексу передбачала:

«Перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчи-
нення службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих їй 
прав чи повноважень, якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюва-
ним законом правам та інтересам окремих громадян, або державним 
чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, — карається 
виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на 
строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк від двох до п’яти 
років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися пев-
ною діяльністю на строк до трьох років.»

в. кримінально-процесУальний кодекс України (далі — кпк) 

від 28 грУдня 1960 рокУ (чинний на час подій)

36. Стаття 4 КПК передбачала:

«Суд, прокурор, слідчий і орган дізнання зобов’язані в межах своєї 
компетенції порушити кримінальну справу в кожному випадку ви-
явлення ознак злочину, вжити всіх передбачених законом заходів до 
встановлення події злочину, осіб, винних у вчиненні злочину, і до їх 
покарання.»
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37. Стаття 127 КПК передбачала, зокрема, що при провадженні об-
шуку обов’язкова присутність не менше двох понятих. Як поняті за-
прошувалися особи, не заінтересовані в справі. Понятими не могли 
бути потерпілі, їх родичі, родичі підозрюваного чи обвинуваченого, 
або працівники органів дізнання і попереднього слідства.

38. Стаття 177 КПК передбачала, зокрема, що обшук проводився 
в тих випадках, коли були достатні підстави вважати, що знаряддя 
злочину, речі (у тому числі, цінності), здобуті злочинним шляхом, а та-
кож інші предмети і документи, які мали значення для встановлення 
істини у справі, були заховані в певному приміщенні. Обшук житла чи 
іншого володіння особи, за винятком невідкладних випадків, мали 
проводитися лише за вмотивованою постановою суду. Постанова суду 
про дозвіл на обшук оскарженню не підлягала.

39. Стаття 181 КПК передбачала:

«Обшук і виїмка провадяться в присутності двох понятих і особи, яка 
займає дане приміщення, а при відсутності її — представника житло-
во-експлуатаційної організації або місцевої Ради народних депутатів.

Обшук і виїмка в приміщеннях, що їх займають підприємства, устано-
ви і організації, провадяться в присутності їх представників. Під час 
обшуку по можливості повинна бути забезпечена присутність обшуку-
ваного або повнолітнього члена його/її родини, а при необхідності — 
також і потерпілого...»

40. Стаття 183 КПК передбачала:

«...Проводячи обшук, слідчий має право розкривати замкнені при-
міщення і сховища, якщо володілець відмовляється їх відкрити. При 
цьому слідчий повинен уникати не викликаних необхідністю пошкод-
жень дверей, замків та інших предметів...»

ПРАВО

I. СтВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННя СтАтЕЙ 8 тА 13 КОНВЕНЦІЇ

41. Заявниця скаржилась, що обшук її квартири становив пору-
шення її права на повагу до свого житла, що органи влади не розгляну-
ли її скарги належним чином і не провели ефективного розслідування 
у зв’язку з цим. Вона посилалась на статті 8 та 13 Конвенції, які перед-
бачають таке:
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Стаття 8 (Право на повагу до приватного і сімейного життя)

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

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

Стаття 13 (Право на ефективний засіб юридичного захисту)

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

A. щодо прийнятності

42. Суд зазначає, що заява не є явно необґрунтованою у розумінні 
підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що во-
на не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути 
визнана прийнятною.

B. щодо сУті

1. доводи сторін

43. Заявниця наполягала на своїх скаргах, стверджуючи, що пра-
цівники міліції не повернули певні вилучені речі, а розслідування 
події національними органами влади не було ефективним.

44. Уряд визнав, що обшук квартири заявниці становив втручання 
у її право на повагу до свого житла, передбачене статтею 8 Конвенції. 
Проте, Уряд доводив, що втручання здійснювалося відповідно до про-
цесуального порядку, встановленого законом, і мало на меті легітимне 
попередження злочину, та за обставин справи було необхідним. По-
силаючись на інформацію, належним чином зафіксовану в протоколі 
від 31 жовтня 2005 року, у якому було задокументовано телефонні роз-
мови між Б. та заявницею, Уряд доводив, що проведення обшуку було 
необхідним заходом, оскільки у міліції була інформація, що певні до-
кументи, важливі для матеріалів кримінального провадження проти 
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Б., зберігалися в квартирі заявниці. Крім того, враховуючи показання 
працівників міліції, Уряд доводив, що заявницю було повідомлено про 
проведення обшуку, а отже, їй була надана можливість бути присутнь-
ою під час його проведення.

45. Уряд також зазначав, що питання процесуального обов’язку 
щодо розслідування тверджень заявниці про неправомірний обшук 
підпадає під дію статей 8 та 13 Конвенції. Уряд стверджував, що органи 
влади провели ефективне розслідування усіх обставин події. Зокрема, 
вони порушили кримінальну справу за фактом стверджуваної крадіж-
ки майна заявниці та провели низку слідчих дій у зв’язку з цим. Про-
те станом на 22 липня 2011 року розслідування у справі ще тривало. 
Більш того, органи влади провели дослідчу перевірку щодо можливого 
зловживання владою або перевищення своїх службових повноважень 
працівниками міліції. Постанова про відмову в порушенні криміналь-
ної справи від 16 червня 2005 року була залишена національними су-
дами без змін. Насамкінець, щодо поданого цивільного позову Уряд 
доводив, що у заявниці була б можливість вимагати відшкодування 
шкоди, якби в рамках відповідного кримінального провадження було 
встановлено та притягнуто до відповідальності винних осіб.

2. оцінка суду

46. Суд спочатку розгляне питання за статтею 8 Конвенції про те, 
чи становив обшук квартири заявниці втручання у її право на повагу 
до свого житла, та чи було це втручання обґрунтованим. По-друге, Суд 
розгляне питання, чи мала заявниця у своєму розпорядженні ефек-
тивний процесуальний порядок для виправлення стверджуваного по-
рушення. Суд вважає за належне розглянути друге питання виключно 
за статтею 13 Конвенції.

a) Стаття 8 Конвенції

i) Чи мало місце втручання

47. Сторони погоджуються з тим, що проведення обшуку квар-
тири заявниці правоохоронними органами становило втручання у її 
право на повагу до свого житла. Суд не вбачає жодних підстав вважати 
інакше.

ii) Чи було втручання згідно із законом

48. Суд зазначає, що обшук проводився на підставі постанови су-
ду, як це передбачено статтею 177 КПК. Отже, втручання, як доводив 
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Уряд, відповідало вимогам національного законодавства. Питання 
щодо належного обґрунтування постанови про дозвіл на обшук та, 
у разі відсутності заявниці, точного застосування процедури, пере-
дбаченої національним законодавством, а саме статтями 181 та 183 
КПК, слід розглянути нижче в ході розгляду питання необхідності та 
пропорційності втручання.

iii) Чи переслідувало втручання законну мету

49. З огляду на обставини цієї справи Суд приймає твердження 
Уряду про те, що втручання мало на меті законне попередження зло-
чину.

iv) Чи було втручання необхідним у демократичному суспільстві

50. Суд нагадує, що коли країни-учасниці вважають за необхід-
не вдаватися до таких заходів як проведення обшуків житлових при-
міщень з метою отримання доказів вчинення правопорушень, Суд 
оцінюватиме, чи були підстави, наведені для виправдання таких 
заходів, відповідними і достатніми, та чи було дотримано принцип 
пропорційності (див. рішення у справі «Бук проти Німеччини» (Buck v. 
Germany), заява № 41604/98, п. 45, ECHR 2005-IV). Суд також вивчить 
наявність у національному законодавстві ефективних гарантій від 
зловживань та свавілля, а також перевірить як ці гарантії використо-
вували у справі, що розглядається (див. рішення у справі «Ілія Сте-
фанов проти Болгарії» (Iliya Stefanov v. Bulgaria), заява № 65755/01, п. 38, 
від 22 травня 2008 року).

51. У квартирі заявниці обшук проводився на підставі постанови 
суду. Попереднє надання судом дозволу на проведення обшуку було 
важливою гарантією проти зловживання. Той факт, що дозвіл на про-
ведення обшуку було надано за відсутності заявниці, сам по собі не 
є проблематичним, оскільки національний суд може ухвалити таке 
рішення без повідомлення іншої сторони (див. ухвалу щодо прий-
нятності у справі «Тамосіус проти Сполученого Королівства» (Tamosius 
v. the United Kingdom), заява № 62002/00, ECHR 2002-VIII, та рішення 
у справі «Аванесян проти Росії» (Avanesyan v. Russia), заява № 41152/06, 
п. 29, від 18 вересня 2014 року).

52. Суд зазначає, що при встановленні обсягу запропоновано-
го обшуку, національний суд посилався на таке формулювання як 
«підроблені документи», а також «засоби та знаряддя для підроблен-
ня документів». Суд не вказав жодних деталей, навіть незважаючи на 
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те, що міг це зробити з огляду на предмет доказування кримінального 
провадження, що стосувався документів, які належали колишньому 
чоловіку заявниці або були пов’язані з ним, а також стверджуваного 
підроблення документів. Слід також зауважити, що Суд раніше вже 
піддавав критиці розпливчастість та надмірну узагальненість фор-
мулювань в постановах про дозвіл на обшук, надаючи органу влади, 
який проводив обшук, нічим не обґрунтовану свободу розсуду при 
встановленні необхідного обсягу обшуку (див. рішення у справі «Смір-
нов проти Росії» (Smirnov v. Russia), заява № 71362/01, п. 47, від 7 червня 
2007 року; згадані рішення у справах «Ілія Стефанов проти Болгарії» 
(Iliya Stefanov v. Bulgaria), п. 41; «Алексанян проти Росії» (Aleksanyan v. 
Russia), заява № 46468/06, п. 216, від 22 грудня 2008 року; та рішен-
ня у справі «Колєсніченко проти Росії» (Kolesnichenko v. Russia), заява 
№ 19856/04, п. 33, від 9 квітня 2009 року). Подібним чином, зважаючи 
на узагальнені формулювання в постанові про дозвіл на обшук у цій 
справі, Суд не вважає, що попередній судовий дозвіл на обшук став 
належною гарантією проти можливого зловживання владою під час 
його проведення.

53. Щодо способу втручання, то обшук проводився за відсутності 
заявниці, внаслідок чого виникла необхідність зламати двері її квар-
тири. Сторони не можуть дійти згоди у питанні, чи була заявниця за-
здалегідь попереджена про обшук, чи ні. Суд вважає, що саме органи 
влади повинні були належним чином встановити, чи було заявницю 
заздалегідь попереджено про обшук. Проте Судові не було надано пе-
реконливих документів на підтвердження цього факту. У зв’язку з цим 
Суд зазначає, що показання працівників міліції не можуть мати суто 
об’єктивний характер, які б підтверджували, що працівники міліції 
зателефонували заявниці перед тим як увійти до квартири, надаючи 
їй можливість запобігти пошкодженню свого майна та взяти участь 
у слідчій дії.

54. Крім того, додатково до наведеного вище висновку про те, що 
у постанові про дозвіл на обшук не були встановлені межі обшуку, вар-
то зазначити, що працівники міліції вилучили низку речей, які навіть 
не входили до категорії розшукуваних речей, встановлених судом: 
мобільні телефони, скриня з готівкою, картина та ікона, — навряд чи 
відповідали обсягу обшуку, дозвіл на проведення якого було надано 
постановою суду, та стосувались кримінального провадження що-
до підроблення посвідчення водія. Варто також зазначити, що орга-
ни влади згодом визнали, що вони вилучили мобільні телефони, які 
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з самого початку не були включені до списку вилучених речей. Лише 
потім, із запізненням, вони повернули заявниці телефони та деякі ін-
ші речі, які не стосувалися кримінальної справи. У зв’язку з цим Суд 
зауважує, що поняті та представник житлово-експлуатаційної органі-
зації, запрошені міліцією для участі в проведенні обшуку, не пересвід-
чилися у правильності внесення до списку протоколу про проведення 
обшуку всіх вилучених речей, та у тому, чи відповідали вилучені речі 
обсягу обшуку, визначеному в постанові про дозвіл на обшук.

55. За цих обставин Суд вважає, що наявні гарантії національного 
законодавства виявилися недостатніми, а проведений обшук у квар-
тирі заявниці становив втручання, яке не було пропорційним від-
повідній меті.

56. Суд доходить висновку, що було порушення статті 8 Кон-
венції.

b) Стаття 13 Конвенції

57. Стаття 13 Конвенції вимагає наявності у національному зако-
нодавстві ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку зі скар-
гами, які у розумінні Конвенції можуть вважатися «небезпідстав-
ними» (див., наприклад, рішення у справі «Кіган проти Сполученого 
Королівства» (Keegan v. the United Kingdom), заява № 28867/03, п. 40, 
ECHR 2006-X).

58. Зважаючи на встановлене вище порушення статті 8 Конвен-
ції, Суд вважає, що скарга заявниці не була безпідставною. Відповід-
но, слід встановити, чи передбачало законодавство України для неї 
«ефективний» засіб юридичного захисту, який дозволяв компетент-
ному національному органу розглянути скаргу та надати відповідне 
відшкодування (див., наприклад, рішення у справі «Камерзінд про-
ти Швейдарії» (Camenzind v. Switzerland), від 16 грудня 1997 року, п. 53, 
Reports 1997VIII).

59. З самого початку слід зазначити, що ухвалена постанова су-
ду про дозвіл на обшуку не підлягала оскарженню. Щодо можливості 
подати цивільний позов на працівників міліції Суд встановив пору-
шення статті 13 Конвенції у справі «Володимир Поліщук та Світла-
на Поліщук проти України» (Vladimir Polishchuk and Svetlana Polishchuk 
v. Ukraine) (заява № 12451/04, пп. 54 та 55, від 30 вересня 2010 року), 
в якій цивільний позов у зв’язку з незаконним проведенням обшуку 
національними судами розглянуто не було здебільшого через те, що 
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позивач не була безпосередньо залучена до відповідного криміналь-
ного провадження.

60. У цій справі заявниця так само не була стороною кримінально-
го провадження, в рамках якого був наданий дозвіл на обшук. Фактич-
но, Уряд не довів, що вона мала можливість подати окремий цивільний 
позов. Навпаки, Уряд доводив, що вона могла вимагати відшкодуван-
ня шкоди за незаконне проведення обшуку її квартири у разі, якщо б 
в рамках відповідного кримінального провадження було б встановле-
но та притягнуто до відповідальності винних осіб. Отже, Суд доходить 
висновку, що у заявниці була відсутня можливість подати окремий 
цивільний позов.

61. Уряд стверджував, що твердження заявниці фактично бу-
ли ретельно розглянуті в рамках відповідних дослідчої перевірки 
та кримінального розслідування. Суд зазначає, що окрім крадіжки, 
національне кримінальне законодавство передбачало ряд правопо-
рушень, що могли охоплювати дії, на які скаржилася заявниця (див. 
пункти 33–35). Більше того, цивільний позов заявниці було долучено 
до кримінальної справи щодо стверджуваної крадіжки з метою спіль-
ного розгляду кримінальної та цивільно-правової відповідальності за 
вчинення однакових протиправних діянь (див. пункт 15). Відповідно, 
Суд розгляне питання, чи було кримінальне провадження за скаргою 
заявниці ефективним у розумінні статті 13 Конвенції.

62. Згідно з усталеною практикою Суду, мінімальні критерії 
ефективності включають вимоги, щоб таке розслідування було неза-
лежним, безстороннім і підлягало громадському контролю, а компе-
тентні органи діяли зі зразковою ретельністю та оперативністю (див. 
серед багатьох інших джерел рішення у справі «Олександр Ніконенко 
проти України» (Aleksandr Nikonenko v. Ukraine), заява № 54755/08, п. 44, 
від 14 листопада 2013 року). У зв’язку з цим Суд зазначає, що кримі-
нальне провадження щодо тверджень заявниці про зникнення її ре-
чей неодноразово піддавалося критиці з боку вищестоящих органів 
прокуратури, які визнали, що розслідування не було проведено повно 
та оперативно (див. пункти 16 та 19). Постанова про закриття кримі-
нальної справи від 30 червня 2006 року переглядалася національни-
ми судами та згодом її скасували як необґрунтовану (див. пункт 24). 
Виходячи з наданої сторонами інформації, Суд вважає, що розсліду-
ванню, яке тривало щонайменше шість років, бракувало необхідної 
ретельності та оперативності, і воно виявилося неефективним.
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63. Щодо проведеної дослідчої перевірки стосовно зловживання 
владою або перевищення службових повноважень Суд зазначає, що та-
ка процедура розслідування не відповідала принципам ефективного 
юридичного засобу захисту, оскільки слідчий у рамках цієї процедури 
був обмежений у вчиненні певних процесуальних дій, а у потерпілої 
не було офіційного статусу, що позбавило її можливості ефективної 
участі в межах цієї процедури (див. рішення у справі «Головань проти 
України» (Golovan v. Ukraine), заява № 41716/06, п. 75, від 5 липня 2012 ро-
ку). Суд зазначає, що ні слідчий, ні суди, які переглядали постанову від 
16 червня 2005 року, не розглянули питання про те, чи відповідав об-
сяг проведеного обшуку меті, зазначеній в постанові про дозвіл на об-
шук. Як було зазначено вище, кількість вилучених речей свідчила про 
те, що проведення обшуку виходило за межі, встановлені постановою 
суду про дозвіл на обшук. Крім того, видається, що не було вжито від-
повідних заходів для розгляду питань, чи дійсно працівники міліції 
попередили заявницю, та чи дотрималися вони вимоги щодо збере-
ження майна, яка містилася у статті 183 КПК. Зокрема, не було зробле-
но жодної спроби перевірити показання працівників міліції про те, що 
вони повідомили заявницю про проведення обшуку.

64. Зважаючи на наведені вище міркування та з огляду на ствер-
джуване порушення, Суд доходить висновку, що національні органи 
влади не провели ефективного розслідування події та спростували 
очікування заявниці щодо отримання ретроспективного відшкоду-
вання, зокрема, відшкодування згідно з цивільним законодавством.

65. Таким чином, Суд встановив, що у заявниці не було ефектив-
ного засобу юридичного захисту у зв’язку з її скаргою за статтею 8 Кон-
венції. Отже, було порушення статті 13 Конвенції.

ІI. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

66. Статтею 41 Конвенції передбачено:

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

67. Заявниця не висунула вимоги щодо справедливої сатисфакції 
у встановлений для цього строк. Відповідно, Суд вважає, що підстави 
для присудження їй будь-яких сум у цьому зв’язку відсутні (див. рі-
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шення у справі «Муравська проти України» (Muravskaya v. Ukraine), заява 
№ 249/03, пп. 52, від 13 листопада 2008 року).

на цих підставах суд одностайно

1. Оголошує заяву прийнятною.
2. Постановляє, що було порушення статті 8 Конвенції.
3. Постановляє, що було порушення статті 13 Конвенції.

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 28 квітня 
2016 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 «ЗОСИМОВ ПРОТИ УКРАЇНИ»

(Заява № 4322/06)

Рішення

Страсбург 
07 липня 2016 року

ОСТАТОЧНЕ 
07 жовтня 2016 року

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

У справі «Зосимов 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. А. Потоцький,
п. К. Ранзоні,
п. М. Мітс,
та пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 14 червня 2016 року, 

виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу було розпочато за заявою (№ 4322/06), яку 21 січня 
2006 року подав до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції 
про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) 
громадянин України, пан Ігор Вікторович Зосимов (далі — заявник).

2. Інтереси заявника представляла пані Н. М. Перестюк, юрист, 
яка практикує у м. Київ. Уряд України (далі — Уряд) представляла на 
останніх етапах провадження виконувач обов’язків Урядового Упов-
новаженого, пані О. Давидчук.

3. Заявник скаржився, зокрема, що працівники міліції незакон-
но провели обшук в його офісі, автомобілі та гаражі; вилучили його 
майно та використали його як речовий доказ у кримінальному провад-
женні, в якому він не був стороною. Він також скаржився на надмірну 
тривалість провадження, та на відсутність у нього ефективних засобів 
юридичного захисту у зв’язку із зазначеними скаргами та щодо повер-
нення його вилученого майна.

4. 02 січня 2012 року про заяву було повідомлено Уряд.

ФАКтИ

I. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

5. У 1996 році заявник разом з дружиною започаткували сімейний 
бізнес, який включав, серед іншого, тиражування звуко-, відеозаписів 
і програмного забезпечення та торгівлю носіями інформації без запи-
су. У якості офісу, в якому було встановлене устаткування для копію-
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вання інформації, вони використовували квартиру матері заявника, 
що знаходилась на пр. П. у м. Київ.

A. слідство За фактом стверджУваного порУшення 

авторського права

6. 20 серпня 2002 року працівниками УДСБЕЗ ГУМВС України в м. 
Києві (далі — працівники міліції) у присутності заявника та його дру-
жини було проведено огляд офісу заявника, розташованого на пр. П.

7. Того ж дня працівниками міліції був проведений огляд гаража 
та автомобіля заявника.

8. У ході огляду працівниками міліції було вилучено сім комп’ю-
терів, шістдесят шість пристроїв для відтворення комп’ютерних про-
грам на оптичних носіях інформації, принтер, модем, понад три ти-
сячі оптичних носіїв інформації з записами, близько тридцяти тисяч 
оптичних носіїв інформації без запису та близько семи тисяч примір-
ників поліграфічних обкладинок для компакт-дисків. Огляд був задо-
кументований у трьох стандартних формах (по одній на кожний огля-
нутий об’єкт), які містили наступний попередньо заповнений друко-
ваний текст:

Акт огляду та вилучення
«Початок перевірки: _______ [год., хв.]

Кінець перевірки: _________ [год., хв.]

Мною (нами), ______ УДСБЕЗ ГУМВС України в м. Києві в приміщенні 
______ [місце] ... у громадянина _________ [ім’я, адреса місце проживання, 
місце роботи особи, чиє майно було об’єктом вилучення] було оглянуто 
та вилучено наступне ________ [перелік вилученої продукції].

Вилучена продукція буде знаходитись в УДСБЕЗ ГУМВС України 
в м. Києві до вирішення питання по суті.

Акт складено в 2-х примірниках, прочитано. ...»

9. З актів вбачається, що огляд офісу розпочався о 19 год. 30 хв. 
та закінчився о 07 год. 30 хв. наступного ранку, 21 серпня 2002 року. 
Огляд інших приміщень проводився у той же час: автомобіль оглядався 
з 19 год. 30 хв. до 01 год. 34 хв., а гараж — з 22 год. 25 хв. до 23 год. 45 хв.

10. Згідно тверджень заявника, працівники міліції всю ніч допи-
тували його, його дружину та членів їх великої родини, які знаходи-
лися у приміщеннях. Питання стосувалися сімейного бізнесу заявника 
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та дотримання авторського права під час використання програмного 
забезпечення у підприємницькій діяльності та діяльності, пов’язаній 
із тиражуванням.

11. 22 серпня 2002 року на сайті Міністерства внутрішніх справ 
було оприлюднене повідомлення, в якому стверджувалося, що пра-
цівниками столичного Управління по боротьбі з економічними зло-
чинами:

«...було затримано злочинну групу з двох чоловік. Ці двоє влашту-
вали в своєму офісі ціле підпільне виробництво. За допомогою 
комп’ютерної техніки вони тиражували CD-ROMи з різними програ-
мами та іграми...»

12. У повідомленні також містилася непідписана фотографія дру-
жини заявника і перелік вилученого майна та стверджувалося, що 
вартість вилученого комп’ютерного обладнання складала 117 000 грн 
(UAH).

13. 15 листопада 2002 року постановою слідчого СУ ГУМВС Ук-
раїни в м. Києві О. К. було порушено кримінальну справу за фактом 
«порушення авторського права» за ознаками злочину, передбаченого 
ст. 176 ч. 1 Кримінального кодексу України, без зазначення підозрюва-
них. У постанові слідчий посилався на огляд офісу заявника та його 
дружини та вилучення 20 серпня 2002 року належного їм майна. Крім 
того, він зазначив, що було встановлено, що вони не укладали ліцен-
зійної угоди з юридичною фірмою С., яка є офіційним представником 
корпорації «Майкрософт», чиє програмне забезпечення вони вико-
ристовували під час ведення їхнього бізнесу, завдавши, таким чином, 
шкоди власнику авторських прав на програмне забезпечення.

14. 20 листопада 2002 року постановою слідчого О. К. вилучене 
у заявника та його дружини майно було долучене до справи в якості 
речових доказів та поміщене на збереження в УДСБЕЗ ГУМВС України 
в м. Києві до вирішення питання згідно закону.

15. 21 листопада 2002 року Шевченківський районний суд м. Києва 
(далі — районний суд) ухвалив дві постанови про проведення обшуків 
за місцем проживання заявника та його дружини, встановивши, що 
вони підозрювалися у порушенні кримінального законодавства щодо 
захисту авторських прав.

16. 23 листопада 2002 року відповідно до зазначених постанов 
у цих квартирах були проведені обшуки. З матеріалів справи вбачаєть-
ся, що за результатами обшуків нічого вилучено не було.



���

ЗоСимов проти україни

17. Згідно зауважень заявника, після цих обшуків та декількох до-
питів провадження у справі залишалося без руху, а працівники міліції 
не висували обвинувачення заявнику або будь-якій іншій особі.

18. Заявник неодноразово звертався до правоохоронних органів та 
до прокуратури із заявами про повернення вилученого майна. У різні 
дати (зокрема, 24 лютого 2003 року, 11 серпня 2003 року та 13 травня 
2005 року) відповідні органи влади відмовляли у задоволенні його 
заяв, повідомляючи, що його вилучене майно є речовими доказами 
у кримінальній справі, що його утримання в розпорядженні органів 
влади було виправдано необхідністю проведення судових експертиз 
та що, в цілому, відповідно до статті 81 Кримінально-процесуально-
го кодексу України 1960 року (далі — КПК), долю майна буде вирішено 
при прийняті остаточного рішення у справі.

19. Листом прокуратури м. Києва від 27 вересня 2004 року заявни-
ку було відмовлено у задоволенні його заяви про направлення кримі-
нальної справи, в рамках якої було вилучено його майно, до суду для 
вирішення питання про її закриття у зв’язку з закінченням строків 
давності. Прокуратурою було зазначено, зокрема, що з таких підстав 
підлягають закриттю лише кримінальні справи, у яких конкретній 
особі були пред’явлені обвинувачення.

20. Листом від 25 лютого 2005 року працівником СУ ГУМВС Украї-
ни в м. Києві заявнику було відмовлено у задоволенні його заяви про 
закриття кримінальної справи у зв’язку з відсутністю в діях складу 
злочину, оскільки закриття справи на цій підставі також передбачало 
встановлення обвинуваченого.

21. Листом від 04 квітня 2004 року, у відповідь на скаргу заявника 
щодо ненаданні йому статусу у кримінальному провадженні, в якому, 
на його думку, він de facto розглядався в якості підозрюваного, пра-
цівником СУ ГУМВС України в м. Києві було повідомлено про відсут-
ність підстав для порушення кримінальної справи щодо нього. Не було 
зібрано достатньо доказів незаконного тиражування ним матеріалів, 
захищених авторським правом, або розповсюдження контрафактної 
продукції.

22. Станом на березень 2006 року кримінальне провадження все 
ще тривало. Щодо заявника не здійснювалося жодних слідчих дій. 
Його майно залишалось у правоохоронних органів в якості речових 
доказів по справі.

23. У своїх подальших зауваженнях — останні листи від представ-
ника заявника та Уряду надійшли у березні та червні 2013 року, від-
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повідно — сторони не надали відомостей про результат або статус ви-
щезазначеного кримінального провадження та долю вилученого майна.

B. скарги та поЗови Заявника до правоохоронних органів

1. провадження про спростування відомостей, 
що не відповідають дійсності та принижують честь, 
гідність та ділову репутацію

24. У невстановлену дату заявник і його дружина подали до суду 
позов до ГУВД МВС України в м. Києві про спростування відомостей, 
що не відповідають дійсності та принижують честь, гідність та діло-
ву репутацію, у зв’язку з публікацією недостовірних відомостей щодо 
злочину на їхньому сайті (див. п. 11), вимагаючи спростування зазна-
ченої інформації.

25. 27 жовтня 2003 року районний суд задовольнив позов.
26. З матеріалів справи вбачається, що це рішення не було оскар-

жене та набуло законної сили.

2. скарга на дії працівників міліції

27. Постановою від 22 серпня 2003 року прокуратурою були зали-
шені без задоволення вимоги заявника про порушення кримінальної 
справи щодо трьох працівників УДСБЕЗ ГУМВС України в м. Києві, 
які приймали участь в огляді його офісу, автомобіля і гаража та ви-
лучили його майно. У відповідній постанові було зазначено, зокрема, 
що працівники міліції проводили не «обшук», а «огляд» офісу заяв-
ника та інших приміщень. Огляд був законним, оскільки проводився 
у межах повноважень працівників міліції здійснювати оперативно-
розшукові заходи з метою виявлення злочинів у розумінні Закону 
України «Про оперативно-розшукову діяльність» та за згодою заяв-
ника і його дружини.

28. 13 жовтня та 04 грудня 2003 року, відповідно, Печерський 
районний суд м. Києва та Апеляційний суд м. Києва (далі — Апеляцій-
ний суд) залишили скарги заявника на зазначену постанову без задо-
волення.

3. цивільне провадження про повернення вилученого майна

29. У невстановлену дату заявник ініціював цивільне проваджен-
ня у Шевченківському районному суді м. Києва, щоб повернути його 
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комп’ютерного устаткування, оптичні диски та інше майно, вилучене 
працівниками міліції.

30. 10 жовтня 2003 року суд виніс ухвалу про зупинення про-
вадження у цій справі (див. пп. 13–23) до вирішення криміналь-
ної справи, в рамках якої майно залишалось у правоохоронних ор-
ганів.

4. провадження за статтею 234 цпк

31. У квітні 2003 року заявник звернувся до районного суду зі 
скаргою на постанову Слідчого управління ГУМВСУ у м. Києві. Поси-
лаючись спочатку на статтю 248 Цивільного процесуального кодек-
су 1963 року, що діяв на той час, він стверджував, зокрема, що огляд 
його офісу, обшук і вилучення його майна у серпні 2002 року, а та-
кож порушення кримінальної справи 15 листопада 2002 року були не-
законними.

32. У судовому засіданні заявник уточнив свої позовні вимоги. 
Посилаючись на статтю 234 КПК України (див. п. 46), він стверджував, 
що не було законних підстав для порушення кримінальної справи за 
фактом стверджуваного порушення авторського права. Він просив 
скасувати постанову слідчого від 15 листопада 2002 року (див. п. 13). 
У зв’язку з цим заявник стверджував, зокрема, що 20 та 21 серпня 
2002 року працівники УДСБЕЗ ГУМВС України в м. Києві провели не-
законний обшук та вилучення майна без відповідної постанови суду 
або інших законних підстав для вчинення таких дій. Заявник стверд-
жував, що не було жодних підстав підозрювати про скоєння злочину, 
виправдовуючи цим обшук та вилучення його майна; що, в порушення 
вимог чинного законодавства, дії проводилися у нічний час; що одні 
й ті ж самі особи були вказані понятими у всіх трьох місцях, в яких 
одночасно проводились обшуки; та що після порушення кримінальної 
справи він жодного разу не викликався для участі у будь-яких слідчих 
діях. Зазначена кримінальна справа була порушена безпідставно з ме-
тою позбавлення його можливості звернутися до суду із позовом про 
повернення вилученого майна та приховати незаконні дії працівників 
УДСБЕЗ ГУМВС України в м. Києві.

33. 26 червня 2003 року районний суд встановив, що порушене 
у скарзі заявника питання регулюється статтею 234 КПК (не стат-
тею 248 Цивільно-процесуального кодексу 1963 року). Суд відмовив 
у задоволенні скарги та постановив, що заявник не мав процесуаль-
них гарантій ініціювати таке провадження. Зокрема, оскаржувана 
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кримінальна справа була порушена «за фактом», а не «щодо заявника» 
(див. п. 46, з посиланням на статтю 98 Кримінально-процесуального 
кодексу), який не мав у цій справі ані статусу підозрюваного, ані ста-
тусу обвинуваченого. Відтак він не міг стверджувати про порушення 
його прав внаслідок порушення кримінальної справи. Щодо його скарг 
на стверджувані незаконні дії працівників міліції, згідно зі статтею 
234 Кримінального процесуального кодексу, ці скарги можуть бути 
подані лише в рамках вищезазначеної кримінальної справи та мають 
бути розглянуті судом, що буде розглядати цю справу, або при попе-
редньому розгляді справи або при розгляді її по суті.

34. Заявник оскаржив це рішення, стверджуючи, зокрема, що 
de facto він мав статусу підозрюваного в зазначеному провадженні. Ос-
кільки йому не було надано статус підозрюваного, він не міг належним 
чином захищати себе. Крім того, оскільки провадження штучно затя-
гувалось, він був позбавлений можливості повернути своє вилучене 
майно до вирішення справи по суті.

35. 17 вересня 2003 року апеляційний суд скасував постанову 
районного суду та вирішив закрити провадження у справі. Як і суд 
першої інстанції, він встановив, що заявник не мав процесуальних 
гарантій ініціювати таке провадження, та що взагалі дії працівників 
міліції можуть бути оскаржені лише в суді, що розглядає кримінальну 
справу, після того, як було закінчене відповідне слідство та справу бу-
ло передано до суду для розгляду по суті. За цих умов, замість відхи-
лення скарг заявника щодо суті, необхідно було закрити провадження 
у справі.

36. Заявник подав касаційну скаргу.
37. 13 липня 2004 року Верховний Суд України скасував поперед-

ні рішення та направив справу до суду нижчої інстанції на новий роз-
гляд. Суд зазначив, зокрема, що 30 січня 2003 року Конституційний 
суд України визнав неконституційними положення статті 234 КПК, 
які унеможливлювали окреме оскарження постанов органів досудо-
вого слідства про порушення кримінальної справи (див. п. 47). Зазна-
чене рішення також передбачало, що суди мають приймати до розгля-
ду скарги на інші процесуальні дії, рішення або бездіяльність органів 
досудового слідства, які можуть спричинити непоправні або грубі 
порушення конституційних прав фізичних осіб у випадку затримки 
судового розгляду. Верховний Суд також зазначив, що були достатні 
підстави вважати, що заявник зазнав значного впливу від криміналь-
ного провадження, що розглядається, зокрема, у зв’язку з обшуком 
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його приміщень і вилученням та збереженням його майна. Суд заува-
жив, що, як видається, провадження безпідставно затягується та на-
дав вказівку суду нижчої інстанції перевірити, чи не вказує поведінка 
органів досудового слідства на приховані мотиви, спрямовані на при-
криття власних незаконних дій.

38. 14 жовтня 2004 року районний суд задовольнив скаргу заявни-
ка та скасував постанову від 15 листопада 2002 року. Беручи до уваги 
підстави для винесення такої постанови, справу слід було порушува-
ти щодо заявника, який de facto мав статус підозрюваного у порушені 
авторського права. Порушення кримінальної справи «за фактом», а не 
щодо конкретної особи було штучним і обмежувало процесуальні 
права заявника. Дії працівників міліції, які слугували підставою для 
порушення справи, були проведені з порушенням вимог процесуаль-
ного законодавства, зокрема, безпідставним оглядом приміщення 
у нічний час за відсутності його власника (матері заявника), а також 
інших численних процесуальних порушень.

39. 03 листопада 2004 року прокуратура м. Києва оскаржила цю 
постанову.

40. 24 грудня 2004 року апеляційний суд скасував постанову 
районного суду та направив кримінальну справу за фактом умисного 
порушення авторського права для проведення подальшого слідства. 
Оцінюючи законність процесуальних дій, районний суд порушив пи-
тання допустимості доказів, яке може бути вирішене лише під час роз-
гляду кримінальної справи по суті. Крім того апеляційний суд вста-
новив, що порушення кримінальної справи «за фактом», а не «щодо 
заявника» не завдало невиправної шкоди конституційним правам за-
явника, яка вимагала б скасування відповідної постанови судом. Будь-
які недоліки формулювання постанови про порушення кримінальної 
справи можуть бути виправлені шляхом відповідного реагування з бо-
ку органів прокуратури.

41. Заявник оскаржив цю ухвалу, стверджуючи зокрема, що прий-
нявши до розгляду апеляційну скаргу прокуратури, апеляційний суд 
порушив процесуальні норми.

42. 25 липня 2005 року суддя Верховного Суду В. П. відмовив у за-
доволенні касаційної скарги заявника, зазначивши, що до компетенції 
Верховного Суду не входить перегляд рішень апеляційного суду з за-
значених питань, тільки якщо вони не стосуються справ по яких закін-
чено провадження.
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II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСтВО

A. конститУція України 1996 рокУ

43. Статтею 30 передбачено таке:

Стаття 30
«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, проведення 
в них огляду і обшуку.»

B. цивільний процесУальний кодекс України 1963 рокУ

44. Відповідні положення Цивільного процесуального кодек-
су України 1963 року, чинного на момент подій, узагальнені в ухвалі 
Суду щодо прийнятності у справі «Ульянов проти України» ((Ulyanov v. 
Ukraine), заява № 16472/04, від 5 жовтня 2010 року).

C. кримінально-процесУальний кодекс України 1960 рокУ 

(далі — кпк)

45. Відповідні положення статей 110, 177 та 179 КПК узагальнені 
у згаданій ухвалі Суду щодо прийнятності у справі «Ульянов проти 
України» (Ulyanov v. Ukraine).

46. Інші відповідні положення КПК передбачають таке:

Стаття 81. Вирішення питання про речові докази
«Питання про речові докази вирішується вироком, ухвалою чи поста-
новою суду або постановою органу дізнання, слідчого, прокурора про 
закриття справи...»

Стаття 98. Порядок порушення справи
«...Якщо на момент порушення кримінальної справи встановлено осо-
бу, яка вчинила злочин, кримінальну справу повинно бути порушено 
щодо цієї особи...»
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Стаття 180. Час проведення обшуку і виїмки
«Обшуки і виїмки, крім невідкладних випадків, повинні провадитись 
удень.»

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.»

D. рішення конститУційного сУдУ України 

від 30 січня 2003 рокУ

47. Відповідні частини рішення передбачають таке:
«...Постанова про порушення кримінальної справи щодо певної особи, 
винесена з недодержанням вимог КПК України ... може ... завдати такої 
шкоди конституційним правам і свободам [цієї особи] внаслідок не-
своєчасного судового контролю, що поновити їх буде нездійсненим.
Унеможливлення розгляду судом скарги на постанову про порушення 
кримінальної справи щодо певної особи на стадії досудового слідства, 
[і] відкладення її перевірки судом на стадію попереднього розгляду 
кримінальної справи або на стадію розгляду її по суті, відстрочка судо-
вого контролю обмежують конституційне право людини на судовий за-
хист, який є гарантією всіх [інших] прав і свобод людини і громадянина.
...
Скарги до суду на постанови слідчого та прокурора про порушення 
кримінальної справи щодо певної особи повинні розглядатися судом 
за чинним законодавством у порядку кримінального судочинства. 
При цьому суд, розглядаючи такі скарги на стадії досудового слідства, 
перевіряє наявність приводів і підстав для винесення зазначених пос-
танов і не повинен розглядати та вирішувати заздалегідь ті питання, 
які повинен вирішувати суд при розгляді кримінальної справи по суті, 
оскільки це буде порушенням конституційних засад правосуддя.
...
Конституційний Суд України вирішив:
...

2. Визнати такими, що не відповідають Конституції України (є неконс-
титуційними), положення ... статті 234 ... Кримінально-процесуального 
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кодексу України, які унеможливлюють розгляд судом на стадії досудо-
вого слідства скарг на постанови слідчого ... стосовно приводів, підстав 
і порядку порушення кримінальної справи щодо певної особи...»

ПРАВО

I. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 8 КОНВЕНЦІЇ

48. Заявник скаржився на незаконне та свавільне проведення пра-
цівниками міліції обшуку у його офісі, автомобілі та гаражі. Він по-
силався на статтю 8 Конвенції, відповідні пункти якої передбачають 
таке:

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

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

A. щодо прийнятності

49. Уряд стверджував про недотримання правила щодо подачі за-
яви у шестимісячний строк. На думку Уряду, цей строк почався з да-
ти стверджуваного втручання (20 серпня 2002 року), оскільки на час 
подій не було ефективних національних засобів юридичного захисту 
щодо скарги заявника. Серед іншого, в ситуації заявника не було ефек-
тивного механізму, відповідно до якого він міг би вимагати відшкоду-
вання шкоди, завданої діями працівників міліції.

50. Заявник погодився з тим, що усі національні засоби юридич-
ного захисту, якими він намагався скористатися, виявилися неефек-
тивними для його справи. Проте, на його думку, з самого початку не 
було очевидним, що його дії виявляться неефективними. Отже, заяв-
нику не можна дорікати за спробу скористатися цими засобами. Щодо 
грошової компенсації, то це питання було для нього другорядним, ос-
кільки його першочергова мета полягала у визнанні дій працівників 
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міліції незаконними та знятті з себе будь-яких обвинувачень у вчи-
ненні злочину.

51. Суд нагадує, що згідно з пунктом 1 статті 35 Конвенції він мо-
же прийняти справу до розгляду тільки протягом шести місяців від 
дня ухвалення остаточного рішення та при вичерпанні всіх націо-
нальних засобів юридичного захисту. У разі відсутності засобів юри-
дичного захисту або їх неефективності, шестимісячний строк, у при-
нципі, починається з дати вчинення оскаржуваної дії (див., серед ін-
ших джерел, рішення у справі «Володимир Поліщук і Світлана Поліщук 
проти України» (Vladimir Polishchuk and Svetlana Polishchuk v. Ukraine), 
заява № 12451/04, п. 38, від 30 вересня 2010 року). Якщо заявник на-
магався скористатися юридичним засобом захисту, який Суд вва-
жає неналежним, витрачений для цього час не перериватиме перебіг 
шестимісячного строку, і в результаті заяву може бути відхилено як 
таку, що подана невчасно (див. серед інших джерел, згадану ухвалу 
про прийнятність у справі «Ульянов проти України» (Ulyanov v. Ukraine)). 
Проте, якщо заявник використовує існуючий засіб юридичного захис-
ту і лише згодом дізнається про обставини, які обумовлюють його 
неефективність, у цілях пункту 1 статті 35 виправданим може бути 
відлік строку з дати, коли заявник вперше дізнався або міг дізнатися 
про такі обставини (див., зокрема, рішення у справі «Варнава та ін-
ші проти Туреччини» (Varnava and Others v. Turkey) [ВП], №№ 16064/90, 
16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 
і 16073/90, п. 157, ECHR 2009; рішення у справі «Волохи проти України» 
(Volokhy v. Ukraine), заява № 23543/02, п. 37, від 2 листопада 2006 року; 
і рішення у справі «Ратушна проти України» (Ratushna v. Ukraine), заява 
№ 17318/06, п. 62, від 2 грудня 2010 року).

52. Повертаючись до фактів цієї справи, Суд зазначає, що заява 
була подана у 2006 році, а стверджуване порушення прав заявника за 
статтею 8 Конвенції мало місце у 2002 році.

53. Заявник вжив ряд дій з метою отримання компенсації на на-
ціональному рівні. Наприклад, його твердження, що стали основою 
скарги за статтею 8 Конвенції до цього Суду, були прийняті до роз-
гляду національними судами відповідно до статті 234 Кримінально-
процесуального Кодексу 1960 року, який діяв на той час. З огляду на 
суперечливі позиції національних судів при розгляді цієї скарги, і, 
зокрема, позицію Верховного Суду України, викладену в ухвалі від 
13 липня 2004 року, та позицію районного суду, викладену в поста-
нові від 14 жовтня 2004 року (див. пп. 37 і 38), Суд не може прийти до 
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висновку, що заявник намагався скористатися явно неефективним 
засобом юридичного захисту (див. для порівняння та в якості про-
тилежного прикладу вищезгадану ухвалу про прийнятність у справі 
Ульянов (Ulyanov)).

54. Суд також зазначає, що вищезгадані судові провадження по-
тенційно могли призвести до скасування постанови про порушення 
кримінальної справи, в якій заявник вважав себе de facto підозрюва-
ним, та визнання порушення його прав, що є невід’ємним елементом 
відшкодування у розумінні статті 35 Конвенції (див., mutatis mutandis, 
рішення у справі «Чентро Еуропа 7 С.р.л. і Ді Стефано проти Італії» 
(Centro Europa 7 S.r.l. and Di Stefano v. Italy) [ВП], заява № 38433/09, пп. 83 
та 88, ECHR 2012). З огляду на вищезазначене, та зважаючи на фактич-
ний результат цих проваджень, Суд не вважає за потрібне розглядати 
аргумент Уряду щодо стверджуваної відсутності у заявника можли-
вості отримати грошову компенсацію у цих або будь-яких інших про-
вадженнях на національному рівні.

55. Відповідно, Суд визнає, що заявник обґрунтовано порушив 
питання за статтею 8 на національному рівні, та що відповідні про-
цесуальні дії не можуть бути підставою для негативного вирішення 
питання про прийнятність відповідної скарги за Конвенцією. Ця заява 
була подана 21 січня 2006 року, тобто протягом шести місяців після 
закінчення провадження на національному рівні 25 липня 2006 року 
(див. п. 42). Тому Суд відхиляє заперечення Уряду щодо недотримання 
правила шестимісячного строку для подання заяви.

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

B. щодо сУті

57. У своїй заяві до Суду заявник стверджував, що працівники 
міліції провели обшук у його офісі, автомобілі та гаражі без будь-яких 
юридичних підстав для вчинення таких дій.

58. Уряд не надав жодних заперечень по суті цієї скарги.
59. Суд зазначає, що відповідними документами підтверджується 

присутність працівників міліції в офісі, автомобілі та гаражі заявника, 
та кваліфікують її як «огляд», а не «обшук» (див. п. 8). Суд вважає, що 
незалежно від кваліфікації оскаржуваної дії на національному рівні, 
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вона становить «втручання» у право заявника на повагу до його житла 
у розумінні Конвенції (див., зокрема, рішення у справі «Німітц проти 
Німеччини» (Niemietz v. Germany), від 16 грудня 1992 року, п. 30, Серія А 
№ 251-B; та рішення у справі «Пантелеєнко проти України» (Panteleyenko 
v. Ukraine), заява № 11901/02, п. 47, від 29 червня 2006 року, щодо мож-
ливості застосування статті 8 до обшуків у нежилих приміщеннях і, 
mutatis mutandis, рішення у справі «Бєлоусов проти України» (Belousov v. 
Ukraine), заява № 4494/07, пп. 102 і 105–107, від 7 листопада 2013 року, 
в якому «огляд» відповідно до національного законодавства розгля-
дається як втручання у розумінні статті 8).

60. Наступне питання полягає в тому, чи було оскаржуване втру-
чання виправданим відповідно до пункту 2 статті 8. У зв’язку з цим 
Суд нагадує. що з метою дотримання пункту 2 статті 8, втручання по-
винне, серед іншого, здійснюватися «згідно із законом»; тобто воно 
повинно мати підґрунтя в національному законодавстві і відповіда-
ти принципу верховенства права (див., серед інших джерел, рішення 
у справі «Марпер проти Сполученого Королівства» (Marper v. the United 
Kingdom) [ВП], №№ 30562/04 і 30566/04, п. 95, ECHR 2008; та рішення 
у вищезгаданій справі Бєлоусова (Belousov), п. 104). У питаннях, які 
стосуються основоположних прав, надання правової дискреції ор-
ганам виконавчої влади у вигляді необмежених повноважень було б 
несумісним з принципом верховенства права. Відповідно, законо-
давство має достатньо чітко визначати межі такої дискреції, наданої 
компетентним органам влади, та порядок її реалізації (див., серед 
інших джерел, рішення у справі «Гіллан і Квінтон проти Сполученого 
Королівства» (Gillan and Quinton v. the United Kingdom), заява № 4158/05, 
п. 77, ECHR 2010 (витяги), з подальшими посиланнями). Існування 
конкретних процесуальних гарантій є у цьому контексті необхідним. 
Те, які саме гарантії вимагатимуться, принаймні певною мірою, за-
лежатиме від характеру та масштабів зазначеного втручання (див. рі-
шення у справі «P.G. та J.H. проти Сполученого Королівства» (P.G. and 
J.H. v. the United Kingdom), заява № 44787/98, п. 46, ECHR 2001-IX). У різ-
них контекстах статті 8 Конвенції Суд наголошував, що питання про 
застосування заходів, які впливають на права людини, має вирішува-
тись в межах певного змагального процесу перед незалежним орга-
ном, що може своєчасно розглянути підстави для прийняття рішення 
та відповідні докази (див., в якості нещодавнього джерела, рішення 
у справі «Котій проти України» (Kotiy v. Ukraine), заява № 28718/09, 
п. 68, від 5 березня 2015 року).
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61. Повертаючись до фактів цієї справи, Суд зазначає, що з ма-
теріалів справи вбачається, що оскаржуваній огляд працівниками 
міліції був проведений без попереднього дозволу будь-якого неза-
лежного судового органу. Єдиний відповідний документ, отриманий 
заявником у якості обґрунтування огляду, — «акт огляду та вилучен-
ня» — не містив жодних положень законодавства, які б обґрунтову-
вали такий огляд працівниками міліції, та не визначав межі повно-
важень залучених працівників міліції (див. п. 8). Спроби заявника 
домогтися подальшого судового перегляду законності заходу були 
безуспішними. Зокрема, як вбачається з ухвали апеляційного суду 
від 24 грудня 2004 року, відповідна скарга могла бути подана тільки 
в рамках кримінального провадження у справі, порушеній працівни-
ками міліції після оскаржуваного огляду, у разі, якщо органи досу-
дового слідства довели б справу до цієї стадії. При цьому, на момент 
подання цієї заяви, відповідне кримінальне провадження залишало-
ся без руху протягом декількох років, і заявник, незважаючи на його 
численні спроби, не зміг отримати жодного процесуального статусу 
в цьому провадженні. Суд зазначає, що у своєму нещодавньому рі-
шенні у справі Котій (Kotiy, пп. 69–70) він уже констатував, що ситуа-
ція, коли єдиною можливістю оскаржити дії слідчого, було посилання 
на статтю 234 КПК (після передання кримінальної справи щодо нього 
до суду), була несумісною зі статтею 8.

62. Суд вважає свої висновки у рішенні по справі Котій (Kotiy) рів-
ною мірою доречними і у цій справі. Зокрема, Суд приходить до вис-
новку, що національне законодавство не передбачало достатніх га-
рантій проти свавілля щодо оскаржуваних дій працівників міліції та 
не відповідало вимогам якості законодавства у розумінні Конвенції. 
Відповідно, оскаржуване втручання не було здійснене «згідно з зако-
ном», як того вимагає пункт 2 статті 8 Конвенції.

63. Цих висновків достатньо для Суд, щоб встановити, що мало 
місце порушення статті 8 Конвенції.

II. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 1 ПЕРШОГО ПРОтОКОЛУ

64. Заявник також скаржився на незаконне вилучення та утри-
мання його майна працівниками міліції. Він посилався на статтю 1 
Першого протоколу до Конвенції, відповідні частини якої передбача-
ють таке:
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«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 дер-
жави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб 
здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до за-
гальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших 
зборів або штрафів.»

A. щодо прийнятності

65. Уряд стверджував, що заявник не вичерпав доступних на-
ціональних засобів юридичного захисту. Посилаючись на ухва-
лу Суду про неприйнятність у справі «ТОВ «Солаз» проти України» 
((Solaz v. Ukraine), заява № 35184/02, від 12 червня 2006 року), Уряд 
зазначив, що позов заявника був передчасним, оскільки криміналь-
не провадження, в рамках якого було вилучено майно, ще тривало. 
Відтак, питання повернення заявнику вилученого майна мало вирі-
шуватися відповідно до статті 81 КПК після вирішення криміналь-
ної справи.

66. Заявник зазначив, що справа ТОВ «Солаз» (Solaz) відрізняєть-
ся від його справи з декількох причин. Зокрема, у його випадку про-
вадження залишалося без руху протягом декількох років. Працівники 
міліції не були зацікавлені у встановленні осіб обвинувачених, і він не 
мав змоги отримати будь-який процесуальний статус у провадженні. 
Крім того, не вбачалося достатніх шансів, що справу коли-небудь буде 
передано до суду або закрито органами досудового слідства.

67. Суд вважає, що питання вичерпання національних засобів 
юридичного захисту тісно пов’язане із суттю скарг заявника за стат-
тею 13 Конвенції, що він не мав ефективного засобу юридичного за-
хисту щодо стверджуваного втручання у його право власності (див. 
рішення у справі «East/West Alliance Limited» проти України» (East West 
Alliance Limited v. Ukraine), заява № 19336/04, п. 148, від 23 січня 2014 ро-
ку). Відповідно, Суд вирішує долучити розгляд питання вичерпання 
національних засобів юридичного захисту до розгляду по суті від-
повідної скарги заявника за статтею 13 (див. пп. 93–97).

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

B. щодо сУті

69. У своїй заяві заявник скаржився, що його комп’ютерне облад-
нання, носії інформації та інше майно (див. додаткові відомості у п. 8) 
були свавільно вилучені та зберігалися правоохоронними органами 
в якості речових доказів у штучно порушеній кримінальній справі, яку 
не збиралися передавати до суду.

70. Уряд не надав коментарів по суті скарг заявника.
71. Суд зазначає, що у цій справі не оспорюється той факт, що май-

но, вилучене працівниками міліції з офісу, автомобіля та гаража за-
явника, та долучені в якості речових доказів до матеріалів кримінальної 
справи, становили його майно у розумінні статті 1 Першого протоколу.

72. Суд вважає, що оскаржувані заходи становили втручання, яке 
охоплюється сферою застосування другого абзацу статті 1 Першого про-
токолу щодо здійснення «контролю за користуванням майном» (див. 
наприклад, рішення у справі «Плахтєєв та Плахтєєва проти України» 
(Plakhteyev and Plakhteyeva v. Ukraine), заява № 20347/03, п. 530, від 12 бе-
резня 2009 року; та вищезгадане рішення у справі «East/West Alliance 
Limited» (East West Alliance Limited), п. 185).

73. У зв’язку з цим Суд повторює, що найважливішою вимогою 
статті 1 Першого протоколу є те, що будь-яке втручання органу держав-
ної влади у мирне володіння майном має бути законним (див. рішення 
у справі «Іатрідіс проти Греції» (Iatridis v. Greece) [ВП], заява № 31107/96, 
п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності для цілей статті 1 Пер-
шого протоколу, як і для обговорених вище цілей статті 8, передбачає 
дотримання відповідних положень національного законодавства та 
відповідності принципу верховенства права, що включає в себе сво-
боду від свавілля (див., серед інших джерел, рішення у справі «Смірнов 
проти Росії» (Smirnov v. Russia), заява № 71362/01, пп. 55–56, від 7 червня 
2007 року, та рішення у справі «Коваль та інші проти України» (Koval and 
Others v. Ukraine), заява № 22429/05, п. 125, від 15 листопада 2012 року).

74. Суд зазначає, що у матеріалах справи відсутні документи, на 
основі яких можна встановити юридичну підставу вилучення майна 
заявника. Суд вважає, що вищевикладені міркування (див. п. 61), на 
основі яких Суд дійшов висновку, що огляд офісу, автомобіля та га-
ража заявника були незаконними у розумінні статті 8, рівною мірою 
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стосуються і цієї скарги. Відповідно, Суд вважає, що вилучення майна 
заявника було незаконним для цілей статті 1 Першого протоколу.

75. Що стосується подальшого зберігання правоохоронними ор-
ганами вилученого майна в якості речових доказів у кримінальному 
провадженні, то з матеріалів справи вбачається, що цей захід передба-
чався статтею 81 КПК (див. п. 46).

76. У різних попередніх рішеннях Суд доходив до висновку, що 
зберігання майна в якості речових доказів у кримінальному провад-
женні може бути необхідним в інтересах належного відправлення 
судочинства, що є легітимною метою в «загальних інтересах» сус-
пільства (див. вищезгадані рішення у справах Смірнов (Smirnov), п. 57, 
та «East West Alliance Limited», п. 188). При цьому, має існувати розумне 
пропорційне співвідношення між використаними засобами та метою, 
яку прагнуть досягти будь-якими заходами, що застосовуються де-
ржавою, у тому числі тими, що призначені для здійснення контролю 
за користуванням майном особи. Ця вимога виражена у визначенні 
«справедливого балансу» між загальним інтересом суспільства та за-
хистом основних прав конкретної особи (див., наприклад, рішення у 
справі «Едвардс проти Мальти» (Edwards v. Malta), № 17647/04, п. 69, від 
24 жовтня 2006 року, з подальшими посиланнями, та вищезгадане рі-
шення у справі Смірнов (Smirnov)).

77. З наявних матеріалів вбачається, що для того, щоб повернути 
своє майно, заявник мав чекати вирішення кримінального провад-
ження, в рамках якого воно зберігалось, та яке, по суті, залишалося без 
руху без жодних перспектив прогресу протягом більше чотирьох років 
на дату подання цієї заяви до Суду. Національне законодавство, розт-
лумачене компетентними судовими органами, не надавало заявнику 
будь-яких засобів юридичного захисту для оскарження необхідності 
такого зберігання або на початковому етапі (наприклад, зберігання 
великої кількості пустих оптичних дисків), або зі спливом строку дав-
ності (наприклад, на підставі того, що провадження залишалося без 
руху, і що з вилученими речами не проводилося жодних слідчих дій).

78. Отже, зважаючи на висновки, наведені вище у пунктах 74 і 77, 
Суд доходить до висновку, що заявник не міг контролювати втручання 
та тривале зберігання його майна шляхом звернення до незалежного 
органу з метою своєчасної оцінки законності та пропорційності й на-
дання йому необхідних процесуальних гарантій.

79. Відповідно, у цій справі було порушення статті 1 Першого про-
токолу.
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III. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 6 КОНВЕНЦІЇ 
(КРИМІНАЛЬНИЙ АСПЕКт)

80. Заявник також скаржився на надмірну тривалість криміналь-
ного провадження, відкритого після огляду працівниками міліції його 
офісу, автомобіля та гаража. Він посилався на статтю 6 Конвенції, яка 
передбачає таке:

«Кожен має право на ... розгляд його справи упродовж розумного строку ... 
судом ..., який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного 
характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого про-
ти нього кримінального обвинувачення...»

81. Уряд стверджував, що ця скарга є неприйнятною за критерієм 
ratione personae, оскільки заявник не був стороною у вказаному про-
вадженні.

82. Заявник не погодився. На його думку, він de facto був підоз-
рюваним у цьому провадженні, і йому у будь-який момент могли 
пред’явити обвинувачення.

83. Суд нагадує, що у кримінальних справах відлік «розумного 
строку», передбаченого статтею 6, зазвичай починається з моменту 
пред’явлення особі обвинувачення (див., наприклад, рішення у справі 
«Екле проти Німеччини» (Eckle v. Germany), від 15 липня 1952 року, п. 73, 
Серія А). Для цілей статті 6 «обвинувачення» можна визначити як 
«офіційне повідомлення компетентними органами про те, що особа 
є підозрюваною у вчиненні злочину», це визначення також відповідає 
аналізу того, чи «мав місце значний вплив на становище підозрюва-
ного» (див. рішення у справі «Девеер проти Бельгії» (Deweer v. Belgium), 
від 27 лютого 1980 року, п. 46, Серія А, № 35; та вищезгадане рішення 
у справі Екле (Eckle)). У деяких випадках, з огляду на істотні обставини, 
що впливають на статус заявника у провадженні, Суд вже приходив 
до висновку про набуття заявником статусу підозрюваного для цілей 
Конвенції до того, як цей статус був офіційно наданий йому відповід-
но до національного законодавства (див, наприклад, рішення у справі 
«Бруско проти Франції» (Brusco v. France), заява № 1466/07, пп. 47–50, від 
14 жовтня 2010 року).

84. Повертаючись до фактів цієї справи, Суд зазначає, що оскар-
жуване провадження було відкрито у 2002 році. З наявних матеріалів 
вбачається, що кілька разів у невстановлені дати заявника було допи-
тано працівниками, і один раз у постанові суду про проведення обшу-
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ку його було названо «підозрюваним» (див. пп. 15–17). Проте на момент 
подання заяви до Суду у січні 2006 року, коли провадження залишало-
ся без руху понад чотири роки, йому не було пред’явлено офіційних 
обвинувачень. Крім того, на той момент органи влади декілька разів 
прямо заявляли про те, що не було достатніх підстав підозрювати за-
явника у вчиненні будь-якого злочину (див. пп. 19–21). Станом на бе-
резень 2006 року щодо заявника не було призначено жодних слідчих 
дій (див. п. 22). У подальшому листуванні сторони не повідомляли Суд 
про подальший хід цього провадження (див. п. 23). З огляду на надані 
йому матеріали, Суд не може дійти висновку, що вплив, який оскар-
жуване провадження справило на заявника, зробив його особисте ста-
новище порівнюваним до становища підозрюваного у кримінальному 
проваджені.

85. Відповідно, Суд вважає, що ця скарга має бути відхилити як яв-
но необґрунтовану у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Кон-
венції.

IV. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 13 КОНВЕНЦІЇ

86. Заявник також стверджував, що працівники міліції навмисно 
затягували кримінальне провадження з метою прикриття незаконно-
го обшуку, вилучення та зберігання його майна, та що в нього не було 
засобів для отримання відповідного відшкодування у зв’язку з цим. 
З цього приводу він посилався на пункт 1 статті 6 та статтю 13 Конвен-
ції. Стаття 13 передбачає таке:

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

87. Уряд стверджував, що цивільний аспект статті 6 не застосо-
вується до кримінального провадження, що розглядається.

88. Заявник не погодився.
89. Суд зазначає, що заявник не був стороною оскаржуваного про-

вадження. Його єдиний аргумент за цивільним аспектом статті 6 стосу-
вався його нездатності повернути своє майно, допоки тривало зазначене 
провадження. За цих обставин Суд, якому належить провідна роль щодо 
здійснення юридичної кваліфікації фактів справи, доходить висновку, 
що ця скарга має розглядатися виключно за статтею 13 Конвенції.
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A. щодо прийнятості

90. Суд зазначає, що стаття 13 постійно тлумачиться у його прак-
тиці як така, що вимагає наявності у національному законодавстві 
ефективного засобу юридичного захисту щодо скарг, які у розумінні 
Конвенції можуть вважатися «небезпідставними» (див., як класичний 
посилання приклад, рішенні у справі «Бойл і Райс проти Великобри-
танії» (Boyle and Rice v. the United Kingdom), від 27 квітня 1988 року, п. 54, 
Серія А, № 131).

91. З огляду на висновки, викладені вище у пунктах 85 і 89, Суд за-
значає, що гарантії статті 13 не застосовуються до скарги заявника за 
статтею 6 щодо тривалості провадження.

92. У той же час, у світлі висновків Суду у пунктах 56 та 68 вище, 
про те, що заявник подав небезпідставну скаргу за статтею 8 Конвен-
ції та статтею 1 Першого протоколу, Суд доходить висновку, що скарга 
заявника за статтею 13 має бути визнана прийнятною щодо цих двох 
положень.

B. щодо сУті

93. Суд нагадує, що стаття 13 Конвенції гарантує доступність на 
національному рівні засобу юридичного захисту, здатного забезпе-
чити втілення в життя суті конвенційних прав і свобод незалежно від 
того, у якій формі вони закріплені в національному правовому поряд-
ку. Дія статті 13 вимагає надання національного засобу юридичного 
захисту у спосіб, який забезпечує вирішення по суті поданої за Кон-
венцією «небезпідставної скарг» та відповідне відшкодування. Межі 
обов’язків за статтею 13 відрізняються залежно від характеру основної 
скарги заявника за Конвенцією. Незважаючи на це, засоби юридичного 
захисту, які вимагаються за статтею 13 Конвенції, повинні бути ефек-
тивними як на практиці, так і в теорії; використанню засобів захисту 
не повинні невиправдано та необґрунтовано перешкоджати дії чи без-
діяльність органів влади держави-відповідача (див., серед інших дже-
рел, рішення у справі «Кудла проти Польщі» (Kudła v. Poland) [ВП], заява 
№ 30210/96, п. 157, ECHR 2000-XI та вищезгадане рішення у справі «East 
West Alliance Limited», п. 227).

94. Суд посилається на пункти 61–63, 74 та 77–78, де він вже вста-
новив, що національне законодавство, розтлумачене компетентними 
судовими органами, не містило жодних процесуальних гарантій, які 
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дали б заявнику можливість оскаржити дії працівників міліції, які, на 
його думку, порушили його права за статтею 8 Конвенції та статтею 1 
Першого протоколу. Щодо тверджень Уряду, що заявник мав очікува-
ти завершення кримінального провадження, відкритого після огляду 
працівниками міліції його офісу, автомобіля та гаража, Суд нагадує, що 
з наявних матеріалів вбачається, що на момент подання заяви до Суду 
провадження залишалося без руху протягом більше ніж чотири роки.

95. На думку Суду, вищенаведених фактів достатньо, щоб прийти 
до висновку, що у розпорядженні заявника не було ефективних засобів 
національного захисту щодо його скарг за статтею 8 Конвенції та стат-
тею 1 Першого протоколу.

96. Відповідно, було порушення статті 13 Конвенції.
97. У зв’язку з цим, Суд відхиляє заперечення Уряду щодо непри-

йнятності скарги заявника за статтею 1 Першого протоколу через не-
вичерпання національних засобів юридичного захисту, які раніше були 
долучені до розгляду по суті скарги за статтею 13 Конвенції (див. п. 67).

V. ІНШІ СтВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННя КОНВЕНЦІЇ

98. Заявник також скаржився за статтями 8 і 13 Конвенції, що пуб-
лікація на сайті Міністерства внутрішніх справ (див. п. 11) містила 
компрометуючі відомості. Посилаючись на факти цієї справи, він та-
кож наводив статтю 14 Конвенції та статтю 2 Протоколу № 7.

99. Розглянувши ці скарги з огляду на всі наявні в нього матеріали 
та належність оскаржуваних питань до сфери його компетенції, Суд 
вважає, що вони не виявляють жодних ознак порушення прав і свобод, 
гарантованих положеннями, на які посилався заявник.

100. Отже ця частина заяви є явно необґрунтованою та має бути 
відхилена відповідно до підпункту «а» пункту 3 і пункту 4 статті 35 
Конвенції.

VI. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

101. Статтею 41 Конвенції передбачено:

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

102. Заявник вимагав відшкодування матеріальної шкоди у роз-
мірі 34 794 євро в якості оціненої ринкової вартості вилученого майна 
та 11 659 євро в якості оціненого неотриманого прибутку за 2002 рік. 
Крім того, він вимагав 150 000 євро відшкодування моральної шкоди.

103. Уряд вважає ці вимоги надмірними й необґрунтованими, а та-
кож, що не було жодного причинно-наслідкового зв’язку між оскаржу-
ваними порушеннями та заявленою шкодою.

104. Суд вважає, що заявник не надав належного обґрунтування 
своїх розрахунків щодо вартості його вилучених активів та неотри-
маного прибутку, які дали б Суду можливість зробити висновки щодо 
відповідних грошових сум. Крім того, в матеріалах справи ані стверд-
жувалось, ані було продемонстровано, що вилучене майно неможливо 
було повернути. Фактично, подавши цю заяву у 2006 році, заявник, яко-
го представляла юрист, не інформував Суд про хід відповідного кримі-
нального провадження або про подальшу долю майна, що зберігались 
в якості доказу у цій справі. Відповідно, Суд вважає, що вимоги заявника 
щодо відшкодування матеріальної шкоди слід відхилити як надумані.

105. При цьому, здійснюючи оцінку на засадах справедливості, 
Суд присуджує заявнику 6000 євро відшкодування моральної шкоди.

B. сУдові та інші витрати

106. Заявник також вимагав 1000 євро відшкодування витрат на оп-
лату послуг його представника, пані Н. М. Перестюк, відповідно до укла-
деної у 2006 році усної угоди про представництво його інтересів у Суді.

107. Уряд стверджував, що ця вимога є повністю необґрунтованою, 
оскільки вона не підтверджується жодним документом.

108. Відповідно до практики Суду заявник має право на компенса-
цію судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі витра-
ти були фактичними і неминучими, а їхній розмір — обґрунтованим. 
У цій справі, Суд, з огляду на ненадання заявником жодного документа 
на підтвердження своєї вимоги, відхиляє її в повному обсязі.

C. пеня

109. 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 долучити заперечення Уряду щодо вичерпання націо-
нальних засобів юридичного захисту у зв’язку зі скаргами заявника за 
статтею 1 Першого протоколу до Конвенції до суті його скарги за стат-
тею 13 Конвенції, та відхиляє їх, розглянувши цю скаргу по суті.

2. Оголошує прийнятними скарги щодо стверджуваного незакон-
ного обшуку (огляду) офісу, автомобіля та гаража заявника; вилучення 
та зберігання правоохоронними органами його майна; та відсутності 
в нього можливості подати відповідні скарги, а решту скарг у заяві — 
неприйнятними.

3. Постановляє, що було порушення статті 8 Конвенції.
4. Постановляє, що було порушення статті 1 Першого протоколу 

до Конвенції.
5. Постановляє, що було порушення статті 13 Конвенції у зв’язку 

з відсутністю ефективних національних засобів юридичного захисту 
щодо скарг заявника за статтею 8 Конвенції та статтею 1 Першого про-
токолу до Конвенції.

6. Постановляє, 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 заявнику 6000 (шість 
тисяч) євро відшкодування моральної шкоди та додатково су-
му будь-якого податку, що може нараховуватись; ця сума має 
бути конвертована в національну валюту держави-відповіда-
ча за курсом на день здійснення платежу;

b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточ-
ного розрахунку на вищезазначену суму нараховуватиметься 
простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової 
ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період 
несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

7. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 7 липня 
2016 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 «ВІННІЙЧУК ПРОТИ УКРАЇНИ»

(Заява № 34000/07)

Рішення

Страсбург 
20 жовтня 2016 року

ОСТАТОЧНЕ 
20 січня 2017 року

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

У справі «Віннійчук 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. Е. Мьосе,    п. Ф. Вегабовіч,
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п. Й. Ґрозев,  пані С. О’Лірі,
п. М. Мітс,
та п. М. Блашко, заступник секретаря секції,
після обговорення за зачиненими дверима 27 вересня 2016 року, 

виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу було розпочато за заявою (№ 34000/07), яку 27 червня 
2007 року подала до Суду проти України на підставі статті 34 Конвен-
ції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвен-
ція) громадянка України, пані Валентина Петрівна Віннійчук (далі — 
заявниця).

2. Заявницю, якій була надана правова допомога, представляв пан 
Е. Марков, юрист, який практикує у м. Страсбург. Уряд України (далі — 
Уряд) представляв його Уповноважений, на останніх етапах провад-
ження пан І. Ліщина.

3. Заявниця стверджувала, зокрема, про невжиття державни-
ми органами своєчасних заходів для виправлення їхньої помилки 
у зв’язку із позбавленням її права на користування комунальною 
квартирою та відсутність у неї ефективних засобів юридичного захис-
ту для оскарження тривалого невиконання рішення суду щодо надан-
ня їй нового житла.

4. 07 жовтня 2013 року про заяву було повідомлено Уряд.

ФАКтИ

I. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

5. Заявниця народилася у 1955 році і проживає у м. Стрий.
6. 25 грудня 1997 року прокурор м. Стрий подав цивільний по-

зов від імені Стрийської міської ради, вимагаючи визнати заявницю 
такою, що втратила право на користування квартирою, наданою їй 
в рамках соціальної програми забезпечення житлом, оскільки вона 
в ній не проживала.
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7. 02 лютого 1998 року Стрийський міський суд задовольнив цей 
позов.

8. Заявниця подала касаційну скаргу. Вона стверджувала, зокре-
ма, що не залишала квартиру. Вона була відсутня у м. Стрий, оскіль-
ки відбувала покарання у виді позбавлення волі. Вона повернулася до 
квартири до судового засідання та сплатила необхідні платежі. Вона 
також зазначила, що у неї на утриманні є двоє дітей і немає іншого 
житла.

9. 16 березня 1998 року Апеляційний суд Львівської області зали-
шив без задоволення касаційну скаргу заявниці і рішення від 02 лютого 
1998 року стало остаточним. Зокрема, суд зазначив, що, як вбачалося 
з документів у справі, заявниця була відсутня у м. Стрий з 13 березня 
1996 року до 13 грудня 1997 року у зв’язку з її затриманням, подаль-
шим засудженням та відбуванням покарання у Росії. Відповідно до 
статті 71 застосовного Житлового кодексу України вона втратила пра-
во на користування квартирою, в якій раніше проживала, через шість 
місяців після того, як вирок щодо неї став остаточним.

10. Того самого дня суд також звернувся до міської ради з окремою 
ухвалою, закликавши її розглянути особисту ситуацію заявниці та не-
обхідність її реінтеграції в суспільство шляхом вирішення питання 
щодо використання раніше займаної нею квартири. Зокрема, суд за-
значив, що заявниця не мала іншого житла, була безробітною та ма-
ла двох дітей. Діти заявниці були прописані у двокімнатній квартирі 
матері заявниці, яка хворіла і, вочевидь, не бажала проживати разом 
із заявницею.

11. 01 квітня 1998 року міський голова м. Стрий відреагував на ок-
рему ухвалу Апеляційного суду Львівської області, поінформувавши 
його, що прокурор м. Стрий ініціював провадження проти заявниці не 
проконсультувавшись з міською радою, яка не була зацікавлена у ви-
селенні заявниці. Він також запевнив суд, що міська рада не буде вжи-
вати заходів для виселення заявниці.

12. 20 травня 1998 року прокурор м. Стрий ініціював провадження 
щодо виселення заявниці відповідно до статті 109 Житлового кодексу 
України, посилаючись на те, що вона не мала законних підстав далі 
проживати у квартирі, але відмовлялася виїхати добровільно. Крім то-
го, він надав заяву, підписану дев’ятьма мешканцями цього будинку, 
які стверджували, що заявниця регулярно влаштовувалагучні вечірки 
та запрошувала гостей із судимістю, які порушували громадський по-
рядок та псували комунальну власність.
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13. 18 червня 1998 року Стрийський міський суд, посилаючись на 
статтю 109 Житлового кодексу України та на втрату заявницею права 
на користування спірною квартирою постановив виселити її. Це рі-
шення стало остаточним та 13 жовтня 1998 року було виконане.

14. Згідно з твердженнями заявниці після її виселення вона була 
змушена орендувати кімнати у квартирах різних знайомих і не могла 
знайти постійне житло.

15. Згідно з твердженнями Уряду після виселення заявниця та 
її двоє дітей проживали з матір’ю заявниці у двокімнатній квартирі 
житловою площею 32 кв. м.

16. 13 грудня 2000 року Стрийський міський суд надав колиш-
ню квартиру заявниці у користування А. Н., який згодом отримав її 
у власність від міської ради шляхом приватизації та невдовзі після 
цього продав О. М.

17. Після численних скарг заявниці щодо стверджуваної неспра-
ведливості рішень суду, якими вона була позбавлена права на ко-
ристування житлом, 30 травня 2001 року президія Апеляційного суду 
Львівської області у порядку виключного провадження скасувала рі-
шення від 02 лютого та 16 березня 1998 року та направила справу заяв-
ниці до Стрийського міського суду на новий розгляд.

18. Після кількох розглядів справи 07 жовтня 2002 року Апеля-
ційний суд Львівської області визнав право заявниці на користування 
спірною квартирою, залишивши позов прокурора до неї без задово-
лення. Зокрема, суд зазначив, що, хоча заявниця дійсно була відсутня 
у спірній квартирі протягом періоду, який перевищив шість місяців до 
того, як прокурор ініціював провадження, повернувшись до квартири 
до розгляду справи судом першої інстанції, заявниця відновила своє 
право на користування спірною квартирою.

19. 27 травня 2003 року Верховний Суд України залишив без змін 
це рішення і воно набрало законної сили.

20. У незазначену дату заявниця ініціювала цивільне проваджен-
ня, вимагаючи визнати недійсними усі угоди щодо спірної квартири, 
виселити О. М. та ухвалити рішення суду, яке дозволить їй повернути-
ся до квартири.

21. 06 липня 2005 року Стрийський міський суд дійшов виснов-
ку про відсутність підстав для позбавлення О. М. права власності на 
квартиру, оскільки вона добросовісно придбала її, коли квартира на 
законних підставах належала А. Н. Водночас, з огляду на рішення про 
відновлення права заявниці на користування тією самою квартирою 
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він зобов’язав міську раду надати заявниці житло, аналогічне спірній 
квартирі.

22. Це рішення набрало законної сили, і в жовтні 2005 року дер-
жавні виконавці відкрили виконавче провадження.

23. 20жовтня 2005 року міська рада поінформувала заявницю про 
неможливість виконати рішення, оскільки у її розпорядженні не було 
вільних житлових приміщень і коштів на будівництво нових.

24. Згідно з твердженнями Уряду у незазначену дату міська рада 
запропонувала заявниці квартиру, розташовану на вулиці В., але заяв-
ниця відмовилася.

25. Згідно з твердженнями заявниці міська рада ніколи не пропо-
нувала їй будь-яку іншу квартиру.

26. 28 червня 2006 року державні виконавці повернули заявниці 
виконавчий лист без виконання. Не зрозуміло, чи отримала заявниця 
зазначений лист.

27. Заявниця неодноразово зверталася до різних державних ор-
ганів зі скаргами на невиконання рішення суду від 06 липня 2005 року, 
проте безуспішно.

28. 30 травня 2007 року прокуратура Львівської області поінформу-
вала заявницю про відсутність підстав для втручання у ситуацію від її 
імені, оскільки її право на комунальне житло було відновлено у судово-
му порядку, а Державна виконавча служба України відкрила виконавче 
провадження, яке за їхньою інформацією на той момент тривало.

29. 30 травня 2008 року Державна виконавча служба України у від-
повідь на скаргу заявниці про затримку у виконанні ухваленого на її 
користь рішення поінформувала її, що виконавчий лист був поверну-
тий їй у 2006 році. Однак вона мала право повторно пред’явити його 
та вимагати повторного відкриття виконавчого провадження з дотри-
манням строку давності, встановленого чинним законодавством.

30. У серпні 2008 року заявниця дізналася про квартиру, розташо-
вану на вулиці Ш., яка була вільною після смерті її колишньої власниці 
у січні 2008 року, та вселилася у неї. Згідно з твердженнями заявни-
ці, це житлове приміщення було в аварійному стані та вона витратила 
значні кошти на його ремонт і відновлення.

31. У незазначену дату заявниця ініціювала цивільне провадження 
з метою визнання її права на користування квартирою на вулиці Ш.

32. 13жовтня 2010 року суд передав квартиру у комунальну власність 
як майно померлого, який не залишив заповіту, та надав заявниці право 
на користування нею за соціальною програмою забезпечення житлом.
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33. 20 липня 2012 року заявниця отримала житло у власність від місь-
кої ради шляхом приватизації та зареєструвала своє право власності.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСтВО

A. конститУція України

34. Відповідні положення статті47 Конституції України передба-
чають:

«Кожен має право на житло. Держава створює умови, за яких кожний 
громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у влас-
ність або взяти в оренду.

Громадянам, які потребують соціального захисту, житло надається де-
ржавою та органами місцевого самоврядування безоплатно або за до-
ступну для них плату відповідно до закону.

Ніхто не може бути примусово позбавлений житла інакше як на під-
ставі закону за рішенням суду».

B. житловий кодекс України 1983 рокУ

35. Відповідні положення Кодексу у редакції, чинній на час подій, 
передбачають:

Стаття 71. Збереження жилого приміщення за тимчасово відсутніми громадянами

«При тимчасовій відсутності наймача або членів його сім’ї за ними 
зберігається жиле приміщення протягом шести місяців.

Якщо наймач або члени його сім’ї були відсутні з поважних причин 
понад шість місяців, цей строк за заявою відсутнього може бути про-
довжено наймодавцем, а в разі спору — судом...»

36. Відповідно до статті 109 Кодексу виселення із займаного жи-
лого приміщення, що перебувало у державній власності, допускалося 
лише з підстав, установлених законом, і в конкретних виняткових ви-
падках на підставі судового рішення.

37. Відповідно до статті 116 Кодексу особи, які займали жиле при-
міщення, що перебувало у державній власності, могли бути виселени-
ми з огляду на їхню неприйнятну поведінку, якщо громадський вплив 
та інші заходи для поліпшення цієї поведінки виявилися безрезуль-
татними.
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38. Інші відповідні положення Кодексу наведені в ухвалі Суду 
щодо неприйнятності у справі «Веліжаніна проти України» (Velizhanina 
v. Ukraine) (заява № 18639/03, від 27 січня 2009 року).

ПРАВО

I. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 8 КОНВЕНЦІЇ

39. Заявниця скаржилася за статтею 8 Конвенції, що державні 
органи діяли незаконно та несправедливо, позбавивши її квартири 
у 1998 році, та не вжили своєчасних заходів для виправлення своєї по-
милки. Вона посилалася на статтю 8 Конвенції, яка передбачає:

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

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

A. щодо прийнятності

40. Уряд стверджував, що скарга заявниці була явно необґрунто-
ваною та подана зі зловживанням правом на подання заяви. Зокрема, 
вона не повідомила Суд, що міська рада запропонувала їй квартиру, 
розташовану на вулиці В., від якої вона відмовилася. Також заявниця 
не повідомила Суд, що з 2008 року вона проживала у квартирі на вули-
ці Ш., і міська рада належним чином врегулювала її статус як її меш-
канки з 2010 року. Зрештою, заявниця ввела Суд в оману щодо її жит-
лових умов після виселення та до вселення до квартири на вулиці Ш. 
Насправді, протягом усього відповідного періоду, заявниця прожива-
ла зі своєю матір’ю та дітьми у квартирі матері, а не у тимчасово орен-
дованому житлі. У підтвердження цього аргументу Уряд надав довідку 
департаменту житлово-комунальної інфраструктури м. Стрий, в якій 
зазначалося, що після повернення з установи виконання покарань 
заявниця«постійно проживала без реєстрації місця проживання» 
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у квартирі своєї матері,«поки вона самовільно не вселилася в квартиру 
на [вулиці Ш.]».

41. Заявниця заперечила проти цих доводів. Вона доводила, що 
твердження Уряду про те, що їй було запропоновано квартиру на вулиці 
В. було неправдивим і не підтвердженим жодним документальним дока-
зом. Вона також зазначила, що належним чином повідомила Суд про от-
римання квартири на вулиці Ш. після того, як врегулювала та належним 
чином зареєструвала свої права на цю квартиру в 2012 році та до того, 
як було повідомлено про заяву. Зрештою вона не вводила Суд в оману, 
заявивши, що протягом тривалого часу проживала у тимчасово орендо-
ваному житлі, хоча не надала жодних відповідних документів. Час від 
часу вона проживала в квартирі своєї матері, але це відбувалося лише 
в період між укладенням договорів про тимчасову оренду. Двокімнатна 
квартира її матері площею 32 квадратні метри була занадто малою для 
постійного проживання її матері, її двох дітей і неї самої. До того ж її 
брат зі своєю родиною також часто проживав у цій квартирі.

42. Суд нагадує, що заява, яка умисно ґрунтується на недостовір-
них чи оманливих доводах, або містить виклад фактів, в якому не 
зазначено про події, що мають ключове значення, у принципі може 
становити зловживання правом на подання заяви у розумінні підпун-
кту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції (див. рішення у справах «Варба-
нов проти Болгарії» (Varbanov v. Bulgaria), заява № 31365/96, пункт 36, 
ЄСПЛ 2000-Xl, «Аль-Нашіф проти Болгарії» (Al-Nashif v. Bulgaria), заява 
№ 50963/99, пункт 89, від 20 червня 2002 року і «Предеску проти Румунії» 
(Predescu v. Romania), заява № 21447/03, пункти 25–27, від 02 грудня 
2008 року). Проте Суд не вважає, що у цій справі має місце така ситуа-
ція. У зв’язку з цим він зазначає, що Уряд не надав жодних доказів то-
го, що міська рада дійсно пропонувала заявниці квартиру. Суд також 
зазначає, що заявниця належним чином поінформувала його до пові-
домлення про заяву Уряду держави-відповідача, що у 2010 році вона 
отримала житло. Ця інформація була відображена у викладі фактів, 
направлених Уряду у жовтні 2013 року. Щодо житлових умов заявниці 
після її виселення та до проживання у квартирі на вулиці Ш., то на 
думку Суду ця інформація є несуттєвою для вирішення цієї скарги.

43. Отже, Суд відхиляє заперечення Уряду.
44. Суд вважає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у розумін-

ні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Він також зазначає, що 
вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бу-
ти визнана прийнятною.
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B. щодо сУті

45. Заявниця стверджувала, що державні органи неправомірно ви-
селили її з квартири у 1998 році та не могли відновити її житлові права 
більше дванадцяти років. Якби вона випадково не дізналася про звіль-
нення квартири на вулиці Ш. і самовільно не вселилася в неї, можливо їй 
ніколи не було б надано іншу квартиру. На думку заявниці Уряд держа-
ви-відповідача не надав жодних доказів вжиття міською радою належ-
них заходів для ефективного вирішення житлового питання заявниці.

46. Уряд не надав коментарів щодо суті скарги заявниці.
47. Суд нагадує зі своєї усталеної практики, що концепція «житла» 

має основне значення для особистісної ідентичності, самовизначен-
ня, фізичної та моральної цілісності, підтримання відносин з інши-
ми та є постійним і безпечним місцем у суспільстві (див., серед інших 
джерел, рішення у справах «Кривіцька та Кривіцький проти України» 
(Kryvitska and Kryvitskyy v. Ukraine), заява № 30856/03, пункт 44, від 
02 грудня 2010 року та «Гладишева проти Росії» (Gladysheva v. Russia), за-
ява № 7097/10, пункт 93, від 06 грудня 2011 року). Втрата житла є край-
ньою формою втручання у право на повагу до житла (див., серед ін-
ших джерел, рішення у справі «МакКанн проти Сполучного Королівства» 
(McCann v. the United Kingdom), заява № 19009/04, пункт 50, від 13 трав-
ня 2008 року та згадане рішення у справі «Кривіцька та Кривіцький» 
(Kryvitska and Kryvitskyy v. Ukraine), пункт 41).

48. Суд також зазначає, що хоча основною ціллю статті 8 Конвен-
ції є захист особи від свавільного втручання органів державної влади, 
вона не лише зобов’язує державу утримуватися від такого втручання, 
на додаток до цього негативного зобов’язання можуть існувати пози-
тивні зобов’язання, притаманні ефективній повазі до прав заявника, 
захищених статтею 8 Конвенції (див. рішення у справі «Концевич проти 
України» (Kontsevych v. Ukraine), заява № 9089/04, пункт 45, від 16 лю-
того 2012 року). Якщо справа розглядається в контексті позитивного 
зобов’язання держави або в контексті втручання органів державної 
влади, виправданого відповідно до пункту 2, застосовні принципи за-
галом є подібними. В обох випадках слід враховувати справедливий 
баланс між конкуруючими інтересами особи та суспільства в цілому 
(див. рішення у справі «Новоселецький проти України» (Novoseletskiy v. 
Ukraine), заява № 47148/99, пункт 69, ЄСПЛ 2005-II (витяги). Цей баланс 
може бути порушений, зокрема, через серйозні затримки у виконан-
ні національних рішень щодо захисту відповідних прав та серйозних 
зволікань з боку державних органів у пошуку ефективних рішень для 



�2�

вІннІйЧук проти україни

конкретних ситуацій (див. там само, пункти 78 і 89; рішення у справі 
«Піберник проти Хорватії» (Pibernik v. Croatia), заява № 75139/01, пунк-
ти 69 і 70, від 04 березня 2004 року; mutatis mutandis рішення у справі 
«Дубецьката інші проти України» (Dubetska and Others v. Ukraine), заява 
№ 30499/03, пункти 144 і 147, від 10 лютого 2011 року та згадане рішен-
ня у справі «Концевич проти України» (Kontsevych v. Ukraine), пункти 47 
і 48). Держава повинна обґрунтувати ситуацію, за якоїна окремих осіб 
покладається тяжкий індивідуальний тягар від імені решти суспільс-
тва (див., mutatis mutandis, згадане рішення у справі «Дубецька та інші 
проти України» (Dubetskaand Others v. Ukraine), пункти 145 та 155).

49. Повертаючись до фактів цієї справи, Суд, насамперед, зазна-
чає, що заявниця була позбавлена права на користування житлом та 
була виселена у 1998 році, тобто більше ніж через шість місяців до 
подання цієї заяви (27 червня 2007 року). Отже, Суд не може оцінити 
як таке співвідношення зазначених заходів із правами заявниці, га-
рантованими статтею 8 Конвенції. Проте на думку Суду обставини, за 
яких заявниця втратила право на користування житлом, є важливими 
для оцінки її скарги щодо подальшої тривалої неспроможності міської 
ради надати їй нове житло.

50. У зв’язку з цим Суд зазначає, що 07 жовтня 2002 року Апеля-
ційний суд Львівської області скасував попереднє рішення, яким за-
явницю було позбавлено її права на користування спірною квартирою. 
Проте до того часу квартира вже була приватизована і в ній проживав 
добросовісний покупець, тому заявниця не могла повернутися до неї. 
Таким чином, відповідно до національного законодавства, заявниця 
мала офіційне визнане органами судової влади право на користування 
квартирою, проте не мала можливості реалізувати це право на практи-
ці. Прагнучи вирішити цю ситуацію, заявниця ініціювала нове судове 
провадження, за результатами якого 06 липня 2005 року на користь 
заявниці було ухвалено інше рішення. Цим рішенням міська рада була 
зобов’язана надати їй інше житло (див. пункт 21). Проте особиста си-
туація заявниці, а саме неможливість отримати нове постійне житло 
та необхідність проживати у невеликій двокімнатній квартирі зі своєю 
матір’ю, дітьми та, ймовірно, іншими родичами або погодитись на певні 
житлові умови, — не змінилася, оскільки міська рада не надала їй таке 
житло. Отже, неспроможність державних органів надати заявниці нове 
житло серйозно вплинула на її права, гарантовані статтею 8 Конвенції.

51. Суду не було надано жодних доказів вжиття державними ор-
ганами необхідних заходів з метою ефективного та оперативного 
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вирішення житлової ситуації заявниці. Стосовно аргументу Уряду, 
що всупереч твердженням заявниці їй була запропонована квартира 
на вулиці В., від якої вона, як було зазначено, відмовилась, то жодної 
інформації про цю пропозицію та жодних документів на підтримку 
цього твердження надано не було. Крім того, до 30 травня 2008 року 
заявниці надавалась суперечлива інформація щодо стану виконання 
ухваленого на її користь рішення 2005 року (див. пункти 23, 28 і 29).

52. Загалом, ґрунтуючись на інформації з матеріалів справи, Суд не 
може визначити, які заходи, якщо такі мали місце, були вжиті міською 
радою для забезпечення ефективної реалізації права заявниці за на-
ціональним законодавством бути забезпеченою житлом міською радою 
після того, як це право було належним чином визнано національними 
судами, які, більше того, зобов’язали національні органи влади нада-
ти заявниці інше житло(див. для порівняння згадане рішення у справі 
«Новоселецький проти України» (Novoseletskiy v. Ukraine), пункти 78 та 84).

53. Оскільки Уряд не навів достатнього обґрунтування значної за-
тримки у реалізації права заявниці на отримання комунального житла 
після скасування національними судами свого попереднього рішення, 
яким її було позбавлено цього, Суд вважає, що ця затримка становила не-
обґрунтований та непропорційний індивідуальний тягар для заявниці.

54. Отже, було порушення статті 8 Конвенції.

II. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 13 КОНВЕНЦІЇ

55. Заявниця також скаржилася на відсутність в неї ефективних за-
собів юридичного захисту, які б дозволили їй оскаржити невиконання 
рішення, яким міську раду було зобов’язано надати їй нове житло. Вона 
посилалася на статтю 13 Конвенції, відповідна частина якої передбачає:

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

A. щодо прийнятності

56. Уряд стверджував про незастосовність статті 13 Конвенції у цій 
справі, оскільки заявниця не сформулювала небезпідставну скаргу за 
статтею 8 Конвенції.
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57. Заявниця не погодилася.
58. Суд зазначає, що стаття 13 Конвенції постійно тлумачиться 

у його практиці як така, що вимагає наявності у національному зако-
нодавстві засобу юридичного захисту лише щодоскарг, які у розумін-
ні Конвенції можуть вважатися «небезпідставними» (див. рішення 
у справі «Бойл та Райс проти Сполученого Королівства» (Boyle and Rice v. 
the United Kingdom), від 27 квітня 1988 року, пункт 54, Серія А, № 131).

59. З огляду на викладені в пункті 44 міркування Суд зазначає, 
що заявниця висунула небезпідставну скаргу за статтею 8 Конвенції. 
Отже, він доходить висновку, що її скарга за статтею 13 Конвенцією 
має бути визнана прийнятною.

B. щодо сУті

60. Заявниця стверджувала про відсутність ефективних націо-
нальних засобів юридичного захисту у зв’язку з її скаргою на тривале 
невиконання ухваленого на її користь судового рішення. Протягом ба-
гатьох років вона скаржилася на невиконання рішення до різних дер-
жавних органів, проте не отримала позитивних результатів.

61. Уряд не надав коментарів щодо суті скарги заявниці.
62. Суд нагадує, що вже встановив порушення статті 13 Конвенції 

у низці рішень проти України щодо тривалого невиконання судових рі-
шень, ухвалених на користь заявників проти державних органів (див., 
наприклад, рішення у справі «Юрій Миколайович Іванов проти України» 
(Yuriy Nikolayevich Ivanov v. Ukraine), заява № 40450/04, пункти 66–70, від 
15 жовтня 2009 року). У цій справі у доводах сторін немає нічого, що б 
свідчило про існування на національному рівні засобу юридичного за-
хисту, який відповідає вимогам статті 13 Конвенції, у зв’язку зі скар-
гою заявниці на невиконання ухваленого на її користь рішення.

63. Отже, у цій справі було порушено статтю 13 Конвенції у зв’язку 
з відсутністю ефективних національних засобів юридичного захисту 
щодо скарги заявниці за статтею 8 Конвенції.

III. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 1 
ПЕРШОГО ПРОтОКОЛУ ДО КОНВЕНЦІЇ

64. Насамкінець, заявниця скаржилася за статтею 1 Першого про-
токолу до Конвенції на пошкодження державними виконавцями її 
особистих речей під час процедури виселення у 1998 році. Заявниця 



��0

справи, які стосуються права на повагу до приватного і сімейного життя

не надала жодних доказів звернення з такою скаргою до національ-
них органів влади. Отже, вона має бути відхилена як неприйнятна від-
повідно до пунктів 1 і 4 статті 35 Конвенції у зв’язку з невичерпанням  
національних засобів юридичного захисту.

IV. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

65. Стаття 41 Конвенції передбачає:

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

A. шкода

66. Заявниця вимагала 3000 євро в якості відшкодування ма-
теріальної шкоди. Згідно з її твердженнями ця сума була еквівалентна 
сумі орендної плати, сплаченій нею після виселення та до вселення до 
квартири на вулиці Ш. Крім того, вона вимагала 20 000 євро в якості 
відшкодування моральної шкоди.

67. Уряд стверджував, що заявниця ніколи не проживала в орен-
дованому житлі й, отже, не сплачувала орендну плату. Він також ствер-
джував, що вимога заявниці щодо відшкодування моральної шкоди 
була надмірною та необґрунтованою.

68. Суд зазначає, що заявниця не надала жодного обґрунтування 
її вимоги щодо відшкодування матеріальної шкоди. Тому він відхи-
ляє її.

69. З іншого боку, Суд вважає, що заявниця мала зазнати мораль-
ної шкоди у зв’язку з фактами, які стали підставою для встановлення 
порушень Конвенції у цій справі. Ухвалюючи рішення на засадах спра-
ведливості, Суд присуджує заявниці 4500 євро в якості відшкодування 
моральної шкоди.

B. сУдові та інші витрати

70. Заявниця також вимагала 1000 євро в якості компенсації су-
дових та інших витрат, понесених у національних судах та інших дер-
жавних органах протягом багаторічної боротьби за відновлення своїх 
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житлових прав та ремонту її квартири на вулиці Ш. Вона також вима-
гала 3400 євро в якості відшкодування витрат на правову допомогу, які 
мають бути сплачені пану Е. Маркову, її представнику в Суді та 150 єв-
ро на інші витрати (телефонні дзвінки, кореспонденція, друк, копію-
вання тощо), понесених ним у зв’язку з її представництвом. Вона на-
дала копію укладеного з паном Марковим договору, підписаного нею 
28 листопада 2013 року, яким дозволила йому просити правову допо-
могу в Суду та судові витрати від держави-відповідача, та погодилась, 
що будь-які суми, які мають бути сплачені, повинні бути перераховані 
безпосередньо на його рахунок. Вона також надала рахунок від пана 
Маркова, в якому зазначалося, що він витратив тридцять чотири го-
дини на підготовку справи заявниці з погодинною ставкою 100 євро. 
Заявниця також надала квитанції та рахунки щодо різних поштових 
та адміністративних витрат на загальну суму 92,04 євро.

71. Уряд стверджував, що вимога стосовно відшкодування судо-
вих та інших витрат, понесених під час провадження на національно-
му рівні, була абсолютно необґрунтованою. Він також стверджував, що 
кількість годин і погодинна ставка, яка вимагалася представником за-
явниці, були перебільшені, враховуючи, що його участь обмежувалася 
лише підготовкою відповіді на зауваження Уряду. Насамкінець щодо 
витрат пана Маркова на послуги зв’язку та інших витрат з наявних ма-
теріалів неможливо було встановити, чи була насправді заявлена сума 
витрачена на справу заявниці.

72. Відповідно до практики Суду, заявник має право на відшко-
дування судових витрат лише, якщо буде доведено, що такі витрати 
були фактичними і неминучими, а їхній розмір — обґрунтованим. 
У цій справі, з огляду на наявні у нього документи та зазначені кри-
терії, а також враховуючі, що заявниці було надано правову допомогу 
в розмірі 850 євро на її представництво паном Марковим, Суд вважає 
розумним присудити загальну суму у розмірі 1500 євро в якості ком-
пенсації судових та інших витрат, понесених під час розгляду спра-
ви Судом, які мають бути перераховані на банківський рахунок пана 
Маркова, як зазначено заявницею.

C. пеня

73. Суд вважає за належне призначити пеню на підставі граничної 
позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має бу-
ти додано три відсоткові пункти.
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на цих підставах суд одностайно

1. Оголошує прийнятними скарги за статями 8 і 13 Конвенції, а реш-
ту скарг у заяві — неприйнятними.

2. Постановляє, що було порушено статтю 8 Конвенції.
3. Постановляє, що було порушено статтю 13 Конвенції у зв’язку 

з відсутністю у заявниці ефективних засобів юридичного захисту 
у зв’язку з її скаргою за статтею 8 Конвенції щодо невиконання ухвале-
ного на її користь судового рішення.

4. Постановляє, 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 такі суми:
i) 4500 (чотири тисячі п’ятсот) євро та додатково суму будь-

якого податку, що може нараховуватись, заявниці в якості 
відшкодування моральної шкоди; ця сума має бути кон-
вертована в національну валюту держави-відповідача за 
курсом на день здійснення платежу;

ii) 1500 (одна тисяча п’ятсот) євро та додатково суму будь-
якого податку, що може нараховуватись заявниці, в якості 
компенсації судових та інших витрат;ця сума має бути пе-
рерахована безпосередньо на банківський рахунок пред-
ставника заявниці пана Маркова;

b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточ-
ного розрахунку на зазначену суму нараховуватиметься про-
стий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової 
ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в пе-
ріод несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.

5. Відхиляє решту вимог заявниці щодо справедливої сатисфакції.

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 20 жовтня 
2016 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.

М. Блашко А. Нуссбергер
заступник секретаря секції голова
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E U R O P E A N C O U R T O F H U M A N R I G H T S 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ятА СЕКЦІя

СПРАВА «ІРИНА СМІРНОВА ПРОТИ УКРАЇНИ»

(Заява № 1870/05)

Рішення

Страсбург 
13 жовтня 2016 року

ОСТАТОЧНЕ 
06 березня 2017 року

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

У справі «Ірина Смірнова 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,
п. Ф. Вегабовіч,   п. Й. Ґрозев,
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п. К. Ранзоні,
та п. М. Блашко, заступник секретаря секції,
після обговорення за зачиненими дверима 20 вересня 2016 року, 

виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу було розпочато за заявою (№ 1870/05), яку 28 грудня 
2004 року подала до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції 
про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) 
громадянка України, пані Ірина Трохимівна Смірнова (далі — заявниця).

2. Заявницю, якій було надано правову допомогу, представляли 
пані Н. Куснер та пан О. Тарахкало, юристи, які практикують у м. До-
нецьк та м. Київ відповідно. Уряд України (далі — Уряд) представляли 
його Уповноважені, на останніх етапах провадження пан І. Ліщина.

3. Заявниця стверджувала, зокрема, що органи державної влади 
не захистили її фізичну та психологічну недоторканність, житло та 
приватне життя від серйозних втручань фізичних осіб, які були спів-
власниками квартири, де вона проживала, та їхніх гостей і наймачів.

4. 14 грудня 2011 року Голова П’ятої секції вирішив повідомити 
про заяву Уряд та запросив його надати коментар, чи було порушення 
статті 8 Конвенції у справі заявниці.

5. 19 вересня 2013 року Голова П’ятої секції вирішив запроси-
ти сторони надати коментарі, чи було порушення статті 3 Конвенції 
у справі заявниці.

ФАКтИ

I. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

6. Заявниця народилась у 1940 році та проживає у м. Донецьк.

A. попередня інформація щодо конфліктУ 

Зі співвласниками її квартири

7. Наприкінці листопада 2001 року до заявниці прийшли двоє не-
відомих чоловіків, В. Ш. та А. Н., які запропонували придбати полови-
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ну квартири, в якій вона проживала, за 700 доларів США (далі — дол. 
США). Це була двокімнатна квартира площею 43,3 кв. м, нещодавно 
приватизована в рівних частинах заявницею та її повнолітнім си-
ном, Ю. Заявниця відмовилася продати свою половину квартири. За її 
твердженням запропонована ціна була значно нижчою за ринкову вар-
тість. За будь-яких обставин вона не мала підстав продавати кварти-
ру, яка протягом декількох десятиліть була її довготривалим житлом. 
У відповідь В. Ш. та А. Н. попередили заявницю, що вона пошкодує про 
своє рішення, оскільки Ю. (який був одружений і проживав окремо), 
запропонував подарувати іншу половину квартири В. Ш. Якщо заяв-
ниця відмовиться продати свою половину за запропонованою ціною, 
В. Ш. вселиться у квартиру та створить для неї неприйнятні умови 
проживання.

8. Після цього заявниці стало відомо, що 18 грудня 2001 року Ю. 
підписав завірений нотаріусом договір дарування, за яким він передав 
В. Ш. своє право власності на половину квартири (в якій не було виді-
лено часток).

9. З листопада 2002 року А. Н., В. Ш. та їхні знайомі почали ре-
гулярно приходити до квартири заявниці, вимагаючи її продати. 
За твердженням заявниці вони неодноразово ламали замки, обража-
ли її, знущалися з неї та завдавали шкоди її майну. Після цього А. Н. 
набув право на частину, а потім усю частку В. Ш. у квартирі, отрима-
ної у подарунок, вартість якого відповідно до договору дарування ста-
новила 5602 українські гривні (далі — грн). Проте, незважаючи на це 
передання, А. Н. та В. С. продовжили діяти спільно, вимагаючи, щоб 
заявниця виїхала і продала свою частку.

10. Наприклад, 23 листопада 2002 року А. Н. і В. Ш. зламали замки 
на вхідних дверях, коли заявниця була відсутня, увійшли у квартиру та 
після повернення заявниці повторили свої вимоги щодо продажу нею 
своєї частки. Оскільки заявниця обурилася їхньою присутністю у квар-
тирі та взагалі їхньою поведінкою, виник конфлікт, під час якого А. Н. 
ударив заявницю в груди, завдавши синець і набряк м’яких тканин.

11. 26 листопада 2002 року А. Н., В. Ш. і декілька невідомих осіб 
знову проникли до квартири заявниці. Оскільки гавкіт собаки заявни-
ці роздратував їх, В. Ш. став бити його ногами та вигнав. Згодом заяв-
ниця знайшла труп свого собаки у контейнері для сміття.

12. Крім того, у невстановлений день у листопаді 2002 року В. Ш. 
з’явився у квартирі після 23 год. 00 хв. (коли заявниця вже спала), від-
крив балкон і тримав його відкритим близько чотирьох годин, незва-
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жаючи на мінусову температуру на вулиці. У відповідь на подальші 
зауваження заявниці він пояснив, що хотів, щоб вона застудилась, ос-
кільки вона була впертою.

13. 15 грудня 2002 року, коли заявницю провідувала її дочка, до 
квартири знову прийшов В. Ш. Виник конфлікт, під час якого В. Ш. вда-
рив заявницю по голові та у животі, завдавши струс мозку та травму че-
ревної стінки від удару тупим предметом. Він також ударив по голові та 
інших частинах тіла дочку заявниці, завдавши їй струс головного моз-
ку та синці ніг і рук. Внаслідок конфлікту заявниця та її дочка змушені 
були звернутися за медичною допомогою у зв’язку зі своїми тілесними 
ушкодженнями, і заявниця пройшла стаціонарне лікування.

14. Після цього В. Ш. та А. Н. без згоди заявниці почали заселяти 
в квартирі від двох до шести невідомих осіб. Ці наймачі, переважно 
молоді чоловіки, поводилися неналежним чином. Зокрема, вони вла-
штовували гучні вечірки; неналежно користувалися речами заявниці, 
шкодили та крали їх; створили антисанітарні умови; недбало користу-
валися електроенергією, газом і побутовою технікою, часто залишали 
відчиненими вхідні двері та ігнорували прохання вносити оплату за 
комунальні платежі за квартиру.

15. Заявниця неодноразово намагалася виселити наймачів або за-
кликати їх до порядку. Її намагання призвели до конфліктів, під час 
яких її принижували та залякували. Її спроби замінити замки на вхід-
них дверях із метою запобігання входу без дозволу призвели до того, 
що замки були зламані, а наймачі, які часто змінювалися, знову всели-
лися, незважаючи на її невдоволення. Оскільки вона не могла терпіти 
такі умови проживання і боялася за своє життя та здоров’я, заявниця 
фактично виїхала з квартири, виступаючи проти неналежних умов 
проживання. Проте вона регулярно ненадовго відвідувала квартиру, 
щоб контролювати ситуацію.

16. На початку червня 2003 року В. Ш. проїхав автомобілем по тро-
туару, де стояла заявниця, чекаючи на автобус, налякавши та мало не 
збивши її.

17. 11 липня 2003 року близько 09 год. 20 хв. В. Ш. прийшов до квар-
тири, коли в ній була заявниця та вимагав, щоб вона уступила свою 
частку. Виник конфлікт, під час якого В. Ш. вдарив заявницю кулаком 
у живіт, завдавши їй фізичного болю.

18. Ще три рази (30 липня 2004 року, 05 серпня та 01 грудня 
2005 року) В. Ш. сильно побив заявницю, двічі — разом із його знайо-
мим О. Л. Заявниці було завдано фізичного болю та синців. Крім того, 
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30 липня 2005 року їй також було завдано другого струсу головного 
мозку, який вимагав лікування в умовах стаціонару.

19. У різні дні заявниці стало відомо, що А. Н. і В. Ш. також набули 
право власності на частки в інших численних квартирах у м. Донецьк 
і що вони поводилися зі співвласниками цих квартир аналогічним чи-
ном, змушуючи їх продати свої частки за несприятливих умов.

B. поЗов Заявниці 

про виЗнання договорУ дарУвання недійсним 

(перше цивільне провадження)

20. 16 жовтня 2003 року прокурор Ворошилівського району ініцію-
вав цивільне провадження в інтересах заявниці, вимагаючи визнати 
договір дарування між Ю. та В. Ш. недійсним і виселити останнього на 
тій підставі, що договір дарування був укладений без згоди заявниці.

21. 12 листопада 2003 року Ворошилівський районний суд м. До-
нецька (далі — Ворошилівський суд) задовольнив цей позов, встано-
вивши, зокрема, що стаття 113 Цивільного кодексу України 1963 року 
не дозоляла передання права власності на майно, що належить на праві 
спільної власності, та в якому не були виділені частки, та зобов’язувала 
співвласників майна, яке належало на праві сумісної власності, отри-
мати згоду їхніх співвласників до укладання угод щодо неї.

22. 05 лютого 2004 року Апеляційний суд Донецької області (далі — 
обласний суд) скасував це рішення за апеляційною скаргою опонентів 
заявниці та відмовив у задоволенні позову прокурора, встановивши, 
що на відміну від випадку продажу частки у спільному майні її дару-
вання третій особі не вимагало згоди співвласників.

23. 10 серпня 2004 року Верховний Суд України відмовив у від-
критті касаційного провадження за скаргами заявниці та прокурора 
на рішення апеляційного суду. Рішення набрало законної сили.

C. поЗов Заявниці З метою припинення права в. ш. і а. н. 

на майно та виселення їх іЗ квартири 

(дрУге цивільне провадження)

24. 05 жовтня 2004 року заявниця ініціювала цивільне провад-
ження, вимагаючи припинити право В. Ш. (до цього провадження 
було залучено А. Н., коли він набув частину частки В. Ш., та замінено 
В. Ш. на В.Н., коли останній набув усю частку) на його частку у кварти-
рі, враховуючи його незаконні дії щодо неї, неможливість спільного 
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користування квартирою та його відмову сплачувати свою частину ко-
мунальних платежів. Вона також просила суд виселити їх з квартири 
та зобов’язати їх відшкодувати витрати на квартиру за рахунок їхніх 
часток. Відповідачі подали зустрічний позов, стверджуючи, зокрема, 
що заявниця втручалась у їхнє особисте життя та заважала користу-
ватися речами, провокуючи конфлікти, принижуючи їх і створюючи 
неприпустимі умови проживання, які унеможливили здійснення їх-
нього бажання вселитися у квартиру. Вони просили стягнути з заяв-
ниці відшкодування шкоди, завданої її діями та вимагали розділити 
квартиру на дві частини.

25. 21 червня 2005 року районний суд задовольнив позов заявниці 
частково та відмовив у задоволенні зустрічного позову її опонентів. 
Зокрема, посилаючись на статтю 365 нового Цивільного кодексу Ук-
раїни 2003 року, він вирішив припинити право А. Н. (на той час влас-
ника половини квартири) на його частку за умови виплати заявницею 
компенсації у розмірі 5602 грн. Суд зазначив, зокрема, що існували 
численні докази того, що відповідачі дозволили проживати у квартирі 
великій кількості невідомих осіб; що заявниця зазнала знущання; що 
побутові прилади, які знаходились у квартирі, та особисті речі заявни-
ці використовувалися неналежним чином і зазнали пошкоджень. Він 
також дійшов висновку, що враховуючи розмір і планування квартири, 
спільне узгоджене володіння нею співвласниками чи розумний поділ 
її на дві незалежні половини для кожного з них з метою окремого ви-
користання є неможливим. При цьому припинення права А. Н. за умо-
ви справедливого відшкодування не поставить його в надзвичайно не-
вигідне становище, оскільки він мав інше зареєстроване місце прожи-
вання та використовував спірну квартиру здебільшого для передання 
її в оренду іншим особам. Суд також дійшов висновку, що оскільки 
А. Н. отримав квартиру в подарунок, справедливою компенсацією бу-
де виплата орієнтовної ціни (5602 грн), зазначеної сторонами в якості 
вартості частки в останніх договорах дарування. Зрештою, суд дійшов 
висновку, що А. Н. і В. Ш. більше не мали права проживати у квартирі 
та присудив стягнути часткове відшкодування витрат на комунальні 
платежі за квартиру, понесених заявницею.

26. 20 жовтня 2005 року апеляційний суд, переглянувши справу за 
апеляційною скаргою опонентів заявниці, залишив рішення без змін 
у частині відшкодування витрат, понесених заявницею на утриман-
ня квартири, та виселення з неї В. Ш., оскільки він більше не володів 
будь-якою часткою у квартирі. Він також скасував рішення в частині 
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припинення права А. Н., зазначивши, що відповідно до експертної 
оцінки ринкова вартість спірної квартири становила 147 756 грн, тобто 
вартість половини квартири становила 73 878 грн. Суд також зазначив, 
що позов заявниці про припинення права А. Н. і його виселення не 
ґрунтувалися на будь-якому положенні законодавства. У відповідній 
частині рішення було зазначено:

«Ані положення Житлового кодексу України, ані положення Цивільно-
го кодексу України 2003 року, які позивачка наводить в обґрунтування 
своїх вимог, а також Закону України «Про власність» не передбачають 
припинення права власника на його майно та його виселення з кварти-
ри, що перебуває у його власності на підставах наведених заявницею».

27. Заявниця подала касаційну скаргу. Вона зазначила, зокрема, що 
А. Н. і В. Ш. набули частки у кількох квартирах у м. Донецьк та умисно 
створили для своїх співвласників неприйнятні умови проживання з ме-
тою набуття права власності на цілі квартири на умовах, надзвичайно не-
вигідних для інших співвласників. Вона також стверджувала, що оскіль-
ки вона не мала іншого місця проживання та зазнавала постійного зну-
щання, вона виїхала з квартири та шукала притулку в різних знайомих.

28. 02 грудня 2005 року прокурор району також подав касаційну 
скаргу в інтересах заявниці, в якій він підтвердив її доводи, що від-
повідачі знущалися з неї, користувалися квартирою неналежним чи-
ном і змусили заявницю, літню жінку, виїхати з житла, в якому вона 
проживала багато років. Він також стверджував, що сума, запропоно-
вана в якості відшкодування частки відповідачів, була справедливою, 
оскільки вона дорівнювала вартості квартири, зазначеній у договорі 
дарування, на підставі якого А. Н. набув спірну частку.

29. 11 січня 2006 року Верховний Суд України відмовив у відкритті 
провадження за касаційною скаргою заявниці.

30. 22 січня 2006 року він аналогічно відмовив у відкритті провад-
ження за касаційною скаргою прокурора, і рішення апеляційного суду 
набрало законної сили.

D. скарги Заявниці до правоохоронних органів 

і кримінальне провадження проти 

а. н., в. ш. та о. л.

31. З 2002 року до 2007 року заявниця неодноразово зверталася до 
Ворошилівського районного відділу міліції у м. Донецьк (далі — рай-
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відділ міліції) зі скаргами щодо численних випадків словесного та фі-
зичного знущання, пошкодження та заволодіння її майном і спроби 
вимагання в неї її частки у квартирі з боку В. Ш. та А. Н.

32. У різні дні працівники міліції виїжджали до квартири заяв-
ниці за її викликами про допомогу. Вони вивчили ситуацію, опитали 
заявницю та її опонентів і після цього відмовили у порушенні кримі-
нальної справи (зокрема, 22 січня, 07 лютого та 24 грудня 2002 року; 
22 та 24 січня, 22 лютого, 05 та 22 березня, 15 липня, 30 серпня, 18 верес-
ня, 12, 16 та 24 жовтня, 04, 15 та 19 листопада та 05 грудня 2003 року; 
01 червня, 03 та 09 серпня та 15 листопада 2004 року, 20 січня, 23 липня, 
06 серпня, 19 листопада, 13 і 28 грудня 2005 року; та 04 і 31 березня та 
16 і 27 липня 2006 року). У своїх постановах про відмову працівники 
міліції зазначили, що не було підстав для притягнення А. Н. і В. Ш. до 
кримінальної відповідальності, оскільки відповідні факти виявляли 
існування тривалого побутового конфлікту між особами, які законно 
проживали у квартирі та намагалися залучити міліцію до вирішення 
своїх особистих спорів. Конфлікт виник всередині господарства та не 
порушив громадський порядок. Обидві сторони звинувачували одна 
одну у провокуванні конфлікту, і не було очевидно, яка зі сторін фак-
тично здійснила напад на іншу сторону, а яка з них діяла з метою само-
захисту. За будь-яких обставин під час цих конфліктів не було завдано 
тяжких ушкоджень стану здоров’я заявниці та не були надані будь-які 
докази, що особи, яких вона звинувачує, дійсно заволоділи її речами 
або пошкодили їх. Не можна було виключати, що вона сфальсифікува-
ла зникнення своїх речей з метою компрометування небажаних най-
мачів. Працівники міліції також порекомендували заявниці вирішити 
спір щодо користування квартирою в рамках цивільного проваджен-
ня та запевнили її, що зі стверджувальними правопорушниками були 
проведені «профілактичні бесіди» з метою сприяння ввічливому по-
водженню з їхнього боку. Кілька разів міліція офіційно попереджала 
їх, повідомляючи про неприпустимість антисоціальної поведінки.

33. 30 січня 2003 року прокуратура скасувала постанову про від-
мову у порушенні кримінальної справи за фактом завдання заявни-
ці тілесних ушкоджень 15 грудня 2002 року. Заявниця неодноразово 
зверталась із запитами щодо статусу цього провадження та не отри-
мала жодної відповіді. У 2006 році заявницю було повідомлено, що 
розслідування було зупинене.

34. 19 жовтня 2005 року начальник райвідділу міліції надав своїм 
працівникам вказівку внести квартиру заявниці до реєстру частих 
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виїздів з метою попередження будь-яких правопорушень і порушень 
чинного законодавства. Він зазначив, зокрема, що під час розсліду-
вання підтвердилися скарги заявниці щодо неналежної поведінки 
А. Н. і В. Ш. Зокрема, було встановлено, що вони дозволяли проживати 
у квартирі, що була об’єктом спільної власності, численним наймачам, 
які призвели до її непридатного та антисанітарного стану. Особи, які 
проживали у квартирі, також заволоділи особистими речами заявниці 
без її дозволу та недбало користувалися її меблями, технікою та по-
бутовими приладами, внаслідок чого були пошкоджені ці предмети. 
Крім того, ці особи перешкоджали доступу заявниці до квартири шля-
хом заміни замків, а отже фактично перешкоджаючи її проживанню 
там. Він також визнав, що численні профілактичні бесіди та поперед-
ження міліції не призвели до будь-яких позитивних змін.

35. Ще декілька разів (зокрема, 28 лютого 2006 року, 04 вересня 
2006 року, 19 лютого 2007 року та 06 березня 2007 року) Міністерство 
внутрішніх справ у м. Донецьк у відповідь на подальші скарги заявни-
ці визнало, що її твердження щодо втручання А. Н. і його знайомих у її 
житло були певним чином обґрунтовані. Воно також запевнило заяв-
ницю, що її адресу було внесено до реєстру частих виїздів міліції.

36. 18 липня 2006 року заявниця звернулася до Ворошилівського 
суду зі скаргою щодо В. Ш., А. Н. та О. Л. у формі приватного обвинува-
чення. Посилаючись на статті 125 і 126 Кримінального кодексу України, 
вона стверджувала, що відповідачі систематично били та словесно при-
нижували її. У зв’язку з цим заявниця посилалася на події 23 листопада 
та 15 грудня 2002 року, 30 липня 2004 року та 05 серпня 2005 року (див. 
пункти 10, 13 та 18). Вона також зазначила, що на її думку, ці події слід 
розглядати не як окремі випадки жорстокого поводження, а як епізоди 
систематичних та умисних злочинних дій організованою групою осіб, 
яка діяла з метою вимагання квартир у мешканців м. Донецьк. Вона за-
значила, що ті ж особи діяли таким же чином щодо кількох інших спів-
власників об’єктів майна у місті. Відповідно, вона просила допомоги 
районного суду у передачі її скарг до правоохоронних органів з метою 
порушення кримінальної справи за фактом вимагання та примусу.

37. У різні дні п’ятеро інших мешканців м. Донецьк долучилися 
до провадження, стверджуючи, що ті ж обвинувачені набули частки 
у їхніх квартирах, чинили на них тиск та залякували їх з метою вима-
гання решти часток.

38. 19 грудня 2006 року суддя М. Ворошилівського суду постано-
вив, що скарги заявниці та інших скаржників виявляли ознаки вчи-
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нення тяжких злочинів, які вимагали порушення кримінальної спра-
ви. Відповідно, суддя порушив кримінальну справу за підозрою у вчи-
ненні шахрайства, вимагання, мордування, обходу закону та декількох 
інших злочинів і направив справу на розслідування до прокуратури 
Донецької області.

39. 24 січня 2007 року прокуратура оскаржила цю постанову, 
стверджуючи, що чинне законодавство не надавало суддям право по-
рушувати кримінальну справу за згаданих обставин.

40. 27 березня 2007 року апеляційний суд задовольнив апеляцій-
ну скаргу прокуратури та повернув справу до Ворошилівського суду на 
розгляд іншим суддею в частині скарг, які могли розглядатися у формі 
приватного обвинувачення.

41. Після цього (23 серпня 2007 року) суддя П. Ворошилівського су-
ду залишила скаргу заявниці та скарги інших скаржників без розгляду. 
Вона дійшла висновку, що потерпілі не дотрималися норм щодо тери-
торіальної юрисдикції та інших невстановлених процесуальних вимог.

42. 26 липня 2007 року Головне управління міліції у Донецькій 
області порушило кримінальну справу за скаргою щодо вимагання, 
поданою деякою А. Ч., яку змусили, як стверджується, виїхати зі своєї 
квартири у зв’язку з неприпустимими умовами проживання, створе-
ними співвласниками її квартири.

43. 15 серпня 2007 року міліція приєднала скарги заявниці щодо 
вимагання до зазначеної кримінальної справи.

44. Того ж дня А. Н., В. Ш. та О. Л. були затримані та взяті під варту.
45. Надалі у різні дні скарги одинадцятьох інших осіб щодо неза-

конних дій тих же осіб були приєднані до справи.
46. 29 грудня 2007 року заступник керівника прокуратури області 

підписав обвинувальний акт щодо А. Н., В. Ш. та О. Л., інкримінуючи 
їм, зокрема, за частиною четвертою статті 189 Кримінального кодексу 
України вчинення вимагання майна організованою групою, та пере-
дав справу до Київського районного суду м. Донецька (далі — Київсь-
кий суд) на розгляд.

47. У різні дні у 2008 році обвинувачені були звільнені з-під варти 
до судового розгляду.

48. 24 травня 2011 року Київський суд виправдав усіх обвинува-
чених за статтею 189 Кримінального кодексу України. Він зазначив, 
зокрема:

«...Суд доходить висновку, що підставою цього кримінального провад-
ження є існування приватноправового спору між обвинуваченими та 
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потерпілими щодо користування спільним майном, який потерпілі 
вимагають вирішити в рамках кримінального провадження у зв’язку 
з надзвичайно ворожими відносинами з обвинуваченими.»

49. 27 лютого 2012 року апеляційний суд, розглянувши апеляційну 
скаргу сторони обвинувачення, скасував цей вирок і направив справу 
на новий розгляд.

50. 17 квітня 2012 року обвинувачені були знову затримані та взяті 
під варту.

51. 12 жовтня 2012 року Київський суд визнав усіх обвинувачених 
винними у вчиненні вимагання за частиною четвертою статті 189 і за-
судив їх до позбавлення волі на строк одинадцять, десять і вісім років 
відповідно. Він також зобов’язав конфіскувати все належне їм майно. 
Суд дійшов висновку, зокрема, що у матеріалах справи було достат-
ньо доказів того, що дійсно мали місце всі епізоди знущання над за-
явницею (наведені у пунктах 10, 12–13 та 16–18). Він також присудив 
заявниці 35 273,47 грн у якості відшкодування матеріальної шкоди 
та 30 000 грн у якості відшкодування моральної шкоди, які слід було 
стягнути з обвинувачених солідарно та окремо.

52. 06 березня 2013 року за апеляційною скаргою обвинувачених 
апеляційний суд залишив вирок без змін повністю, окрім одного епі-
зоду, який не стосувався справи заявниці.

53. 18 вересня 2014 року Вищий спеціалізований суд України з роз-
гляду цивільних і кримінальних справ залишив без задоволення каса-
ційні скарги, подані А. Н. і В. Ш.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСтВО

A. конститУція України

54. Відповідні положення Конституції України (1996 року) перед-
бачають:

Стаття 28
«Кожен має право на повагу до його гідності.

Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському 
або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню...»

Стаття 30
«Кожному гарантується недоторканність житла.
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Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, 
проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішен-
ням суду. ...»

Стаття 32
«Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, 
крім випадків, передбачених Конституцією України.»

Стаття 41
«Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю 
власністю...»

Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом...

Використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам 
та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну 
ситуацію і природні якості землі.»

B. цивільний кодекс України 1963 рокУ 

(втратив чинність З 01 січня 2004 рокУ)

55. Відповідні положення Цивільного кодексу України, чинного на 
час ініціювання заявницею першого провадження, передбачали:

Стаття 113. Право спільної часткової власності
«Володіння, користування і розпорядження майном при спільній част-
ковій власності провадиться за згодою всіх учасників, а при відсут-
ності згоди — спір вирішується судом. ...

Кожний учасник спільної часткової власності відповідно до своєї 
частки [у праві спільної власності] має право на доходи від спільного 
майна, відповідає перед третіми особами по зобов’язаннях, пов’язаних 
з спільним майном, і повинен брати участь у сплаті всякого роду по-
датків і платежів, а також у витратах по утриманню і зберіганню спіль-
ного майна.

Кожний учасник спільної часткової власності має право на оплатне або 
безоплатне відчуження іншій особі своєї частки в спільному майні.»

Стаття 114. Право привілеєвої купівлі частки в спільній власності
«При продажу частки в спільній [частковій] власності сторонній особі 
решта учасників спільної часткової власності має право привілеєвої 
купівлі частки, що продається по ціні, за якою вона продається...
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Продавець частки в спільній власності зобов’язаний повідомити 
в письмовій формі решту учасників спільної часткової власності про 
намір продати свою частку сторонній особі з зазначенням ціни та ін-
ших умов, на яких продає її...

При продажу частки з порушенням права привілеєвої купівлі інший 
учасник спільної власності ... може звернутися до суду з позовом про 
перевід на нього прав і обов’язків покупця.»

C. цивільний кодекс України 2003 рокУ

56. Відповідні положення нового Цивільного кодексу України 
2003 року передбачають:

Стаття 358. Здійснення права спільної часткової власності
«1. Право спільної часткової власності здійснюється співвласниками 
за їхньою згодою.

2. Співвласники можуть домовитися про порядок володіння та ко-
ристування майном, що є їхньою спільною частковою власністю.

3. Кожен із співвласників має право на надання йому у володіння та ко-
ристування тієї частини спільного майна в натурі, яка відповідає його 
частці у праві спільної часткової власності. У разі неможливості цього 
він має право вимагати від інших співвласників, які володіють і корис-
туються спільним майном, відповідної матеріальної компенсації.»

Стаття 362. Переважне право купівлі частки у праві спільної часткової власності

«1. У разі продажу частки у праві спільної часткової власності спів-
власник має переважне право перед іншими особами на її купівлю за 
ціною, оголошеною для продажу, та на інших рівних умовах, крім ви-
падку продажу з публічних торгів...»

Стаття 365. Припинення права на частку у спільному майні 
за вимогою інших співвласників

«1. Право особи на частку у спільному майні може бути припинене за 
рішенням суду на підставі позову інших співвласників, якщо:

1) частка є незначною і не може бути виділена в натурі;

2) річ є неподільною;

3) спільне володіння і користування майном є неможливим;

4) таке припинення не завдасть істотної шкоди інтересам співвласни-
ка та членам його сім’ї.
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2. Суд постановляє рішення про припинення права особи на частку 
у спільному майні за умови попереднього внесення позивачем вар-
тості цієї частки на депозитний рахунок суду.»

Стаття 386. Засади захисту права власності
«1. Держава забезпечує рівний захист прав усіх суб’єктів права власності.

2. Власник, який має підстави передбачати можливість порушення свого 
права власності іншою особою, може звернутися до суду з вимогою про 
заборону вчинення нею дій, які можуть порушити його право, або з ви-
могою про вчинення певних дій для запобігання такому порушенню.

Власник, права якого порушені, має право на відшкодування завданої 
йому майнової та моральної шкоди.»

Стаття 391. Захист права власності від порушень, 
не пов’язаних із позбавленням володіння

«1. Власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійснен-
ні ним права користування та розпоряджання своїм майном.»

D. кримінальний кодекс України

57. Відповідні положення Кримінального кодексу України (2003 ро-
ку) у редакції, чинній на час подій, передбачають:

Стаття 125. Умисне легке тілесне ушкодження
«1. Умисне легке тілесне ушкодження — карається штрафом ...;

2. Умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний 
розлад здоров’я або незначну втрату працездатності, — карається гро-
мадськими роботами...»

Стаття126. Побої і мордування
«1. Умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильниць-
ких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкод-
жень, — карається штрафом...

2. Ті самі діяння, що мають характер мордування, вчинені групою осіб, 
або з метою залякування потерпілого чи його близьких, — караються 
обмеженням волі...»

Стаття 189. Вимагання
«1. Вимога передачі чужого майна ... з погрозою насильства над потер-
пілим чи його близькими родичами, обмеження прав, свобод ... цих 
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осіб, пошкодження чи знищення їхнього майна, ... — караються обме-
женням волі...;

4. Вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмі-
рах, або вчинене організованою групою, або поєднане із заподіянням 
тяжкого тілесного ушкодження, — карається позбавленням волі на 
строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.»

III. ВІДПОВІДНІ ДОКУМЕНтИ РАДИ ЄВРОПИ

58. У своїй Рекомендації Rec(2002)5 від 30 квітня 2002 року про за-
хист жінок від насилля Комітет міністрів Ради Європи зазначив, inter 
alia, що держави-члени мають запровадити, розробити та/або за не-
обхідності покращити національну політику проти насилля, що ґрун-
тується на максимальній безпеці жертв і їхньому захисті, підтримці 
та допомозі, приведенні у відповідність кримінального та цивільного 
законодавства, приверненні уваги громадськості, спеціальній підго-
товці представників різних професій, які стикаються з насиллям над 
жінками, та проведенні попереджувальних заходів.

59. У Рекомендації також було зазначено, що держави-члени ма-
ють забезпечити всім жертвам насилля можливість ініціювати про-
вадження, розробляти положення з метою забезпечення можливості 
ініціювання провадження прокурором, закликати прокурорів розгля-
дати насилля над жінками як обтяжуючі чи вирішальні обставини при 
вирішенні питання про притягнення до відповідальності в інтересах 
суспільства та за потреби забезпечити вжиття заходів з метою ефек-
тивного захисту потерпілих від погроз і можливих актів помсти.

ПРАВО

I. ОБСяГ СПРАВИ

60. Суд зазначає, що заявниця висунула декілька нових скарг 
у своїй відповіді на зауваження Уряду від 10 квітня 2012 року щодо 
прийнятності та суті цієї справи. Зокрема, вона додатково скаржила-
ся за статтею 6 Конвенції, що тривалість провадження у її справі була 
необґрунтованою, та посилалася на статтю 13 Конвенції та статтю 1 
Першого протоколу до Конвенції у зв’язку з фактами цієї справи.
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61. На думку Суд, нові скарги заявниці не є уточненням її первісних 
скарг до Суду, щодо яких сторони надали зауваження до їх подання. 
Таким чином, Суд не вважає за належне розглядати ці питання окремо 
(див., зокрема, рішення у цій справі «Пиряник проти України» (Piryanik 
v. Ukraine), заява № 75788/01, пункт 20, від 19 квітня 2005 року).

II. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 3 КОНВЕНЦІЇ

62. Заявниця скаржилася, що впродовж тривалого періоду часу де-
ржавні органи не захистили її від систематичного нелюдського та та-
кого, що принижує гідність, поводження, тобто насилля та словесного 
приниження з боку співвласників її квартири та їхніх гостей і найма-
чів. Вона посилалася на статтю 3 Конвенції, яка передбачає:

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

A. щодо прийнятності

63. Уряд стверджував, що наявні національні засоби юридичного 
захисту щодо зазначеної скарги не були вичерпані на момент подання 
його зауважень (23 грудня 2013 року). Перш за все у відповідний час 
все ще тривало кримінальне провадження, відкрите у 2007 році що-
до співвласників квартири заявниці; отже, ухвалення рішення до його 
результату було передчасним. По-друге, якщо заявниця була незадо-
волена проведенням цього провадження правоохоронними органами 
або загалом реагуванням на її скаргу, вона мала право подати скаргу 
на їхні дії чи бездіяльність і вимагати відшкодування шкоди, завданої 
тривалим та неефективним розслідуванням. Зрештою, заявниця за-
вжди могла ініціювати кримінальне провадження у формі приватного 
обвинувачення з метою покарання стверджуваних правопорушників у 
зв’язку з епізодами жорстокого поводження, зокрема, за статтями 125 
та 126 Кримінального кодексу України. Вона не зробила цього до лип-
ня 2006 року, та навіть тоді вона не підтримала свою вимогу.

64. Заявниця не погодилась. Вона стверджувала, зокрема, що 
ініційоване державою кримінальне провадження щодо стверджува-
них правопорушників було відкрите з неналежним запізненням і не-
обґрунтовано затягувалось, а отже було неефективним. Щодо інших 
засобів юридичного захисту, наведених Урядом, вони були prima facie 
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неефективні у її справі. Зокрема, притягнення до кримінальної від-
повідальності у формі приватного обвинувачення не могло виправити 
ситуацію тривалого та систематичного знущання. У найкращому ви-
падку за його результатами могли бути призначені незначні покарання 
за окремі епізоди фізичного насилля. У будь-якому випадку заявниця 
намагалася застосувати цей засіб юридичного захисту у 2006 році та її 
скаргу було відхилено на формальній процесуальній підставі більше 
ніж через рік після прийняття її до розгляду. До того часу було від-
крите кримінальне провадження щодо основних правопорушників, 
ініційоване державою. На думку заявниці, це провадження могло при-
звести до формулювання та належної кваліфікації всіх її скарг. У цій 
ситуації для заявниці не було змісту підтримувати позов, поданий 
у формі приватного обвинувачення. Зрештою, щодо цивільного позову 
до правоохоронних органів Уряд не довів, яким чином цей засіб юри-
дичного захисту був би застосований на практиці, та яким чином він 
був би здатний прискорити вирішення системної проблеми заявниці.

65. Суд зазначає щодо першого заперечення, висунутого Урядом, 
що 18 вересня 2014 року було ухвалено остаточне рішення у кримі-
нальному провадженні проти А. Н., В. Ш. та О. Л. Відповідно, він вва-
жає, заперечення Уряду щодо передчасності скарги заявниці більше 
не є обґрунтованим (див. рішення у справі «Кирпиченко проти Украї-
ни» (Kirpichenko v. Ukraine), заява № 38833/03, пункт 63, від 02 квітня 
2015 року).

66. Що стосується інших заперечень, вони тісно пов’язані з суттю 
скарги заявниці за статтею 3 Конвенції, а отже мають бути приєднані 
до суті.

67. Суд зазначає, що іншим чином ця скарга не є явно необґрун-
тованою у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Він 
також зазначає, що вона не є неприйнятною на будь-яких інших під-
ставах. Отже, вона має бути визнана прийнятною.

B. щодо сУті

68. Заявниця зазначила, що впродовж кількох років починаючи 
з листопада 2001 року вона жила у тривалій ситуації знущання з боку 
співвласників її квартири, їхніх гостей і наймачів. При цьому протя-
гом дуже тривалого періоду часу органи влади «поділяли» цю повторю-
вану ситуацію на окремі незначні конфлікти та відмовлялися бачити 
основну системну проблему. Хоча зрештою було відкрите кримінальне 
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провадження, та доводи заявниці були належним чином приєднані до 
доказової бази проти основних правопорушників, затримка при від-
критті цього провадження та його подальша тривалість спричинили 
його неефективність.

69. Уряд визнав, що заявниця, одинока пенсіонерка, була враз-
ливою особою та що держава мала позитивний обов’язок захистити 
її від жорстокого поводження співвласників її квартири, їхніх гостей 
і наймачів. Крім того, він стверджував, що цей обов’язок був належним 
чином виконаний у справі заявниці. Зокрема, первісне небажання 
міліції порушувати кримінальну справу проти стверджуваних право-
порушників було зрозумілим і виправданим: було нелегко відрізнити 
справу заявниці від незначного побутового конфлікту. Співвласники 
квартири заявниці, їхні гості та наймачі мали законне право перебу-
вати у квартирі. Обидві сторони звинувачували одна одну у провоку-
ванні конфліктів і створенні неприпустимих умов проживання. З ча-
сом стало очевидним, що ситуація була складнішою. Відповідно, була 
порушена кримінальна справа, та особи, які порушили права заявниці 
були засуджені до позбавлення волі на значні строки. Заявниця також 
завжди мала право оскаржити постанови про відмову у порушенні 
кримінальної справи проти правопорушників до суду, а також притяг-
ти їх до кримінальної відповідальності за окремі епізоди жорстокого 
поводження у формі приватного обвинувачення. Не можна дорікати 
державі через те, що вона не скористалася цими засобами.

70. Суд нагадує, що обов’язок Високих Договірних Сторін за стат-
тею 1 Конвенції гарантувати кожному, хто перебуває під їхньою 
юрисдикцією, права і свободи, визначені у Конвенції, у поєднанні зі 
статтею 3 вимагає від держав прийняття ефективних кримінально-
правових норм для попередження вчинення злочинів проти особис-
тої недоторканності, що забезпечуються правоохоронним механіз-
мом для попередження, усунення та покарання порушень таких норм. 
Ця вимога поширюється на жорстоке поводження фізичних осіб (див., 
серед інших джерел, рішення у справах «Д. Ф. проти Латвії» (D. F. v. 
Latvia), заява № 11160/07, пункт 83, від 29 жовтня 2013 року та «Валюлє-
не проти Литви» (Valiulienë v. Lithuania), заява № 33234/07, пункт 75, від 
26 березня 2013 року). Для виникнення такого позитивного обов’язку 
необхідно встановити, що оскаржуване жорстоке поводження досягло 
рівня, визначеного статтею 3 (див. ухвалу щодо прийнятності у справі 
«Б. В. та інші проти Хорватії» (B. V. and Others v. Croatia) (dec.), заява 
№ 38435/13, пункти 152, 153, від 15 грудня 2015 року), або що органи 
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влади знали чи повинні були знати у відповідний час про існування 
реального та безпосереднього ризику такого жорстокого поводження 
(див. рішення у справі «Джорджевіч проти Хорватії» (Đorđević v. Croatia), 
заява № 41526/10, пункт 139, ЄСПЛ 2012).

71. Не можна очікувати від державних органів застосування 
кримінально-правового механізму у кожній справі, в якій сусіди, чле-
ни сім’ї чи інші особи беруть участь у незначних конфліктах і намага-
ються врегулювати поточний конфлікт шляхом звернення до органів 
кримінальної юстиції (див. згадане рішення у справі «Б. В. та інші про-
ти Хорватії» (B.V. and Others v. Croatia), пункти 153, 155–158). З іншого 
боку важливо запровадити заходи ефективного захисту щодо побуто-
вого насилля та інших видів знущання, зокрема, обґрунтовані заходи 
з метою попередження вірогідного жорстокого поводження (див. рі-
шення у справі «Джорджевіч проти Хорватії» (Đorđević v. Croatia), заява 
№ 52442/09, пункт 102, ЄСПЛ 2011 (витяги)). Якщо особа висуває небез-
підставну скаргу щодо повторюваних актів домашнього насилля над 
нею чи інших видів знущання, якими б незначними не були окремі 
епізоди, національні органи влади зобов’язані оцінити ситуацію зага-
лом, у тому числі й загрозу продовження аналогічних подій. При такій 
оцінці необхідно в першу чергу врахувати психологічний ефект, який 
може мати загроза повторного знущання, залякування та насилля на 
повсякденне життя потерпілого (див. згадані рішення у справах «Ва-
люлєне проти Литви» (Valiulienë v. Lithuania), пункти 68, 69; «Джорджевіч 
проти Хорватії» (Đorđević v. Croatia), пункти 90–93; рішення у справі 
«М. і М. проти Хорватії» (M. and M. v.Croatia), заява № 10161/13, пункти 
141, 142, ЄСПЛ 2015 (витяги)). Якщо встановлено, що конкретна особа 
була постійним об’єктом знущань, і є вірогідність продовження жорс-
токого поводження, окрім реагування на конкретні події органи влади 
повинні вжити належні заходи загального характеру з метою протидії 
основній проблемі (див. згадане рішення у справі «Джорджевіч проти 
Хорватії» (Đorđević v. Croatia), пункти 174–149).

72. Повертаючись до фактів цієї справи, Суд звертає увагу на пов-
торюваний та умисний характер словесного та фізичного насилля, 
якого заявниця, одинока пенсіонерка, зазнавала з боку групи молод-
ших і сильніших чоловіків упродовж кількох років. Хоча деякі епі-
зоди при окремому розгляді можна кваліфікувати як незначні побу-
тові конфлікти між особами, які законно проживали у квартирі, інші 
епізоди насильства, внаслідок яких утворилися тілесні ушкодження 
(див. пункти 10, 13 та 18), були дуже серйозні самі по собі. Оскільки 
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події регулярно повторювалися протягом періоду часу, вони мають 
розглядатися в якості ситуації, яка триває, що є обтяжуючою обстави-
ною (див. згадане рішення у справі «Валюлєне проти Литви» (Valiulienë 
v. Lithuania), пункт 68). З матеріалів справи також вбачається, що 
повторювані фізичні та словесні атаки спричинили глибокі душевні 
страждання, тривогу та постійні побоювання за своє життя та фізич-
ну недоторканність. Це страждання було обтяжене тим, що насилля 
та знущання відбувалися у межах житла заявниці, що унеможливлю-
вало будь-яку допомогу ззовні.

73. Враховуючи повторюваний та умисний характер словесних 
атак, поєднаних із епізодами фізичного насилля групи чоловіків над 
одинокою пенсіонеркою, Суд вважає, що поводження, якого зазнала 
заявниця, досягло рівня жорстокості, який підпадає під дію статті 3 
Конвенції. Він також доходить висновку, що це поводження зумовило 
позитивний обов’язок держави за статтею 3 Конвенції застосувати за-
хисний законодавчий та адміністративний механізм.

74. З матеріалів справи вбачається, що основні порушники прав 
заявниці були притягнуті до кримінальної відповідальності та за-
суджені до позбавлення волі на значні строки. Крім того, суди пос-
тановили конфіскувати належне їм майно. Слід зазначити, що зло-
чин, інкримінований нападникам заявниці, був кваліфікований як 
вимагання, а не жорстоке поводження чи інший аналогічний злочин. 
Проте з рішень національних судів вбачається, що жорстоке повод-
ження із заявницею було взяте до уваги під час судового розгляду та 
що вжиті заходи ефективно захистили її від ризику поділу її кварти-
ри з колишніми нападниками або їхніми знайомими у майбутньому. 
Водночас, зважаючи на пред’явлені особам, які жорстоко поводились 
із заявницею, належним чином усунули її скарги щодо їхнього жорс-
токого поводження та систематичного приниження, Суд зазначає, що 
органам державної влади знадобилося більше дванадцяти років для 
вирішення цієї справи.

75. Враховуючи це, Суд нагадує, що для цілей статті 3 заходи за-
хисту мають дозволяти органам влади реагувати в надзвичайних ви-
падках пропорційно до передбачуваної загрози, якої зазнає відповід-
на особа (див. згадане рішення у справі «Д. Ф. проти Латвії» (D. F. v. 
Latvia), пункти 91 та 95). Якщо ситуація вимагає відкриття криміналь-
ного провадження, це провадження загалом, зокрема стадія судово-
го розгляду, має відповідати вимогам статті 3 Конвенції та дозволити 
розгляд справи по суті протягом розумного строку (див., наприклад, 
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згадане рішення у справі «М. і М. проти Хорватії» (M. and M. v.Croatia), 
пункти 147–152).

76. Суд визнає, що на початкових стадіях конфлікту між заявни-
цею та співвласниками її квартири національні органи влади могли 
зазнати певних труднощів під час юридичної кваліфікації ситуації. 
Проте не було надано достовірних пояснень, які могли виправдати всю 
затримку тривалістю більше ніж дванадцять років.

77. Щодо можливості притягнення до кримінальної відповідаль-
ності у формі приватного обвинувачення за статтями 125 та 126 Кримі-
нального кодексу (наведеними у пункті 57) або ініціювання цивільного 
провадження проти правоохоронних органів у зв’язку з їхньою без-
діяльністю Суд нагадує, що основа скарги заявниці полягала в систе-
матичному знущанні над нею. При цьому національні органи влади, не-
зважаючи на те, що їм було відомо про цю ситуацію, не вжили належних 
заходів для покарання правопорушників і попередження подальших 
нападів і знущань. Таким чином, ситуація потребувала оперативного 
втручання посадових осіб органів влади. Уряд не довів, що будь-який із 
зазначених засобів юридичного захисту міг призвести до такого втру-
чання чи ефективного вирішення основної системної проблеми.

78. За цих обставин Суд відхиляє заперечення Уряду щодо неви-
черпання засобів національного захисту, раніше приєднане до суті, та 
доходить висновку, що держава-відповідач не виконала свого позитив-
ного обов’язку за статтею 3 Конвенції щодо захисту заявниці від пов-
торюваного словесного приниження та фізичного насилля двох спів-
власників її квартири та їхніх знайомих у зв’язку з надзвичайними 
затримками під час порушення та проведення публічного розсліду-
вання в кримінальному провадженні, ініційованому державою проти 
співвласників квартири заявниці.

79. Отже, було порушення статті 3 Конвенції.

III. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 8 КОНВЕНЦІЇ

80. Заявниця також скаржилася, що органи державної влади не 
захистили її житло та приватне життя від небажаного втручання не-
знайомих осіб. Вона посилалася на статтю 8 Конвенції у зв’язку з цим. 
Відповідне положення у відповідній частині передбачає:

«1. Кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, 
до свого житла і кореспонденції...»
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A. щодо прийнятності

81. Уряд стверджував, що не були вичерпані наявні національні 
засоби юридичного захисту щодо зазначеної скарги. Тією мірою, якою 
скарга заявниці могла стосуватися епізодів жорстокого поводжен-
ня та знущання співвласників її квартири, їхніх гостей і наймачів, 
Уряд надав аргументи, аналогічні тим, що були розглянуті у зв’язку 
зі статтею 3.

82. Щодо більш незначної сторони конфлікту (тобто спору щодо 
порядку використання приміщень і побутових приладів) на думку 
Уряду, заявниця ніколи не намагалася використати численні доступні 
цивільно-правові засоби юридичного захисту з метою вирішення цих 
спорів. До таких засобів юридичного захисту належали: позов про від-
шкодування матеріальної та моральної шкоди, вимога про заборону 
вчинення дій, які можуть порушити право заявниці на користування 
її майном, або позов про визначення порядку користування спільним 
майном (дивіться відповідні положення національного законодавства 
у пункті 56).

83. На думку Уряду, заявниця не скористалася будь-яким із цих 
засобів юридичного захисту, оскільки вона не була дійсно зацікавлена 
у вирішенні спору та досягненні згоди у відносинах зі співвласниками 
її квартири. Її єдиним бажанням було набуття у свою власність всієї 
квартири. Це також було можливо за національним законодавством 
відповідно до статті 365 Цивільного кодексу (див. пункт 56). Проте з цієї 
точки зору обов’язок держави полягав не у захисті житла заявниці від 
небажаних втручань, а у забезпеченні захисту пересічних майнових 
інтересів двох сторін, які були фізичними особами. Заявниця намага-
лася скористатися цим засобом юридичного захисту, проте оскільки 
вона бажала сплатити символічну, незначну суму в якості відшкоду-
вання частки її співвласників, судовим органам не можна дорікати за 
відхилення цієї пропозиції. Заявниця завжди мала можливість заново 
узгодити припинення права власності співвласників її квартири на 
більш обґрунтованих умовах.

84. Заявниця не погодилась. Вона стверджувала, що двокімнатна 
квартира, в якій вона проживала, була розрахована на проживання 
однієї родини. Було неможливо поділити її на два окремих житла або 
в інших спосіб утворити у ній два помешкання, що дало б змогу літній 
жінці проживати разом із молодими чоловіками належно та узгоджено. 
За будь-яких обставин А. Н. та В. Ш. не мали наміру проживати разом 
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із заявницею. Вони набули частку в її квартирі з очевидним злочин-
ним наміром: змусити передати іншу частку за надзвичайно неспри-
ятливих умов, погрожуючи заявниці та створюючи неприйнятні умо-
ви проживання. У цій ситуації не могло бути будь-яких справедливих 
переговорів і врівноваження приватних інтересів; належним був лише 
кримінально-правовий засіб захисту. Заявниця зробила добросовісну 
спробу викупити частку її співвласників у квартирі під час цивільного 
судового провадження. Вона погодилася, що запропонована нею ціна 
була нижчою ніж та, яку можна було б отримати за неї, якби кварти-
ра продавалася повністю за відсутності будь-яких мешканців та ін-
ших обтяжень. Проте на її погляд, гіпотетична частка у неподільній 
двокімнатній квартирі, зайнятій мешканцями, не мала б ринкової ці-
ни. За будь-яких обставин опоненти заявниці відповідно до докумен-
тів набули свою частку в її квартирі безоплатно за винятком податку 
на доходи, сума якого обчислюється відповідно до номінальної вар-
тості, зазначеної у договорі дарування. За цих обставин виплата біль-
шої суми відшкодування — обтяжливої для пенсіонерки — становила б 
безпідставне збагачення її опонентів.

85. Суд вважає, що заперечення Уряду тісно пов’язане із суттю 
скарг заявниці за статтею 8 Конвенції, а отже воно має бути приєднане 
до суті.

86. Він зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у розумін-
ні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Він також зазначає, що 
вона не є неприйнятною за будь-яких інших підстав. Отже, вона має 
бути визнана прийнятною.

B. щодо сУті

1. доводи сторін

87. Заявниця стверджувала, що прибуття непроханих невідомих 
осіб до її квартири становило грубе втручання у її житло та приват-
не життя. Тим більше, що нові особи, разом з якими вона проживала, 
відмовилися належним чином користуватися квартирою, знущалися 
з заявниці та залякували її. Упродовж років усі її спроби вирішити 
питання або шляхом переговорів, у цивільному провадженні, або 
шляхом звернення до правоохоронних органів були марними, та не 
маючи змоги терпіти осіб, разом із якими вона проживала, вона мала 
шукати притулку в іншому місці та фактично була позбавлена місця 
проживання.
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88. Уряд зазначив, що держава-відповідач належним чином ви-
конала свої позитивні обов’язки за статтею 8 щодо заявниці, оскільки 
з метою захисту її житла та приватного життя від небажаних втручань 
існував належний правовий та адміністративний механізм. Серед усіх 
інших інструментів, стаття 365 Цивільного кодексу надавала заявниці 
можливість припинити право її співвласників на їхню частку у квартирі 
у зв’язку з неможливістю спільного користування нею. Проте у цьому 
контексті важливим було те, що В. Ш. і потім А. Н. набули частки у спір-
ній квартирі законно. Відповідно, вони мали право володіти, користу-
ватися та розпоряджатися ними на рівних правах із заявницею. За цих 
обставин для того, щоб припинити їхні права, заявниця мала сплатити 
відшкодування в розмірі ринкової вартості, а вона не хотіла цього ро-
бити. Вона не могла очікувати, що національне законодавство надасть 
їй можливість набуття виключного права проживати у квартирі одно-
осібно без виплати справедливого відшкодування іншим співвласни-
кам. Також не можна було вважати державні органи відповідальними за 
невикористання заявницею інших, більш гнучких юридичних засобів, 
згаданих у пункті 82, які могли допомогти їй узгодити справедливі умо-
ви спільного проживання у квартирі з її співвласниками.

2. оцінка суду

89. Суд зазначає, що тією мірою, якою скарга заявниці за стат-
тею 8 може стосуватися приниження та насильницьких дій, вона під-
падає під дію статті 8 (див., наприклад, рішення у справі «Хайдуова 
проти Словаччини» (Hajduovб v. Slovakia), пункт 46, від 30 листопада 
2010 року; згадані рішення у справах «Сандра Янковіч проти Хорватії» 
(Sandra Janković v. Croatia), пункт 45; «Реметін проти Хорватії» (Remetin 
v. Croatia), пункт 90; та «Б. В. та інші проти Хорватії» (B. V. and Others v. 
Croatia), пункти 149–154). Проте оскільки Суд уже розглядав відповідні 
доводи заявниці за статтею 3, немає необхідності розглядати їх також 
за статтею 8 Конвенції (див., наприклад, згадані рішення у справах 
«Джорджевіч проти Хорватії» (Đorđević v. Croatia), пункт 93, та «М. і М. 
проти Хорватії» (M. and M. v.Croatia), пункт 143).

90. При цьому Суд зазначає, що існують інші аспекти скарги заяв-
ниці за статтею 8, які ще не були розглянуті ним. Зокрема, з доводів 
заявниці вбачається, що окрім її скарг щодо насилля та знущання вона 
також скаржиться:

а) щодо самого факту, що вона була зобов’язана терпіти присут-
ність в її житлі осіб, які не були її родичами;
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b) щодо їхніх неналежних, але не злочинних дій (зокрема, нена-
лежного користування квартирою та речами заявниці, пошкод-
ження побутових зручностей, шуму та іншого порушення спо-
кою тощо).

91. Суд вважає, що у кримінальному провадженні, під час яко-
го В. Ш. та А. Н. було інкриміноване вимагання, зрештою, ці аспекти 
скарги заявниці були розглянуті повторно. Зокрема, як вбачається 
з вироку Київського суду від 12 жовтня 2012 року, А. Н. і В. Ш. були 
зобов’язані виплатити відшкодування матеріальної та моральної шко-
ди на користь заявниці. Крім того, внаслідок рішення про конфіскацію 
майна було припинене право на їхню частку. Проте враховуючи надз-
вичайні затримки при відкритті та здійсненні кримінального провад-
ження, які вже були розглянуті у пунктах 76 та 78, їхня ефективність 
у справі заявниці була значно підірвана. Відповідно, права заявниці за 
статтею 8 Конвенції порушувалися впродовж дуже значного періоду 
часу (див. згадані рішення у справах «Суругіу проти Румунії» (Surugiu v. 
Romania), пункти 60–67, та «Удовічіч проти Хорватії» (Udovičić v. Croatia), 
пункти 158, 159).

92. При цьому Суд нагадує, що Конвенція не гарантує жодне аб-
солютне право на досягнення притягнення до кримінальної відпові-
дальності чи засудження будь-якої конкретної особи (див. рішення 
у справі «Зьодерман проти Швеції» [ВП] (Söderman v. Sweden) [GC], заява 
№ 5786/08, пункт 83, ЄСПЛ 2013). Хоча кримінально-правовий засіб 
юридичного захисту може бути необхідним у справах, які стосуються 
особливо тяжких посягань на фізичну чи психологічну недоторкан-
ність особи, щодо менш тяжких втручань у сферу, охоронювану стат-
тею 8, відповідний обов’язок держави-учасниці може бути виконаний 
шляхом запровадження, зокрема, цивільно-правових засобів, які за 
потреби мають включати в себе такі процесуальні засоби юридичного 
захисту як постановлення ухвали про заборону вчиняти дії (там само, 
пункт 85). У контексті цих міркувань Суд має розглянути, чи мала дер-
жава-відповідач за конкретних обставин цієї справи юридичний ме-
ханізм, окрім кримінально-правового, який надавав заявниці прий-
нятний рівень захисту від втручань у її приватне життя та здійснення 
її права на житло (див., mutatis mutandis, так само, пункт 91).

93. Суд нагадує, що гарантії, надані статтею 8 та, зокрема право на 
повагу до житла, мають першочергове значення для особистості лю-
дини, самовизначення, фізичної та моральної цілісності, підтримки 
взаємовідносин з іншими, усталеного та безпечного місця в суспіль-
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стві (див., зокрема, згадане рішення у справі «Коннорс проти Сполуче-
ного Королівства» (Connors v. The United Kingdom), пункт 82, та рішення 
у справі «Кривіцька та Кривіцький проти України» (Kryvitska and Kryvitskyy 
v. Ukraine), заява № 30856/03, пункт 44, від 02 грудня 2010 року). Житло 
зазвичай є місцем, де особа має почуватися у безпеці (див. згадане рі-
шення у справі «Зьодерман проти Швеції» (Söderman v. Sweden), пункт 117) 
та захищеною від небажаної уваги та втручань. Це стосується не лише 
фізичних втручань, зокрема, проникнення без дозволу, а різних пору-
шень, таких як шум або запахи та інші форми втручання, які переш-
коджають спокійному, вільному користуванню зручностями їхнього 
житла (див. згадане рішення у справі «Удовічіч проти Хорватії» (Udovičić 
v. Croatia), пункт 136).

94. У контексті цих міркувань Суд доходить висновку, що спільне 
проживання у своєму житлі з непроханими невідомими особами, нез-
важаючи на те, якою належною є їхня поведінка, створює дуже важливі 
потенційні наслідки для приватного життя особи та інших інтересів, 
охоронюваних статтею 8. Відповідно, якщо держава-учасниця з тієї чи 
іншої причини застосовує юридичний механізм, який зобов’язує фі-
зичну особу з тих чи інших причин проживати спільно з особами, які 
не є її родичами, держава має прийняти чіткі нормативні акти та не-
обхідні процесуальні гарантії з метою надання відповідним сторонам 
можливості захистити свої інтереси, охоронювані Конвенцією.

95. У цій справі вбачається, що чинне законодавство не пере-
дбачало судових органів, у яких заявниця могла заперечити проти 
спільного проживання з А. Н., В. Ш. та їхніми знайомими у зв’язку 
з тим, що таке спільне проживання створило непропорційні на-
слідки для її прав, гарантованих статтею 8 Конвенції (див., mutatis 
mutandis, рішення у справах «МакКанн проти Сполученого Королівства» 
(McCann v. the United Kingdom), заява № 19009/04, пункти 49, 50 та 55, 
ЄСПЛ 2008; «Чосіч проти Хорватії» (Ćosić v. Croatia), заява № 28261/06, 
пункти 21–23, від 15 січня 2009 року; та «Б. проти Республіки Молдова» 
(B. v. the Republic of Moldova), заява № 61382/09, пункт 74, від 16 лип-
ня 2013 року) та отримати належний та оперативний захист від не-
бажаних втручань у її особистий простір і житло, зокрема, за потре-
би, шляхом постановлення ухвали про заборону вчинення дій (див., 
mutatis mutandis, згадане рішення у справі «Зьодерман проти Швеції» 
(Söderman v. Sweden), пункт 85).

96. Зокрема, слід зазначити, що квартира була розрахована на 
проживання однієї сім’ї (сім’ї заявниці), яка в ній проживала, потім 
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заявниця проживала там сама. Договір, за яким В. Ш., особа, яка не бу-
ла родичем заявниці, отримала право вселитися у квартиру, був укла-
дений без отримання згоди заявниці. Цей договір, визнаний законним 
національними судами (див. пункти 22, 23), також автоматично надав 
В. Ш. право запросити інших осіб проживати там і передати свою час-
тку у квартирі третім особам без згоди заявниці. Відповідно, заявниця 
втратила будь-який контроль над кількістю осіб, які отримають право 
проживання в її квартирі, або над вибором цих осіб. Отже, її двокім-
натна квартира була практично перетворена на гуртожиток, при цьо-
му у розпорядженні заявниці не було засобів для заперечення проти 
такої зміни.

97. Так само після укладення зазначеного договору заявниця не 
мала засобу юридичного захисту, який надав би їй можливість ствер-
джувати, що спільне проживання з А. Н., В. Ш. та їхніми знайомими 
поклало непропорційний тягар на її здатність користуватися правом, 
гарантованим статтею 8. Суд готовий визнати, що цивільно-правові 
засоби юридичного захисту, зазначені Урядом у пункті 82, зокрема, 
позов про відшкодування шкоди, вимога щодо заборони вчинення дій, 
які можуть порушити право іншої особи на користування майном, або 
позов про визначення порядку користування спільним майном могли 
бути доцільними у ситуації, коли законним співвласникам необхідно 
вирішити конкретні спори щодо користування спільною квартирою. 
Проте з матеріалів справи вбачається, що ситуація у цій справі була 
значно складнішою. Зокрема, скарга заявниці полягала в тому, що ко-
ристування її квартирою більшою кількістю осіб, ніж одна родина, бу-
ло неможливим, та що В. Ш. і А. Н. проникли в квартиру шляхом злому 
та заволоділи нею проти її волі. Уряд не довів, яким чином зазначені 
засоби юридичного захисту могли усунути першопричину згаданих 
скарг і надати відшкодування.

98. Суд зазначає, що Уряд у своїх запереченнях також посилався 
на статтю 365 Цивільного кодексу України як на юридичний засіб, на 
підставі якого компетентний суд міг припинити спільну власність 
у справі заявниці. Ця стаття (див. текст у пункті 56) встановлювала 
можливість припинення права співвласника на його частку у неподіль-
ному об’єкті власності, якщо інші співвласники вважали, що спільне 
користування цим об’єктом було неможливим. Проте з тексту цього 
положення вбачається, що воно могло використовуватися лише проти 
співвласників, чиї частки були «незначними». Навіть більше, Уряд не 
довів, що цей засіб юридичного захисту, очевидно, призначений для 
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вирішення спорів щодо права власності, міг оперативно усунути скар-
гу щодо проникнення зі зломом у її квартиру, що була її встановленим 
«житлом», яке раніше належало її сім’ї багато років, проти волі заяв-
ниці та незважаючи на те, що вона не була розрахована на проживання 
лише однієї сім’ї. У контексті зазначеного Суд не вбачає, яким чином 
ця процедура могла надати оперативний та належний засіб юридич-
ного захисту у зв’язку зі скаргою заявниці щодо втручання невідомих 
осіб у її житло та особистий простір. Відповідно, Суд не переконаний, 
що стаття 365 Цивільного кодексу могла надати заявниці будь-яке від-
шкодування, незважаючи на які-небудь аргументи щодо ціни та інші 
аргументи.

99. Отже, ані з матеріалів справи, ані із заперечень Уряду не вба-
чається, що у розпорядженні заявниці був будь-який дієвий судовий 
орган для висунення аргументу, що обов’язок спільно володіти своїм 
житлом разом із В. Ш. і А. Н. та їхніми знайомими непропорційно впли-
нув на її приватне життя та користування своїм житлом. Відповідно, 
Суд вважає, що національна нормативно-правова база не надала заяв-
ниці необхідних процесуальних гарантій для захисту її права на пова-
гу до житла і приватного життя, гарантованого статтею 8 Конвенції.

100. Відповідно, Суд відхиляє заперечення Уряду щодо невичер-
пання, висунуте у пунктах 82, 83.

101. Враховуючи міркування, наведені у пунктах 91 та 99, Суд кон-
статує, що було порушення статті 8 Конвенції.

IV. ІНШІ СтВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННя КОНВЕНЦІЇ

102. Насамкінець, заявниця також скаржилася за статтею 6 Кон-
венції щодо результату двох її цивільних проваджень і посилалася на 
статті 9, 14 та 17 Конвенції та статтю 2 Протоколу № 4 до Конвенції 
у зв’язку з фактами цієї справи.

103. Розглянувши ці скарги з огляду на всі наявні у нього матеріа-
ли, Суд доходить висновку, що з огляду на належність оскаржуваних 
питань до сфери його компетенції вони не виявляють жодних ознак 
порушення прав і свобод, гарантованих Конвенцією або протоколами 
до неї.

104. Отже, ця частина заяви має бути відхилена як явно необґрун-
тована відповідно до підпункту «а» пункту 3 та пункту 4 статті 35 Кон-
венції.



��1

Ірина СмІрнова проти україни

V. 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.»

A. шкода

106. Заявниця спочатку вимагала 100 000 євро в якості відшко-
дування моральної шкоди у зв’язку зі стверджувальним порушенням 
статті 8 (у її відповіді на зауваження Уряду від 10 квітня 2012 року) 
та додатково 200 000 євро в якості відшкодування шкоди у зв’язку зі 
стверджувальним порушенням статті 3 Конвенції (у її відповіді на до-
даткові зауваження Уряду від 25 грудня 2013 року). Крім того, у своїй 
відповіді на заперечення Уряду від 10 квітня 2012 року вона також 
просила зобов’язати державу-відповідача викупити її частку у спірній 
квартирі за справедливою ціною, яка відповідає ринковій ціні полови-
ни квартири, для того, щоб надати заявниці можливість купити іншу 
квартиру, яка належатиме виключно їй.

107. Уряд стверджував, що ця вимога була надмірною та необґрун-
тованою.

108. Суд нагадує, що справа, яка розглядається, стосувалася пору-
шення статей 3 та 8 Конвенції. Він не вбачає будь-якого причинно-на-
слідкового зв’язку між порушеннями цих положень та вимогою надан-
ня коштів з метою придбання нової квартири для заявниці. Отже, він 
відхиляє цю вимогу. З іншого боку Суд вважає, що заявниця, очевидно, 
зазнала страждань і тривоги у зв’язку з фактами, що призвели до вста-
новлення порушень статей 3 та 8 Конвенції. Суд, ухвалюючи рішення 
на засадах справедливості, присуджує заявниці 4000 євро в якості від-
шкодування моральної шкоди.

B. сУдові та інші витати

109. У своїй відповіді на зауваження Уряду від 10 квітня 2012 ро-
ку заявниця також вимагала компенсації судових витрат, понесених 
у зв’язку представництвом у Суді, невстановлених судових витрат 
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і витрат на переклад невстановлених документів англійською мовою. 
Вона надала деякі документи, зокрема, копію її договору з фірмою 
«Дімекс» про надання юридичних послуг; проте вона не зазначила 
конкретну суму своєї вимоги щодо компенсації судових чи будь-яких 
інших витрат. У відповіді на додаткові зауваження Уряду від 25 грудня 
2013 року заявниця не повторила свої попередні вимоги та не подала 
будь-яких інших вимог за цим пунктом.

110. Уряд зазначив, що заявниці була надана правова допомога 
з метою компенсації витрат, понесених під час представництва її ін-
тересів у Суді, та що за будь-яких обставин вона не обґрунтувала свої 
вимоги щодо компенсації судових та інших витрат належними пись-
мовими доказами.

111. Відповідно до практики Суду заявник має право на компен-
сацію судових та інших витрат лише якщо буде доведено, що такі вит-
рати були фактичними і неминучими, а їх розмір — обґрунтованим. 
У цій справі Суд нагадує, що заявниці було надано правову допомогу 
та вважає з огляду на наявні в нього документи та зазначені критерії, 
що вимога заявниці щодо компенсації судових та інших витрат має бу-
ти відхилена у зв’язку з необґрунтованістю.

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. Вирішує долучити заперечення Уряду стосовно невичерпання 
національних засобів юридичного захисту щодо скарги заявниці за 
статтями 3 та 8 Конвенції до розгляду по суті та відхиляє їх.

2. Оголошує прийнятними скарги за статтями 3 та 8 Конвенції, 
а решту скарг — неприйнятними.

3. Постановляє, що було порушення статті 3 Конвенції.
4. Постановляє, що було порушення статті 8 Конвенції.
5. Постановляє, що:
a) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде статусу 

остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держа-
ва-відповідач повинна сплатити заявниці 4000 (чотири тисячі) 
євро в якості відшкодування моральної шкоди; ця сума має 
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бути конвертована в національну валюту держави-відповідача 
за курсом на день здійснення платежу;

b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточ-
ного розрахунку на вищезазначену суму нараховуватиметься 
простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позич-
кової ставки Європейського центрального банку, яка діяти-
ме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові 
пункти;

6. Відхиляє решту вимог заявниці щодо справедливої сатисфакції.

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 13 жовтня 
2016 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.

М. Блашко А. Нуссбергер
заступник секретаря секції 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 «ТОВ „ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНИХ РЕфОРМ“ 
ПРОТИ УКРАЇНИ»

(Заява № 61561/08)

Рішення

Страсбург 
2 червня 2016 року

ОСТАТОЧНЕ 
17 жовтня 2016 року

Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пунк-
ту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним 
виправленням.
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У справі «ТОВ „Інститут економічних реформ“ 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,
п. Й. Ґрозев,   пані С. О’Лірі,
п. М. Мітс,
та пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 26 квітня 2016 року, 

виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу було розпочато за заявою (№ 61561/08), яку 8 грудня 
2008 року подало до Суду проти України на підставі статті 34 Кон-
венції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — 
Конвенція) ТОВ «Інститут економічних реформ» (далі — підприєм-
ство-заявник).

2. Інтереси підприємства-заявника представляла пані Г. Г. Совен-
ко, юрист, що практикує у м. Жовті Води. Уряд України (далі — Уряд) 
на останніх етапах провадження представляла виконувач обов’язків 
Урядового уповноваженого пані О. Давидчук з Міністерства юстиції.

3. Підприємство-заявник стверджувало, що його право на свободу 
вираження поглядів було порушено.

4. 2 березня 2011 року про заяву було повідомлено Уряд.

ФАКтИ

I. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

A. події, що передУвали справі

5. Підприємство-заявник «Інститут економічних реформ» (това-
риство з обмеженою відповідальністю) є редакцією газети «Вечерние 
Вести», яке зареєстроване в Україні. Згідно з твердженнями підпри-
ємства-заявника, на час подій газета за накладом була одним з найпо-
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пулярніших щоденних видань в Україні та була тісно пов’язана з полі-
тичним лідером, пані Юлією Тимошенко.

6. У дев’яності роки пані Ганна Герман працювала журналістом 
в газеті у м. Львів. На початку 2000 років вона очолювала Київське бю-
ро «Радіо «Свободна Європа»/Радіо «Свобода». У 2004 році вона ста-
ла прес-секретарем тодішнього прем’єр-міністра Віктора Януковича, 
крок, який був широко сприйнятий істотною зміною сторін в політич-
ній дискусії з боку пані Герман. У травні 2006 року її було обрано на-
родним депутатом України за списком очолюваної паном Януковичем 
Партії регіонів. На час подій вона часто представляла погляди своєї 
партії та погляди пана Януковича у різних теле- і радіопередачах та 
під час дебатів.

7. 2 квітня 2007 року Президент України своїм Указом розпустив 
Верховну Раду України. Указ призвів до гострої конституційної кризи 
з парламентською більшістю, згрупованою навколо Партії регіонів, що 
з самого початку відмовилась виконувати Указ.

Нові парламентські вибори спочатку було призначено на 27 трав-
ня 2007 року, але їх було перенесено та згодом проведено 30 вересня 
2007 року. Політичні партії, очолювані паном Януковичем та пані Ти-
мошенко набрали найбільшу кількість голосів.

B. оскаржУвана стаття

8. 21 травня 2007 року «Вечерние Вести» опублікували статтю під 
назвою «Как я стал жертвой демагогов», написану паном І. Ткален-
ком (далі — автор).

9. У відповідних витягах статті зазначалося таке:

«Юлія Тимошенко у п’ятницю ввечері ледве не втратила одного свого 
фана... Соромно визнати, але я ледве не перейшов на бік Януковича...

А в усьому винна Ганна Герман. Вона виступала в прямому ефірі радіо 
Бі-Бі-Сі й майже переконала мене. Вона сказала, що їхніх прибічників 
в Україні 11 мільйонів, а членів партії — мільйон. Я був вражений!

Ну й, безумовно, на мене справила враження її красномовність. Як же ж 
вона красиво говорить, який у неї поставлений голос та правильна інто-
нація. Вона використовувала не лише слова, але й інтонацією, спілкую-
чись також невербально... Безумовно, вона такий професіонал...

Я подумав, що після її виступу ще п’ятсот тисяч приєднаються до Пар-
тії регіонів. А мені раніше здавалося, що з Ганною Герман можна легко 
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дискутувати. Я ставив себе на місце Ганни Герман, і мені здавалося, що 
вона відчувала себе дуже ніяково.

Я легковажно вважав, що запитання «Пані Ганно, що ви робите у цій 
банді?» повинно змусити її почервоніти і опустити погляд. Їй, націо-
налістці, має бути соромно, потрапити в таку україноненависницьку 
компанію.

Пані Ганна натякала, що не є заможною людиною, що означає, що гро-
ші, очевидно, були не останньою мотивацією її рішення працювати 
на Януковича. Та незважаючи на те, що вона робить це за гроші, але 
з таким самовідданим артистизмом, що я мало не закричав, всупереч 
Станіславському: «Вірю! Пані Ганно, Вірю!»

Я майже повірив їй.

Як журналіст і той, хто знає пані Ганну особисто, і хто навіть вчився у неї 
(у неї я навчився, як не можна писати), я постійно намагався уявити себе 
на її місці.

Я звичайно розумію, пані Ганно, що мова йде про гроші ...

Але невже такі! Невже тисяча? Тисяча баксів? Або навіть більше?

Я думаю, кожен український журналіст продасться Януковичу за такі 
гроші, як тисяча доларів. Я навіть не знаю, чи зміг би я сам встояти? 
Що б я сказав дружині, друзям? Я б сказав: «Ви не знаєте Януковича, 
а я знаю Віктора Федоровича особисто, я спілкувався з ним багато 
разів — він чудовий мужик...»

А якщо мені дати більше ніж і тисячу баксів на місяць? А [якщо мені 
запропонували] стати народним депутатом, як у випадку з Ганною 
Герман? Тобто, це за квартиру в Києві? Я думаю, за квартиру в Києві 
мріють продатися усі журналісти, навіть ті, у кого вона вже є. І для 
цього не потрібно робити нічого складного. Просто з гарною дикцією 
та інтонацією говорити, що Янукович, це блудна вівця, яка нарешті 
знайшла правильний шлях, за що невпинно дякує Господу. ...

Я б також міг сказати таке. За квартиру в Києві. Та й багато простих 
сільських хлопців за квартиру в Києві могли б таке сказати. Але є од-
на проблема — не всякому Янукович дасть квартиру в Києві. Мало 
у нас таких зірок як Ганна Герман, які коштують, як квартира в Києві. 
До речі, на депутатську квартиру можна утримувати редакцію щоден-
ної газети протягом 5–10 років (залежно від того, що за квартира). 
Й усі вони, як один, писатимуть про те, які злочинці і фальсифікатори 
є ці члени Помаранчевої партії, і який мудрий, чесний і принциповий 
наш Віктор Федорович. ...
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Я слухав Ганну Герман і хотів би, щоб мені пощастило так, як їй. От би 
мені так продатися! Це безумовно найвища сходинка в кар’єрі жур-
наліста! Я не кажу навіть за квартиру. Ну хоча б за 10 тисяч баксів, тіль-
ки одразу. Гаразд, за п’ять. Навіть за три. Ну, або за щомісячну зарплату 
у 800 доларів! І я цілком ваш. Ну хоча б 600 ... Але не менше 500. ...

Все це жарти. Вибачте за ... іронію. Це іронія, хоча комусь може здати-
ся, що це сарказм. Ні, це не сарказм.

Демагогія, за Ожеговим [словник] — це «заснований на навмисному 
перекрученні фактів вплив на почуття, інстинкти малосвідомої части-
ни мас». Я довго мучився від того, що не знав, як дискутувати з демаго-
гами, на кшталт Ганни Герман, Тараса Чорновола, Кінаха, ну, й решти 
[Партії регіонів] і комуністів. З ними неможливо логічно дискутувати. 
Розумній людині, слухаючи їх, важко зберігати емоційну рівновагу.

Коли ми були у Шустера [телевізійна програма], [знайомий гість] Жванія, 
дав мені пораду. Це іронія. Справа у тому, що демагогія вимагає артис-
тизму. Розумна людина відчуває фальш, але не може її викрити. Ось тут 
і потрібна іронія, щоб довести твердження демагогів до абсурду...»

C. провадження За поЗовом про Захист честі, 

гідності і ділової репУтації

10. 18 липня 2007 року пані Герман звернулася до Печерського 
районного суду м. Києва (далі — Печерський суд) з позовом про захист 
честі, гідності і ділової репутації до підприємства-заявника та автора 
статті. Вона вимагала спростування — у формі публікації постановле-
ного на її користь судового рішення — недостовірних, як стверджува-
лося, відомостей щодо її стверджуваного отримання квартири, наве-
дених у статті. Вона також вимагала відшкодування моральної шкоди. 
Підприємство-заявник наполягало на тому, що зазначені відомості 
є оціночними судженнями щодо положення законодавства, згідно 
з яким народним депутатам України надається право на житло.

11. 18 грудня 2007 року Печерський суд частково задовольнив ви-
моги позивачки. Суд визнав такими, що не відповідають дійсності, 
такі витяги зі статті:

«А [якщо мені запропонували] стати народним депутатом, як у випад-
ку з Ганною Герман? Тобто, це за квартиру в Києві?

Але є одна проблема — не всякому Янукович дасть квартиру в Києві. Мало 
у нас таких зірок як Ганна Герман, які коштують, як квартира в Києві.»
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12. Суд встановив, що позивачка не зверталась із заявою про за-
безпечення її житлом та не отримувала таке житло як народний де-
путат України; вона придбала квартиру у 2001 році ще до того, як була 
обрана до Верховної Ради України. Суд вважав, що згідно із зазначе-
ними судженнями позивачка стала народним депутатом України ли-
ше з метою отримання квартири у м. Києві. На думку суду, це не були 
оціночні судження, тому що підставою для таких висловлювань мо-
жуть бути лише конкретні дані про наявність або відсутність факту 
реалізації пані Герман свого права на забезпечення житлом. Швидше 
за все, заяви, про які йде мова, становили твердження про факти, які 
не були перевірені або доведені жодним з відповідачів, і були негатив-
ними і образливими для позивача.

13. Виходячи, зокрема, з положень Цивільного кодексу України та 
Закону України «Про інформацію», а також посилаючись на положення 
Конституції України, яким гарантується право на повагу до особисто-
го життя (див. пункти 20 та 21), суд зобов’язав підприємство-заявника 
спростувати ці відомості шляхом опублікування резолютивної части-
ни рішення суду та сплатити позивачці 1 700 грн (близько 300 євро на 
той час) відшкодування моральної шкоди.

14. Суд також встановив, що наведений нижче витяг зі статті ста-
новив оціночне судження автора, а позов в цій частині залишив без 
задоволення:

«А якщо мені дати більше ніж тисячу баксів на місяць? Я думаю, за 
квартиру в Києві мріють продатися усі журналісти, навіть ті, у кого во-
на вже є... Я слухав Ганну Герман і хотів би, щоб мені пощастило так, 
як їй. От би мені так продатися!»

15. Підприємство-заявник оскаржило рішення, стверджуючи, 
зокрема, що згаданий вислів був вираженням думки автора. Зокрема, 
він розмірковував над тим, що змусило пані Герман, колишню «націо-
налістку», змінити свої політичні уподобання. Знаючи, що Законом 
України «Про статус народного депутата України» передбачено забез-
печення житлом, автор припустив, що він міг змінити свої погляди 
в обмін на квартиру в Києві. На думку підприємства-заявника, абсурд-
ність позовних вимог щодо спростування оціночних суджень полягала 
у тому, що ані позивач, ані суд першої інстанції не змогли сформулю-
вати конкретний текст спростування, натомість суд зобов’язав опуб-
лікувати текст самого рішення. Для підприємства-заявника нездат-
ність позивача сформулювати чіткий текст спростування ілюструвала 
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сутність статті 471 Закону України «Про інформацію», згідно з яким 
оціночні судження не підлягають спростуванню. Підприємство-заяв-
ник доводило, що вимога спростування відомостей шляхом публікації 
тексту рішення суду суперечило статті 37 Закону України «Про друко-
вані засоби масової інформації (пресу) в Україні». Підприємство-заяв-
ник також вважало, що автор не мав необхідного наміру поширювати 
неправдиві відомості. На підтвердження своїх доводів воно посила-
лось на положення Конституції України, яким гарантується свобода 
вираження поглядів.

16. 28 лютого 2008 року Апеляційний суд м. Києва залишив рі-
шення від 19 грудня 2007 року без змін, дійшовши висновку, що до-
води підприємства-заявника необґрунтовані, а висновки Печерського 
суду — правильні.

17. Підприємство-заявник оскаржило зазначену ухвалу у каса-
ційному порядку. Додатково до доводів, які підприємство-заявник 
наводило в апеляційній скарзі, воно зробило посилання на рішення 
Суду у справах «Українська Прес-Група» проти України» (Ukrainian Media 
Group v. Ukraine) (заява № 72713/01, від 29 березня 2005 року), та «Де Гаес 
та Гійзельс проти Бельгії» (De Haes and Gijsels v. Belgium) (від 24 люто-
го 1997 року, Reports of Judgments and Decisions 1997-I), доводячи, що 
згідно з практикою Суду, межі допустимої критики в адресу політиків 
є більшими, ніж для звичайних людей, та що така критика може місти-
ти перебільшення або навіть провокацію.

18. 23 травня 2008 року Верховний Суд України не знайшов підстав 
для висновків про те, що рішення, ухвалені судами нижчих інстанцій, 
порушували норми матеріального чи процесуального права.

ІІ. ВІДПОВІДНІ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСтВО І ПРАКтИКА

A. конститУція України

19. Статті 32 та 34 Конституції України передбачають таке:

Стаття 32
«Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, 
крім випадків, передбачених Конституцією України.

Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення 
конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, ви-
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значених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економіч-
ного добробуту та прав людини.

...

Кожному гарантується судовий захист права спростовувати недос-
товірну інформацію про себе і членів своєї сім’ї та права вимагати 
вилучення будь-якої інформації, а також право на відшкодування ма-
теріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, зберіганням, вико-
ристанням та поширенням такої недостовірної інформації.»

Стаття 34

«Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне ви-
раження своїх поглядів і переконань.

...

Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах на-
ціональної безпеки, територіальної цілісності або громадського по-
рядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони 
здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для 
запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, 
або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.»

B. цивільний кодекс України від 16 січня 2003 рокУ

20. Статті 277 та 1167 Кодексу передбачають:

Стаття 277 Спростування недостовірної інформації

«1. Фізична особа, особисті немайнові права якої порушено внаслідок 
поширення про неї та (або) членів її сім’ї недостовірної інформації, 
має право на відповідь, а також на спростування цієї інформації. ...

...

6. Фізична особа, особисті немайнові права якої порушено у друко-
ваних або інших засобах масової інформації, має право на відповідь, 
а також на спростування недостовірної інформації у тому ж засобі ма-
сової інформації в порядку, встановленому законом. ...

Спростування недостовірної інформації здійснюється незалежно від 
вини особи, яка її поширила.

7. Спростування недостовірної інформації здійснюється у такий же 
спосіб, у який вона була поширена.»
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Стаття 1167 Підстави відповідальності за завдану моральну шкоду

«1. Моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправо-
мірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується осо-
бою, яка її завдала, за наявності її вини...»

C. Закон України «про інформацію» 

від 2 жовтня 1992 рокУ

21. Статті 47 та 471 Закону передбачають таке:

Стаття 47. Відповідальність за порушення законодавства про інформацію
«...Відповідальність за порушення законодавства про інформацію 
несуть особи, винні у вчиненні таких порушень, як: ...поширення 
відомостей, що не відповідають дійсності, ганьблять честь і гідність 
особи...»

Стаття 471. Звільнення від відповідальності
«Ніхто не може бути притягнутий до відповідальності за висловлення 
оціночних суджень.

Оціночними судженнями, за винятком образи чи наклепу, є висловлю-
вання, які не містять фактичних даних, зокрема критика, оцінка дій, 
а також висловлювання, що не можуть бути витлумачені як такі, що 
містять фактичні дані, з огляду на характер використання мовних за-
собів, зокрема вживання гіпербол, алегорій, сатири. Оціночні суджен-
ня не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості...»

D. Закон України 

«про дрУковані Засоби масової інформації (пресУ) в Україні» 

від 16 листопада 1992 рокУ

22. Стаття 37 Закону передбачає таке:

Стаття 37. Спростування інформації
«Громадяни, юридичні особи і державні органи, а також їх законні 
представники мають право вимагати від редакції друкованого засобу 
масової інформації опублікування ним спростування поширених про 
них відомостей, що не відповідають дійсності або принижують їх честь 
та гідність.
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Якщо редакція не має доказів того, що опубліковані нею відомості 
відповідають дійсності, вона зобов’язана на вимогу заявника опублі-
кувати спростування їх у запланованому найближчому випуску дру-
кованого засобу масової інформації або опублікувати його за власною 
ініціативою.

Спростування повинно бути набрано тим же шрифтом і поміщено під 
заголовком « Спростування»на тому ж місці шпальти, де містилося 
повідомлення, яке спростовується...»

E. Закон України 

«про статУс народного депУтата України» 

від 17 листопада 1992 рокУ

23. Згідно зі статтею 35 Закону у редакції на час подій, народний 
депутат, незалежно від місця постійного проживання, за його бажан-
ням має право на створення належних житлових умов. З цією метою 
народному депутату сплачується одноразова грошова компенсація 
у розмірі вартості житла у м. Київ; житлове приміщення надається йо-
му на строк його повноважень або для постійного проживання. Вар-
тість житла оплачувалася за рахунок бюджетних призначень на забез-
печення діяльності Верховної Ради України. Для створення належних 
житлових умов новообраний народний депутат протягом трьох міся-
ців з дня набуття ним повноважень мав подати заяву до відповідного 
комітету Верховної Ради України.

24. Статті 20, 30, 31 та 33 Закону також передбачали низку інших 
привілеїв для народних депутатів, у тому числі державне страхуван-
ня на випадок втрати працездатності, страхування життя, медичне 
обслуговування, щомісячну оплату праці на рівні окладів міністрів, 
виплату матеріальної допомоги по закінченню повноважень, підви-
щену пенсію, освіту за рахунок державного бюджету, а також відшко-
дування на подорожі та відпочинок.

F. Закон України 

«про державнУ підтримкУ Засобів масової інформації 

та соціальний Захист жУрналістів» 

від 23 вересня 1997 рокУ

25. У відповідних частинах Закону передбачено таке:
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Стаття 17. Відповідальність за посягання на життя і здоров’я журналіста, 
інші дії проти нього та відповідальність журналіста 

за завдану ним моральну (немайнову) шкоду
«У разі розгляду судом спору щодо завданої моральної (немайнової) 
шкоди між журналістом або засобом масової інформації як відпові-
дачем та політичною партією, виборчим блоком, посадовою особою 
(посадовими особами) як позивачем суд вправі призначити компен-
сацію моральної (немайнової) шкоди лише за наявності умислу жур-
наліста чи службових осіб засобу масової інформації. Суд враховує 
наслідки використання позивачем можливостей позасудового, зокре-
ма досудового, спростування неправдивих відомостей, відстоювання 
його честі і гідності, ділової репутації та врегулювання спору в цілому. 
З урахуванням зазначених обставин суд вправі відмовити у відшкоду-
ванні моральної шкоди.

Умислом журналіста та/або службової особи засобу масової інформа-
ції є таке їх/її ставлення до поширення інформації, коли журналіст 
та/або службова особа засобу масової інформації усвідомлювали не-
достовірність інформації та передбачали її суспільно небезпечні на-
слідки.

Журналіст та/або засіб масової інформації звільняються від відпові-
дальності за поширення інформації, що не відповідає дійсності, якщо 
суд встановить, що журналіст діяв добросовісно та здійснював її пере-
вірку.»

G. постанова № 7 

пленУмУ верховного сУдУ України 

від 28 вересня 1990 рокУ 

«про ЗастосУвання сУдами Законодавства, 

що регУлює Захист честі, 

гідності і ділової репУтації громадян та органіЗацій» 

(втратила чинність 27 лютого 2009 рокУ)

26. Згідно з пунктом 9 Постанови при постановленні рішення про 
спростування відомостей по радіо чи телебаченню суд може зажадати, 
щоб резолютивна частина рішення була зачитана диктором в тій самій 
програмі або циклі передач і в той самий час. Вільне редагування ор-
ганом масової інформації тексту рішення або коментар до нього, які за 
змістом є оспорюванням рішення, не допускалися.
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H. постанова № 1 пленУмУ верховного сУдУ України 

від 27 лютого 2009 рокУ 

«про сУдовУ практикУ У справах про Захист гідності 

та честі фіЗичної особи, а також ділової репУтації 

фіЗичної та юридичної особи»

27. Згідно з пунктом 24 Постанови якщо суд ухвалює рішення про 
спростування поширеної інформації, то у судовому рішенні за необ-
хідності суд може викласти текст спростування інформації або за-
значити, що спростування має здійснюватися шляхом повідомлення 
сторін провадження та третіх сторін про ухвалене у справі судове рі-
шення, включаючи публікацію його тексту.

ПРАВО

I. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 10 КОНВЕНЦІЇ

28. Підприємство-заявник скаржилося на порушення його права 
на свободу вираження поглядів за статтею 10 Конвенції, відповідні 
частини якої передбачають таке:

«1. Кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає 
свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати ін-
формацію та ідеї без втручання органів державної влади і незалежно 
від кордонів...

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 необхідними 
в демократичному суспільстві... для захисту репутації чи прав інших 
осіб...»

A. щодо прийнятності

29. Суд зазначає, що заява не є явно необґрунтованою у розумінні 
підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що во-
на не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути 
визнана прийнятною.
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B. щодо сУті

1. доводи сторін

30. Підприємство-заявник зазначало, що «Вечерние Вести» були 
газетою, присвяченою питанням суспільства та політики. Її редакція 
підтримувала політичні погляди Юлії Тимошенко. Крім фактологіч-
ної інформації, газета публікувала різні авторські та полемічні стат-
ті. Саме такі авторські статті та аналітика відрізняли газету від інших 
засобів масової інформації. У цій справі втручання стосувалося самої 
суті діяльності газети. Національні суди зобов’язали підприємство-
заявника спростувати відомості, які були оціночним судженням, а не 
твердженням щодо фактів. Згідно з твердженнями підприємства-за-
явника про це свідчила сатирична форма статті та використані у ній 
мовні засоби, а саме гіпербола та алегорія. Оскаржувані абзаци стат-
ті були просто вираженням міркувань автора щодо мотивів, які спо-
нукали колишню українську націоналістку пані Герман змінити свої 
політичні переконання. А автор не мав необхідного наміру поширити 
про пані Герман недостовірну інформацію. Підприємство-заявник та-
кож доводило, що вимога надрукувати замість тексту «спростування» 
текст рішення національного суду суперечила статті 37 Закону Украї-
ни «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні».

31. Уряд погодився з тим, що рішення національних судів стано-
вили втручання у право підприємства-заявника на свободу виражен-
ня поглядів. Проте Уряд вважав, що втручання було передбачене зако-
ном, бо ґрунтувалося на відповідних положеннях Цивільного кодексу 
України та Закону України «Про інформацію». Воно також пересліду-
вало легітимну мету захисту репутації або прав інших осіб.

32. Щодо необхідності втручання Уряд доводив, що національні 
суди уважно проаналізувавши контекст тверджень автора, дійшли 
висновку, що лише один абзац у його статті містив твердження про 
факти та що інші абзаци, щодо яких скаржилась позивачка, містили 
оціночні судження. Відповідно до висновків національних судів зазна-
чений абзац містив твердження, що пані Герман стала народним депу-
татом України для того, щоб отримати квартиру у м. Києві. Національ-
ні суди встановили, що це твердження не відповідає дійсності. Уряд 
посилався на рішення Суду у справі «Ліндон, Очаковські-Лоран та Жулі 
проти Франції» (Lindon, Otchakovsky-Laurens and July v. France) ([ВП], заяви 
№№ 21279/02 та 36448/02, п. 57, ECHR 2007-IV), згідно з яким «незалеж-
но від запеклості політичної боротьби, законним є намагання забез-
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печити дотримання мінімального рівня поміркованості та доречності, 
особливо, коли репутація політика, навіть контроверсійного, повинна 
користуватися захистом, який надається Конвенцією». Уряд також по-
силався на ухвалу Суду щодо прийнятності у справі «Вітренко та ін-
ші проти України» (Vitrenko and Others v. Ukraine) (заява № 23510/02, від 
16 грудня 2008 року), яка, на думку Уряду, підтверджувала принцип, 
що навіть під час виборчої кампанії особа не може ставати об’єктом 
несправедливих обвинувачень з боку її опонента. Підприємство-заяв-
ник навело свої доводи апеляційному суду та Верховному Суду Украї-
ни, які їх відхилили. За таких обставин, завданням Суду не є перегляд 
висновків цих судів в якості суду четвертої інстанції.

33. Уряд також доводив, що втручання було пропорційним та не 
покладало на підприємство-заявника надмірний тягар. Рішення на-
ціональних судів були частиною виконання державою свого позитив-
ного обов’язку гарантувати особам, які зазнали наклепу, мати розумну 
можливість дати відповідь.

2. оцінка суду

34. Суд встановлює та це не заперечується сторонами, що рішення 
національних судів становили втручання у право підприємства-заяв-
ника на свободу вираження поглядів. Таке втручання порушуватиме 
Конвенцію, якщо воно не задовольнить критерії, викладені у пунк-
ті 2 статті 10 Конвенції. Отже, Суд повинен встановити, чи воно було 
«передбачене законом», чи переслідувало одну або більше легітимних 
цілей, наведених у зазначеному пункті, та чи було воно «необхідним 
у демократичному суспільстві» для того, щоб досягти зазначеної мети 
або цілей.

a) «Встановлене законом»

35. Суд зауважує, що зазначене втручання ґрунтувалося на поло-
женнях Цивільного кодексу України на Закону України «Про інформа-
цію» (див. пункти 20 та 21).

36. Підприємство-заявник доводило, що накладений на ньо-
го обов’язок опублікувати резолютивну частину рішення суду (а не 
спеціально сформульований текст «спростування») суперечив стат-
ті 37 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) 
в Україні». Суд зауважує, що ані у своїх скаргах до національних судів, 
ані до Суду підприємство-заявник не пояснило, чому воно вважає, що 
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ця вимога суперечить Закону України «Про друковані засоби масової 
інформації (пресу) в Україні».

37. Суд зауважує, що саме національні органи, насамперед суди, 
повинні тлумачити та застосовувати національне законодавство (див., 
наприклад, рішення у справі «Леїдьйо та Ісорні проти Франції» (Lehideux 
and Isorni v. France), від 23 вересня 1998 року, п. 50, Reports of Judgments 
and Decisions 1998-VII). За відсутності будь-яких докладних аргумен-
тів підприємства-заявника з цього питання Суд не в змозі побачити 
будь-що у матеріалах справи або у формулюваннях самого Закону 
України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», 
що могло б свідчити про те, що тлумачення національними судами 
відповідного положення було свавільним та вочевидь невмотивова-
ним. У зв’язку з цим Суд зауважує, що тлумачення зазначеного закону 
національними судами відповідало постановам Пленуму Верховного 
Суду України 1990 та 2009 років (див. пункти 26 та 27).

38. З огляду на свою практику (див., наприклад, рішення у спра-
вах «„Markt Intern Verlag GmbH“ та Клаус Беерман проти Німеччини» 
(Markt Intern Verlag GmbH and Klaus Beermann v. Germany), від 20 лис-
топада 1989 року, Серія A, № 165, с. 18, п. 30, та «Мюллер та інші про-
ти Швейцарії» (Müller and Others v. Switzerland), від 24 травня 1988 ро-
ку, Серія A, № 133, с. 20, п. 29), Суд вважає, що відповідні положення 
Цивільного кодексу України та Закону України «Про інформацію», 
застосовані національними судами у цій справі, відповідали вимогам 
«передбачуваності».

39. Більше того, основним наголосом у доводах підприємства-за-
явника, у зв’язку з цим, поданих до національних судів, так і до Суду, 
як вбачається, є відсутність формулювання конкретного тексту спро-
стування, що підтвердило доводи заявника, що відомості, які згідно 
з висновками національних судів, не відповідали дійсності, були на-
справді оціночними судженнями, а не твердженнями щодо фактів. 
Цей аргумент стосується питання, чи було втручання«необхідним 
у демократичному суспільстві» (див., mutatis mutandis, згадане рі-
шення у справі «Українська Прес-Група проти України» (Ukrainian Media 
Groupv. Ukraine), п. 50, та рішення у справі «Газета „Україна-Центр“ про-
ти України» (Gazeta Ukraina-Tsentr v. Ukraine), заява № 16695/04, п. 48, 
від 15 липня 2010 року).

40. У світлі цих міркувань Суд вважає, що втручання було перед-
бачене законом у розумінні пункту 2 статті 10 Конвенції.
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b) «Легітимнація»

41. Суд погоджується з доводом Уряду, проти якого не заперечува-
ло підприємство-заявник, що втручання переслідувало законну мету 
захисту репутації чи прав інших осіб, а саме пані Герман.

c) «Необхідне в демократичному суспільстві»

i) Загальні принципи

42. Основоположні принципи з питання, чи є втручання у свобо-
ду вираження поглядів «необхідним у демократичному суспільстві», 
є добре узагальнені у практиці Суду та нещодавно були узагальнені 
таким чином (див. рішення у справі «„Delfi AS“ проти Естонії» (Delfi AS 
v. Estonia) [ВП], заява № 64569/09, п. 131, від 16 червня 2015 року, з по-
дальшими посиланнями):

«i) Свобода вираження поглядів становить одну з найважливіших ос-
нов демократичного суспільства й одну з основних умов для його 
прогресу та самореалізації кожної окремої особи.

Відповідно до пункту 2 статті 10 Конвенції вона може бути за-
стосована не тільки до «інформації» або «ідей», які сприймають-
ся зі схваленням або розцінюються як необразливі чи незначні, 
але і до тих, які можуть ображати, шокувати чи непокоїти. Таки-
ми є вимоги плюралізму, толерантності та відкритості думок, без 
яких немає «демократичного суспільства». Як зазначено у статті 10 
Конвенції, ця свобода може підлягати обмеженням, які... проте ма-
ють бути чітко розтлумачені, а потреба в обмеженнях встановлена 
переконливо...

ii) Прикметник «необхідний» у розумінні пункту 2 статті 10 Конвенції 
передбачає існування «нагальної суспільної необхідності».Під час 
здійснення оцінки, чи існує така необхідність, Договірні Сторони ко-
ристуються певною свободою розсуду, проте ця свобода нерозривно 
пов’язана з європейським наглядом, який поширюється як на зако-
нодавство, так і на рішення про його застосування — навіть ті, що 
ухвалені незалежним судом. Суд, таким чином, повноважний вино-
сити остаточне рішення щодо того, чи сумісне таке «обмеження» зі 
свободою вираження поглядів, гарантованою статтею 10 Конвенції.

iii) Завдання Суду при здійсненні його наглядової юрисдикції не поля-
гає у перебиранні на себе функцій компетентних національних ор-
ганів, а радше у перегляді за статтею 10 Конвенції рішень, які вони 
постановили в межах своєї свободи розсуду. Це не означає, що на-
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гляд обмежений встановленням того, чи здійснювала держава-від-
повідач свої дискреційні повноваження розумно, обережно та доб-
росовісно; завданням Суду є розгляд втручання у світлі усієї справи 
та встановлення, чи було таке втручання «пропорційним легітим-
ній цілі, що переслідувалася», а також чи були причини, наведені 
національними органами для його обґрунтування «істотними і до-
статніми»... При цьому Суд повинен переконатися, що національні 
органи влади застосували стандарти, які відповідали принципам, 
втіленим у статті 10 Конвенції, та, більше того, що вони ґрунтували 
свої рішення на прийнятній оцінці відповідних фактів...»

43. Суд також нагадує, що у демократичному суспільстві преса 
виконує важливу функцію. І хоча преса не повинна переходити пев-
ні межі, зокрема, коли це стосується захисту репутації та прав ін-
ших осіб, крім того, її обов’язком є передавати у спосіб, сумісний з її 
обов’язками та відповідальністю, інформацію та ідеї з усіх питань сус-
пільного інтересу. На пресу не тільки покладається завдання переда-
вати таку інформацію та ідеї, громадськість також має право їх отри-
мувати. В іншому випадку преса не була б в змозі відігравати свою важ-
ливу роль «сторожового пса суспільства» (див. рішення у справі «„Axel 
Springer AG“ проти Німеччини (№ 2)» (Axel Springer AG v. Germany (no. 2), 
заява № 48311/10, п. 55, від 10 липня 2014 року, з подальшими посилан-
нями). Свобода вираження поглядів стосується не тільки «інформації» 
чи «ідей», які сприймаються зі схваленням чи розглядаються як не-
образливі або незначні, але й таких, які можуть ображати, шокувати 
чи непокоїти державу або будь-яку верству населення. Журналістська 
свобода включає також можливість перебільшень або навіть провока-
цій (див. рішення у справі «Прагер та Обершлік проти Австрії» (Prager 
and Oberschlick v. Austria), від 26 квітня 1995 року, п. 38, Серія A, № 313).

44. Більше того, щодо рівня захисту відповідно до пункту 2 стат-
ті 10 Конвенції майже не існує можливостей для обмеження свобо-
ди вираження поглядів, коли йдеться про виступи політиків або про 
питання,які становлять суспільний інтерес(див. рішення у справі 
«Сюрек проти Туреччини (№ 1)» (Sürek v. Turkey (no. 1)) [ВП], заява 
№ 26682/95, п. 61, ECHR 1999-IV). Відповідно, коли висловлювання 
стосуються питання суспільного інтересу, свободі вираження думок 
зазвичай надаватиметься високий рівень захисту, а органи влади, та-
ким чином, матимуть вузькі межі дискреційних повноважень (див. 
рішення у справі «Моріс проти Франції» (Morice v. France) [ВП], заява 
№ 29369/10, п. 125, від 23 квітня 2015 року). Більше того, межі допусти-
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мої критики щодо політика ширші, ніж межі критики щодо приватної 
особи. На відміну від останньої, політик неминуче та свідомо відкри-
ває себе для пильного вивчення своїх слів та дій з боку журналістів 
та широкого загалу, а тому повинен проявляти більшу толерантність. 
Звичайно, право на захист репутації поширюється і на політиків, на-
віть якщо вони виступають не як приватні особи, проте у таких ви-
падках вимоги такого захисту мають бути збалансовані з інтересами 
суспільства до відкритої дискусії з політичних питань (див. рішення 
у справі «Лінгенс проти Австрії» (Lingens v. Austria), від 8 липня 1986 ро-
ку, п. 42, Серія A, № 103).

45. Крім того, Суд у своїй практиці розрізняє твердження щодо 
фактів та оціночні судження. Існування фактів можна довести, тоді 
як правдивість оціночних суджень не піддається доведенню. Вимогу 
довести правдивість оціночних суджень неможливо виконати і вона 
порушує свободу вираження поглядів як таку, що є фундаменталь-
ною частиною права, що охороняється статтею 10 Конвенції (див. 
згадане рішення у справі «Лінгенс сроти Австрії» (Lingens v. Austria), 
п. 46). Однак навіть у разі, якщо висловлення є оціночним суджен-
ням, пропорційність втручання може залежати від того, чи існує 
достатнє«фактологічне підґрунтя» для оспорюваного висловлювання, 
в іншому випадку воно буде надмірним(див. згадане рішення у справі 
«Ліндон, Очаковський-Лоран та Жулі проти Франції» (Lindon, Otchakovsky-
Laurens and July v. France), п. 55). Щоб розрізнити твердження щодо фак-
тів та оціночні судження необхідно враховувати обставини справи 
та загальний тон висловлювань (див. рішення у справі «Бразільє про-
ти Франції» (Brasilier v. France), заява № 71343/01, п. 37, від 11 квітня 
2006 року), оскільки судження з питань, які становлять суспільний ін-
терес, можуть на цій підставі становити оціночні судження, а не твер-
дження щодо фактів (див. рішення «Патурель проти Франції» (Paturel v. 
France), заява № 54968/00, п. 37, від 22 грудня 2005 року).

46. Сатира є формою художнього вираження та соціального вислов-
лення і за властивими їй рисами перебільшення та спотворення дійс-
ності природно має на меті провокування та збентеження. Відповідно, 
будь-яке втручання у право митця або публіциста на таке вираження 
думки повинно розглядатися з особливою обережністю (див. рішен-
ня у справах «„Vereinigung Bildender Künstler“ проти Австрії» (Vereinigung 
Bildender Künstler v. Austria), заява № 68354/01, п. 33, від 25 січня 2007 ро-
ку; «Алвеш да Сілва проти Португалії» (Alves da Silva v. Portugal), заява 
№ 41665/07, п. 27, від 20 жовтня 2009 року; та «Уелш та Сілва Канья 
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проти Португалії» (Welsh and Silva Canha v. Portugal), заява № 16812/11, 
пп. 29 та 30, від 17 вересня 2013 року), навіть, якщо використання такої 
форми висловлення, не виключає можливості обмеження за пунктом 2 
статті 10 Конвенції (див. рішення у справі «Леруа проти Франції» (Leroy 
v. France), заява № 36109/03, пп. 39 та 44, від 2 жовтня 2008 року).

ii) Застосування наведених вище принципів у цій справі

47. Суд повторює, що у контексті статті 10 Конвенції він повинен 
враховувати обставини та загальні положення, у яких робилися від-
повідні судження(див., наприклад, згадане рішення у справі «Моріс 
проти Франції» (Morice v. France), п. 162).

48. Суд зауважує, що натой час боротьба між Юлією Тимошенко 
та Віктором Януковичем та їхніми союзниками була важливою особ-
ливістю політичного життя України. Ця боротьба була особливо го-
строю у контексті рішення Президента про розпуск Верховної Ради 
України та підготовки до нових парламентських виборів, які мали від-
бутися після цього. Підприємство-заявник та його редакційна політи-
ка, за його власним визнанням, були пов’язані з пані Тимошенко. Пані 
Герман, у той же час, була головним спікером пана Януковича та його 
Партії регіонів. На цій посаді вона часто коментувала поточні спра-
ви у різноманітних засобах масової інформації, включаючи радіо- та 
телевізійні програми, які транслювалися наживо. Оскаржувана стат-
тя відображала саркастичну реакцію її автора, самопроголошеного 
прибічника пані Тимошенко, на участь пані Герман у радіопередачі 
Бі-Бі-Сі, під час якої вона розповідала про популярність своєї партії.

49. За цих обставин Суд вважає, що предмет оскаржуваної статті, 
а саме розмірковування автора щодо мотивів, якими керувалася пані 
Герман, висловлюючи свої думки та підтримуючи Партію регіонів, 
представляв значний суспільний інтерес.

50. Відповідно, при оцінці необхідності втручання органи влади 
мали вузькі межі розсуду (див., наприклад, згадане рішення у справі 
«Моріс проти Франції» (Morice v. France), п. 125, та рішення у справі «Хар-
ламов проти Росії» (Kharlamov v. Russia), заява № 27447/07, п. 33, від 
8 жовтня 2015 року).

51. Щодо змісту оскаржуваної статті Суд зазначає, що суд першої 
інстанції, чиє обґрунтування було беззаперечно залишене без змін су-
дами вищих інстанції, вважав, що два речення в оскаржуваній статті, 
взяті разом, становили твердження щодо фактів, а саме: «А [якщо мені 
запропонували] стати народним депутатом, як у випадку з Ганною 
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Герман? Тобто, це за квартиру в Києві?» та «Але є одна проблема — не 
всякому Янукович дасть квартиру в Києві. Мало у нас таких зірок як 
Ганна Герман, які коштують, як квартира в Києві».

52. Національні суди встановили, що ці вислови стверджували те, 
що пані Герман стала народним депутатом України з однією лише ме-
тою — отримати квартиру у м. Києві. Суди також дійшли висновку, що 
ці твердження не можуть вважатися оціночними судженнями, оскіль-
ки єдиним можливим підґрунтям для них могла бути фактична інфор-
мація щодо того, чи вимагала пані Герман на посаді народного депу-
тата України отримання житла чи ні. Національні суди встановили і це 
не оскаржувалось ні підприємством-заявником, ні автором, що пані 
Герман ніколи не вимагала надання їй житла та що ані автор, ані під-
приємство-заявник не намагались перевірити, так це чи ні. Виходячи 
з цього, національні суди дійшли висновку, що зазначене твердження 
не відповідає дійсності.

53. Суд із задоволенням зазначає, що національні суди спробу-
вали розрізнити твердження щодо фактів та оціночні судження в ос-
каржуваній статті. Проте, особливо з урахуванням обмеженого обсягу 
такого обґрунтування, Суд не переконаний їх підходом і не може пого-
дитися з їхнім висновком з двох причин.

54. По-перше, Суд зауважує, що національні суди не прокомен-
тували сатиричний тон оскаржуваних тверджень (див. для порів-
няння рішення у справах «„Standard Verlags GmbH“ проти Австрії» 
(Standard Verlags GmbH v. Austria), заява № 13071/03, п. 51, від 2 листо-
пада 2006 року, та «Ніковіц та „Verlagsgruppe News GmbH“ проти Авст-
рії» (Nikowitz and Verlagsgruppe News GmbH v. Austria), заява № 5266/03, 
п. 25, від 22 лютого 2007 року). Більше того, видається, що структурі 
статті у цілому, а в першу чергу чітким посиланням автора на те, що 
його твердження є «жартами», «іронією» або «сарказмом», не приділи-
ли жодної уваги. Насправді ж, уся заключна частина статті була при-
свячена роз’ясненню природи перебільшень, що містилися у її першій 
частині, які включали, зокрема, твердження, визнані такими, що не 
відповідають дійсності та є наклепницькими. Проте, як видається, 
національні суди розглядали ці твердження окремо, без урахування 
контексту (див. для порівняння рішення у справі «Діханд та інші про-
ти Австрії» (Dichand and Others v. Austria), заява № 29271/95, п. 46, від 
26 лютого 2002 року).

55. По-друге, національні суди не прокоментували загальний кон-
текст суспільного обговорення, в якому було зроблено ці висловлюван-
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ня, та предмет, якого вони стосувались (див. для порівняння рішення 
у справі «Шарзах та „News Verlagsgesellschaft“ проти Австрії» (Scharsach 
and News Verlagsgesellschaft v. Austria), заява № 39394/98, п. 38, ECHR 
2003-XI). У цьому контексті Суд повторює, що у деяких справах він 
характеризував судження щодо мотивів та упередженості як оціночні 
судження (див., наприклад, згадане рішення у справі «Патурель проти 
Франції» (Paturel v. France), пп. 10 та 37, та рішення у справі «Ляшко про-
ти України» (Lyashko v. Ukraine), заява № 21040/02, п. 50, від 10 серпня 
2006 року). Більше того, твердження з питань, що становлять суспіль-
ний інтерес, можуть на цій підставі становити оціночні судження, а не 
твердження щодо фактів (див., наприклад, згадане рішення у справах 
«Патурель проти Франції» (Paturel v. France), п. 37, та «Шарзах та „News 
Verlagsgesellschaft“ проти Австрії» (Scharsach and News Verlagsgesellschaft 
v. Austria), п. 38).

56. На думку Суду, оскаржувані судження у цій справі також були 
коментарями з питання мотивації, зроблені у контексті дуже запеклих 
політичних дебатів та стосувалися питань, які становлять суспільний 
інтерес. Суд також вважає важливими інші чинники, не розглянуті 
національними судами, такі як гіпотетичні граматичні форми та са-
тиричний тон, застосовані автором, який також недвозначно наго-
лошував на тому, що його судження мають розглядатися як іронічні. 
З огляду на зазначену природу оскаржуваних тверджень Суд вважає, 
що вони мають розглядатися у контексті оскаржуваної статті у ціло-
му як оціночні судження, а не чисті твердження щодо фактів (див. для 
порівняння згадані рішення у справах «Бразільє проти Франції» (Brasilier 
v. France), п. 37, та «Моріс проти Франції» (Morice v. France), п. 156).

57. Проте Суд нагадує, що навіть оціночне судження без жодних 
фактів на його підтвердження може бути надмірним та відповідним 
критерієм, чи може бути встановлене достатньо точне та надійне фак-
тологічне підґрунтя, пропорційне природі та ступеню висловлення 
(див., наприклад, рішення у справі «Єрусалем проти Австрії» (Jerusalem 
v. Austria), заява № 26958/95, п. 43, ECHR 2001-II).

58. У зв’язку з цим Суд зауважує, що тон оскаржуваних тверджень 
не був особливо серйозним. Вони по суті не були особливо шкідливи-
ми з огляду на те, що автор не обвинувачував пані Герман у якійсь 
конкретній незаконній або аморальній поведінці, навіть якщо він 
приписував її вчинкам не зовсім достойні мотиви. Вислови, які згід-
но з висновками національних судів було визнано такими, що не від-
повідають дійсності, якщо читати їх у контексті запеклих політичних 
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дебатів та у контексті статті у цілому, мали на меті проілюструвати 
думку автора, що пані Герман була нещирою та керувалася мірку-
ваннями матеріальної вигоди, висловлюючи свої політичні думки 
та, зокрема, змінивши свої погляди з «українського націоналізму» на 
погляди пана Януковича та його партії, яка вважалася автором анти-
українською організацією або, за словами автора, «українонаневис-
ницькою компанією».

59. Схоже на те, що намір автора не полягав у стверджуванні того, 
що пані Герман насправді вимагала житла, а радше того, що статус на-
родного депутата України мотивував її, оскільки приносив із собою, 
говорячи загалом, матеріальні вигоди.

60. Це у свою чергу означає, що у контексті статті та з огляду на 
її сатиричний тон, «квартира у м. Києві» мала символізувати усі інші 
різноманітні матеріальні вигоди, пов’язані зі статусом народного де-
путата України (див. пункт 24).

61. Отже, положення національного законодавства, якими народ-
ним депутатам України надавалося право на житло та інші різноманіт-
ні пільги, давали деякі підстави для зазначених тверджень, якими б 
перебільшеними і провокаційними вони не були. На думку Суду, цих 
фактологічних підстав було достатньо з огляду на контекст, тон, а от-
же, на природу та рівень серйозності оскаржуваних тверджень.

62. Отже, правдою є те, що автор приписував предмету статті 
недостойні мотиви, використовуючи при цьому надзвичайно саркас-
тичну мову (див. для порівняння рішення у справі «Аміхалакіоайє про-
ти Молдови» (Amihalachioaie v. Moldova), заява № 60115/00, п. 52, ECHR 
2004-III). Проте слід пам’ятати, що стаття 10 Конвенції також захищає 
інформацію або ідеї, які ображають, шокують або викликають зане-
покоєння. На додаток, Суд у своїй практиці виробив важливий при-
нцип, згідно з яким журналістська свобода охоплює можливе засто-
сування перебільшення або навіть провокації (див. згадане рішення 
у справі «Прагер та Обрешлік проти Австрії» (Prager and Oberschlick v. 
Austria), п. 38).

63. Національні суди не пояснили, чому, незважаючи на внесок ос-
каржуваної статті у обговорення суспільних інтересів, роль її суб’єкта 
як видатного політика та ту важливу роль, яку відіграє преса в демок-
ратичному суспільстві, вони вважали, що сатиричні твердження авто-
ра вийшли за межі дозволеного рівня перебільшення та провокації.

64. Суд доходить висновку, що національні суди виявилися не-
здатними (і) належним чином визнати, що ця справа стосується кон-
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флікту між свободою вираження поглядів та захистом репутації осо-
би, та (іі) достатньо ретельно зважити ці вимоги на основі критеріїв, 
закладених практикою Суду (див. для порівняння рішення у справах 
«Рєзнік проти Росії» (Reznik v. Russia), заява № 4977/05, п. 43, від 4 квітня 
2013 року, та «Ніскасаарі та „Otavamedia Oy“ проти Фінляндії» (Niskasaari 
and Otavamedia Oy v. Finland), заява № 32297/10, п. 58, від 23 червня 
2015 року).

65. Хоча накладене на підприємство-заявника зобов’язання було 
досить незначним, воно, крім того, мало символічне значення, та не 
можна виключати, що воно мало негативний вплив на підприємство-
заявника та інших учасників суспільного обговорення (див. для порів-
няння згадані рішення у справах «Рєзнік проти Росії» (Reznik v. Russia), 
п. 50, та «Аміхалакіоайє проти Молдови» (Amihalachioaie v. Moldova), п. 38). 
У будь-якому разі у світлі наведених вище міркувань це зобов’язання 
не було виправданим.

66. Отже, хоча Суд задоволений тим, що українські суди застосу-
вали важливі елементи його практики за статтями 8 та 10 Конвенції, 
а саме розрізнення між оціночними судженнями та твердженнями 
щодо фактів, та зосередилися лише на самих суперечливих частинах 
оскаржуваної статті, він все одно не переконаний, що національні ор-
гани зважили усі критерії, закладені його практикою (див. в якості 
протилежного прикладу рішення у справах «Лілло-Стенберг та Сетер 
проти Норвегії» (Lillo-Stenberg and Sæther v. Norway), заявка № 13258/09, 
п. 44, від 16 січня 2014 року, та «Фон Ганновер проти Німеччини (№ 2)» 
(Von Hannover v. Germany (no. 2)) [ВП], заяви №№ 40660/08 та 60641/08, 
п. 107, ECHR 2012). У світлі обмеженого обсягу обґрунтування націо-
нальних судів та зважаючи на обмеженість дискреційних повноважень 
держави у цій сфері, Суд постановляє, що втручання не ґрунтувалося 
на «достатніх» підставах та доходить висновку, що необхідність втру-
чання у здійснення підприємством-заявником свого права на свободу 
вираження поглядів доведена не була.

67. Відповідно, було порушення статті 10 Конвенції.

ІI. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

68. Статтею 41 Конвенції передбачено:

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

A. шкода

69. Підприємство-заявник від власного імені вимагало 1 000 000 єв-
ро відшкодування матеріальної і моральної шкоди. Свою вимогу воно 
частково ґрунтувало на зменшенні накладу газети «Вечерние Вести» 
у період з 2008 до 2011 року. Додатково підприємство-заявник також 
подало вимогу про відшкодування моральної і матеріальної шкоди на 
суму 2 000 000 євро від імені автора оскаржуваної статті, пана Ткаленка.

70. Уряд заперечив ці вимоги.
71. Суд відмовляє у задоволенні вимог, поданих від імені пана Тка-

ленка, оскільки він не є заявником у цій справі. Суд також зауважує, 
що у своєму позові підприємство-заявник не зробило розмежування 
між матеріальною та моральною шкодою. У тій частині, якою вимога 
підприємства-заявника стосувалося матеріальної шкоди, Суд не вба-
чає будь-якого причинно-наслідкового зв’язку між встановленим по-
рушенням та матеріальним відшкодуванням, що вимагалося. З іншого 
боку, Суд, постановляючи рішення на засадах справедливості, при-
суджує підприємству-заявнику 4500 євро відшкодування моральної 
шкоди.

B. сУдові та інші витрати

72. Підприємство-заявник не подало жодних вимог про компенса-
цію судових та інших витрат. Тому за цим пунктом Суд компенсацію 
не присуджує.

C. пеня

73. Суд вважає за належне призначити пеню на підставі граничної 
позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має бу-
ти додано три відсоткові пункти.

на цих підставах суд одностайно

1. Оголошує заяву прийнятною.
2. Постановляє, що було порушення статті 10 Конвенції.
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3. Постановляє, 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 підприємству-заявни-
ку 4500 (чотири тисячі п’ятсот) євро відшкодування мораль-
ної шкоди та додатково суму будь-яких податків, що можуть 
нараховуватись; ця сума має бути конвертована в національ-
ну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення 
платежу;

b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточ-
ного розрахунку на вищезазначені суми нараховуватиметься 
простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової 
ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період 
несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти;

4. Відхиляє решту вимог підприємства-заявника щодо справед-
ливої сатисфакції.

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 2 червня 
2016 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.

К. Вестердік А. Нуссбергер
секретар голова
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СПРАВА «ЧЕРНЕцЬКИЙ ПРОТИ УКРАЇНИ»

(Заява № 44316/07)

Рішення

Страсбург 
8 грудня 2016 року

ОСТАТОЧНЕ 
8 березня 2017 року

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

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

пані А. Нуссбергер, голова,
п. Е. Мьосе,
п. Х. Гаджієв,
пані Г. Юдківська,
п. А. Потоцький,
п. Й. Ґрозев,
пані С. О’Лірі,
а також п. М. Блашко, заступник секретаря секції,
після обговорення за зачиненими дверима 15 листопада 2016 ро-

ку, виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Дану справу розпочато за заявою (№ 44316/07) проти України, 
яку подав до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод (надалі — «Конвенція») громадянин 
України, пан Володимир Мар’янович Чернецький (надалі — «заявник»), 
19 вересня 2007 року.

2. Уряд України (надалі «Уряд») представляв його Уповноважений, 
останнім часом пан І. Ліщина.

3. Заявник стверджував, зокрема, що обмеження його права на 
повторний шлюб протягом утримування під вартою суперечило стат-
ті 12 Конвенції.

4. 10 січня 2011 року Уряду було повідомлено про заяву.

ФАКтИ

I. КОНКРЕтНІ ОБСтАВИНИ СПРАВИ

5. Заявник народився у 1963 році. У 2002 році він був засуджений 
до п’ятнадцяти років позбавлення волі. На той час заявник відбував 
своє покарання у колонії.
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6. 1 лютого 2005 року, після запиту дружини заявника відповід-
но до статті 107 Сімейного кодексу, місцевий реєстр актів цивільного 
стану розірвав їх шлюб. Заявнику було надіслано повідомлення про 
розірвання шлюбу.

7. Пізніше у лютому 2005 заявнику та його новій нареченій, K., не 
дозволили одружитися, оскільки заявник не отримав свідоцтво про 
розірвання шлюбу, як того вимагала стаття 116 Сімейного Кодексу. 
Цей документ міг отримати лише заявник у відповідному реєстрі актів 
цивільного стану.

8. Заявник попросив, щоб його супроводили до реєстру для отри-
мання свідоцтва про розірвання шлюбу. Його запит був відхилений, 
оскільки національне законодавство не передбачало супроводження 
заявника за цієї підстави.

9. 16 червня 2005 року прокурор повідомив заявнику про те, що 
відповідно до статті 116 Сімейного кодексу він мав право повторно од-
ружитися після отримання свідоцтва про розірвання шлюбу. Однак, 
це буде можливим лише після його звільнення з в’язниці.

10. 17 серпня 2005 року заступник міністра юстиції розглянув по-
дану заявником скаргу стосовно нездатності органів влади надати йо-
му свідоцтво про розірвання шлюбу для цілей повторного одруження. 
Він стверджував, що відповідно до національного законодавства було 
неможливо здійснити відповідні дії у в’язниці; також було неможливо 
видати довіреність для того, щоб інша особа могла діяти у цьому пи-
танні від імені заявника. Заступник міністра проінформував заявни-
ка, що поправки до національного законодавства перебували у процесі 
розробки.

11. 23 січня 2006 року та 20 липня 2007 року Управління омбуд-
смена проінформувало заявника про те, що знало про це питання і що 
Міністерство юстиції готувало поправки до національного законо-
давства.

12. 30 липня 2007 року Державний департамент України з питань 
виконання покарань проінформував заявника про те, що він зможе от-
римати свідоцтво про розірвання шлюбу після звільнення з в’язниці. 
Поправки до національного законодавства очікували розгляду.

13. 16 жовтня 2008 року Міністерство юстиції видало Наказ 
№ 1761/5, який передбачав тимчасовий порядок реєстрації розірвання 
шлюбу та видання свідоцтв про розірвання шлюбу у в’язницях.

14. У грудні 2008 року Міністерство юстиції особисто проінфор-
мувало заявника про введений порядок.
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15. 6 лютого 2009 року, за запитом заявника, йому видали у в’язниці 
свідоцтво про розірвання шлюбу.

16. 13 липня 2009 року заявник та K. подали заяву щодо реєстра-
ції шлюбу. 14 серпня 2009 року місцевий реєстр актів цивільного стану 
зареєстрував їх шлюб.

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСтВО

A. сімейний кодекс від 10 січня 2002 рокУ 

(У формУлюванні, актУальномУ на той час)

17. Відповідні положення Кодексу передбачають:

Стаття 14. Здійснення сімейних прав
«1. Сімейні права є такими, що тісно пов’язані з особою, а тому не мо-
жуть бути передані іншій особі. ...»

Стаття 21. Поняття шлюбу
«1. Шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у ор-
гані державної реєстрації актів цивільного стану.

2. Проживання однією сім’єю жінки та чоловіка без шлюбу не є підста-
вою для виникнення у них прав та обов’язків подружжя. ...»

Стаття 107. Розірвання шлюбу органом державної реєстрації актів 
цивільного стану за заявою одного з подружжя

«1. Шлюб розривається органом державної реєстрації актів цивільного 
стану за заявою одного із подружжя, якщо другий із подружжя:

...

3) визнаний винним у злочині та засуджений до позбавлення волі на 
три роки або більше. ...»

Стаття 115. Державна реєстрація розірвання шлюбу
«...2. Розірвання шлюбу, здійснене органами державної реєстрації 
актів цивільного стану, засвідчується Свідоцтвом про розірвання 
шлюбу...»

Стаття 116. Право на повторний шлюб після розірвання шлюбу
«1. Після розірвання шлюбу та одержання Свідоцтва про розірвання 
шлюбу особа має право на повторний шлюб.»
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B. кримінально-виконавчий кодекс 

від 11 липня 2003 рокУ

18. Відповідно до статті 110 Кодексу, ув’язнені мали право на ко-
роткострокові зустрічі, тривалістю не більше чотирьох годин, та 
на довгострокові зустрічі, тривалістю не більше трьох діб. Коротко-
строкові зустрічі забезпечувалися ув’язненим для зустрічі з родича-
ми або іншими особами та повинні були проводитися у присутності 
працівника в’язниці. Довгострокові зустрічі могли забезпечуватися 
ув’язненим лише для зустрічі з близькими родичами (подружжям, 
батьками, дітьми, прийомними батьками, прийомними дітьми, бра-
тами та сестрами, дідусями та бабусями, онуками). Довгострокові зус-
трічі також могли забезпечуватися ув’язненим для зустрічі з особами, 
з якими вони проживали в якості подружжя без реєстрації шлюбу, 
якщо вони мали спільних неповнолітніх дітей. Вартість використання 
кімнати для зустрічей повинна була відшкодовуватися ув’язненими 
або відвідувачами.

C. накаЗ № 1761/5 міністерства юстиції, 

прийнятий 16 жовтня 2008 рокУ 

(який втратив силУ 30 серпня 2010 рокУ)

19. Наказ передбачав тимчасовий порядок реєстрації розірвання 
шлюбу у в’язницях. За запитом ув’язненого посадова особа з місцевого 
реєстру актів цивільного стану могла зареєструвати розірвання шлюбу 
та видати свідоцтво про розірвання шлюбу у в’язниці.

ПРАВО

I. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 12 КОНВЕНЦІЇ

20. Заявник скаржився відповідно до статті 12 Конвенції на те, що 
нездатність національних органів влади зареєструвати його новий 
шлюб порушила його право одружуватися та мати родину.

21. Стаття 12 Конвенції передбачає:

«Чоловік і жінка, що досягли шлюбного віку, мають право на шлюб 
і створення сім’ї згідно з національними законами, які регулюють 
здійснення цього права.»
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A. щодо прийнятності

22. Уряд стверджував, що правова перешкода, яка запобігала пов-
торному шлюбу заявника, перестала існувати після того, як Міністер-
ство юстиції ввело тимчасовий порядок. Це питання також регулювало-
ся Верховною Радою у законодавстві щодо реєстрації актів цивільного 
стану. Уряд підкреслив, що заявнику надали свідоцтво про розірвання 
шлюбу 6 лютого 2009 року, але він та його нова партнерка подали заяви 
щодо реєстрації свого шлюбу майже через півроку після цього. Уряд 
дійшов висновку про те, що заявник не мав статусу постраждалого по 
відношенню до своєї скарги.

23. Заявник наполягав на своїй скарзі.
24. Суд вважає, що скарга заявника стосується періоду з лютого 

2005 року до жовтня 2008 року, коли органи влади визнали проблему 
заявника, але не забезпечили засіб правового захисту. Відповідно, за-
явник міг стверджувати про свій статус постраждалого по відношенню 
до відповідного періоду (див. Dalban v. Romania [GC], № 28114/95, §44, 
ECHR 1999-VI). Подальший період, на який посилався Уряд, не є темою 
справи. Тому Суд відхиляє заперечення Уряду про те, що заявник не 
мав статусу постраждалого.

25. Суд також зазначає, що скарга не є явно необґрунтованою у ро-
зумінні статті 35 §3 (a) Конвенції. Він зазначає, що ця скарга не є не-
прийнятною за будь-яких інших підстав. Тому вона повинна бути про-
голошена прийнятною.

B. щодо сУті

26. Заявник наполягав на своїй скарзі.
27. Уряд не надав зауважень щодо суті.
28. Суд повторює, що стаття 12 забезпечує основоположне пра-

во чоловіка та жінки одружитися та мати родину. Здійснення права 
на одруження призводить до соціальних, особистих та правових на-
слідків. Воно підлягає національним законам Договірних держав, але 
обмеження, які містяться в цих законах, не повинні обмежувати або 
зменшувати право таким чином або в такій мірі, яка б шкодила самій 
суті права (див. O’Donoghue and Others v. the United Kingdom, № 34848/07, 
§82, ECHR 2010 (витяги), з подальшими посиланнями).

29. Особиста свобода не є необхідною передумовою для здійснен-
ня права на шлюб. Ув’язнення позбавляє особу волі, а також — неми-
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нуче чи неявно — деяких цивільних прав та привілеїв. Однак, це не оз-
начає, що особи під вартою не можуть, або можуть лише за виняткових 
обставин, здійснювати право на шлюб. Як Суд неодноразово постанов-
ляв, ув’язнений продовжує користуватися основоположними правами 
людини та свободами, які не суперечать сенсу позбавлення волі, і кож-
не додаткове обмеження повинно бути виправданим органами влади 
(див. Jaremowicz, цит. вище, §51 та Frasik v. Poland, № 22933/02, §91, ECHR 
2010 (витяги)).

30. Хоча право на розірвання шлюбу не може походити зі статті 
12 Конвенції, якщо національне законодавство дозволяє розірвання 
шлюбу, воно забезпечує розлученим особам право на повторне одру-
ження без нераціональних обмежень (див. F. v. Switzerland, 18 грудня 
1987, §38, Серія A, № 128). Зокрема, трирічна заборона на повторний 
шлюб, накладена в якості цивільної санкції, була визнана тою, що по-
рушує статтю 12 (там же, §§33–40). Нездатність національних органів 
влади провести процедуру розірвання шлюбу в розумний строк за 
певних обставин викликала питання відповідно до статті 12 Конвенції 
(див. V. K. v. Croatia, № 38380/08, §106, 27 листопада 2012).

31. Що стосується даної справи, заявник, ув’язнений, не міг одру-
житися з новою нареченою з лютого 2005 року до жовтня 2008 року, ос-
кільки органи влади не могли закінчити реєстрацію розірвання шлюбу 
заявника та надати йому свідоцтво про розірвання шлюбу у в’язниці. 
Як означено вище, упродовж цього періоду органи влади визнали про-
блему заявника, але не забезпечили йому засіб правового захисту.

32. Суд також зазначає, що обмеження права заявника на повторний 
шлюб були значними за тривалістю, оскільки продовжувалися більше 
трьох років та семи місяців. Обмеження також погіршувалися тим фак-
том, що право заявника на приватні зустрічі з іншими особами було ду-
же обмеженим у колонії. Зокрема, відповідно до статті 110 Кримінально-
виконавчого кодексу заявник міг запитати про короткі зустрічі з новою 
нареченою, які могли тривати не більше чотирьох годин та проводитися 
у присутності працівника колонії. Довгострокові зустрічі на самоті були 
неможливими до реєстрації шлюбу (див. пункт 18 вище).

33. Беручи до уваги обставини справи, Суд робить висновок про 
те, що відповідне обмеження не було виправданим та порушувало са-
му суть права заявника на повторний шлюб та створення родини з но-
вою нареченою.

34. Відповідно, мало місце порушення статті 12 Конвенції по від-
ношенню до періоду з лютого 2005 до жовтня 2008 року.
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II. СтВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННя СтАттІ 14 КОНВЕНЦІЇ

35. Заявник скаржився на те, що як ув’язнена особа, він зазнав дис-
кримінації в тому, що стосується його можливості користуватися пра-
вом відповідно до статті 12 Конвенції.

36. Ця скарга повинна бути розглянута відповідно до статті 14 
Конвенції, яка передбачає:

«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 пе-
реконань, національного чи соціального походження, належності 
до національних меншин, майнового стану, народження, або за ін-
шою ознакою.»

37. Суд зазначає, що ця скарга пов’язана зі скаргою, розглянутою 
вище, і тому також повинна бути проголошена прийнятною.

38. Беручи до уваги ці висновки відповідно до статті 12 Конвенції, 
Суд не вважає за необхідне розглядати те, чи мало місце порушення 
статті 14 у цій справі (див. Bochan v. Ukraine (№ 2) [GC], № 22251/08, §68, 
ECHR 2015, та Mamchur v. Ukraine, № 10383/09, §118, 16 липня 2015).

III. 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, надає 
потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.»

A. шкода

40. Заявник вимагав сплатити йому 50,000 євро (EUR) в якості від-
шкодування моральної шкоди.

41. Уряд стверджував, що вимога була необґрунтованою.
42. Суд вважає, що заявник зазнав страждань та стресу у зв’язку 

з фактами, які призвели до виявлення порушення у даній справі. При-
ймаючи рішення на справедливій основі, Суд присуджує заявникові 
3,000 євро в якості відшкодування моральної шкоди.
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B. сУдові витрати

43. Заявник не надав вимог у цьому відношенні. Тому Суд нічого 
не присуджує.

C. пеня

44. Суд вважає розумним, що пеня повинна бути встановлена 
у розмірі граничної відсоткової ставки Європейського центрального 
банку, до якої слід додати три відсоткових пункти.

на цих підставах суд одностайно

1. Проголошує заяву прийнятною.
2. Постановляє, що мало місце порушення статті 12 Конвенції по 

відношенню до періоду з лютого 2005 року до жовтня 2008 року.
3. Постановляє, що немає потреби розглядати скаргу відповідно 

до статті 14 Конвенції.
4. Постановляє, що:
a) держава-відповідач повинна сплатити заявникові, упродовж 

трьох місяців з дати, коли рішення набуде статус остаточного 
відповідно до статті 44 §2 Конвенції, EUR 3,000 (три тисячі євро), 
плюс будь-який податок, який може бути стягнутий, в якості 
відшкодування моральної шкоди, конвертовані у валюту дер-
жави-відповідача за курсом, застосовним на дату виплати;

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

5. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 8 грудня 
2016 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.

М. Блашко А. Нуссбергер
заступник секретаря секції голова
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Справи, які стосуються перешкоджання поданню заяв 
до Європейського суду

 

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 «ГЕРБЕЙ ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ»

(Заяви №№ 23265/05, 19017/06, 29820/10 та 48107/10)

Рішення

Страсбург 
21 липня 2016 року

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

У справі «Гербей та інші проти України»,

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



���

Гербей та ІншІ проти україни

п. Х. Гаджієв, голова,
п. Ф. Вегабовіч,
п. К. Ранзоні,
та п. М. Блашко, заступник секретаря секції,
після обговорення за зачиненими дверима 30 червня 2016 року, 

виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

1. Справу було розпочато за чотирма заявами (№№ 23265/05, 
19017/06, 29820/10 та 48107/10), які 30 травня 2005 року, 27 квітня 
2006 року, 14 травня та 23 вересня 2010 року відповідно подали до Суду 
проти України на підставі статті 34 Конвенції про захист прав люди-
ни і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадянин України 
та Румунії, пан Денис Валерійович Гербей (далі — перший заявник), 
та троє громадян України: пан В’ячеслав Вікторович Коробов (далі — 
другий заявник), пан Петро Петрович Хижняк (далі — третій заявник) 
та пан Олександр Вікторович Багацький (далі — четвертий заявник).

2. Другого, третього та четвертого заявників, яким було надано 
правову допомогу, представляли різні адвокати, які мають право здій-
снювати адвокатську діяльність в Україні. Конкретніше, інтереси дру-
гого заявника представляла пані Я. Заїкіна, третього заявника — пан 
Е. Марков, а четвертого заявника — пані Н. Охотнікова. Уряд України 
(далі — Уряд) на останніх етапах провадження представляла вико-
нувач обов’язків Урядового уповноваженого пані О. Давидчук з Міні-
стерства юстиції.

3. Заявники скаржились, зокрема, за статтею 34 Конвенції на пе-
решкоджання ефективному здійсненню ними права на індивідуальну 
заяву.

4. 9 жовтня 2013 року Суд запропонував Уряду надати свої заува-
ження щодо зазначених вище скарг заявників за статтею 34 Конвенції, 
а решту скарг у заявах визнав неприйнятними відповідно до пункту 3 
Правила 54 Регламенту Суду.

5. Відповідно до пункту 1 статті 36 Конвенції Уряд Румунії було 
повідомлено про його право взяти участь у провадженні в частині, яка 
стосувалося заяви № 23265/05, але Уряд Румунії своїм правом не ско-
ристався.
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ФАКтИ

6. Заявники народилися у 1983, 1966, 1961 та 1969 роках відповідно.

I. ФАКтИ ЩОДО ПЕРШОГО ЗАяВНИКА

7. 13 жовтня 2003 року першого заявника було затримано пра-
цівниками міліції. 25 березня 2005 року Приморський районний суд 
м. Одеси визнав його винним у вчиненні розбійного нападу та призна-
чив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на п’ять років 
з конфіскацією всього належного йому майна. Він подав апеляційну та 
касаційну скарги, які були залишені без задоволення Апеляційним су-
дом Одеської області та Верховним Судом України 12 липня 2005 року 
та 14 березня 2006 року відповідно.

8. Під час досудового слідства та судового розгляду справи перший 
заявник утримувався в Одеському СІЗО. У 2006 році його спочатку було 
переведено до Південної виправної колонії, а потім — до Ширяєвсько-
го виправного центру для відбування покарання. У березні 2007 року 
заявника було умовно-достроково звільнено з-під варти.

9. У 2005 році після того, як перший заявник звернувся до Суду із 
заявою, Суд запропонував йому надати копії різних документів з ма-
теріалів його справи, у тому числі рішення судів та його апеляційну 
та касаційну скарги. Перший заявник, відбуваючи покарання, зробив 
декілька безуспішних спроб отримати копії необхідних документів. 
У грудні 2007 року та у лютому 2008 року, вже перебуваючи на свободі, 
перший заявник отримав деякі з документів, за винятком своєї каса-
ційної скарги, та надіслав їх копії до Суду.

10. Згідно з твердженнями Уряду, після звільнення з-під варти 
першого заявника у березні 2007 року, йому було повідомлено, що він 
може прийти до суду, в якому зберігаються матеріали справи, для того 
щоб отримати копії документів, які він бажає. Перший заявник цього 
не зробив.

II. ФАКтИ ЩОДО ДРУГОГО ЗАяВНИКА

11. 6 липня 2004 року другого заявника було затримано працівни-
ками міліції за підозрою у вчиненні вбивства. Він перебував під вар-
тою впродовж усього часу кримінального провадження у його справі. 
Потім він відбував покарання у Сімферопольській виправній колонії.
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12 Справа другого заявника розглядалася Сімферопольським 
районним судом Автономної Республіки Крим, який 7 жовтня 2004 ро-
ку визнав його винним у вчиненні вбивства та призначив йому пока-
рання у вигляді позбавлення волі строком на п’ятнадцять років.

13. Рішеннями від 23 листопада 2004 року та 1 грудня 2005 року 
Апеляційний суд Автономної Республіки Крим та Верховний Суд Ук-
раїни, відповідно, залишили без задоволення апеляційну та касаційну 
скарги заявника.

14. Для обґрунтування своєї заяви, другий заявник подав до ор-
ганів влади, у тому числі до Сімферопольського районного суду Авто-
номної Республіки Крим, низку клопотань про надання йому доступу 
до матеріалів його кримінальної справи та можливості отримати копії 
різних процесуальних документів. Клопотання були відхилені як такі, 
що не мають законних підстав. Зрештою копії запитуваних докумен-
тів, переважно судові рішення, було надано другому заявнику.

III. ФАКтИ ЩОДО тРЕтЬОГО ЗАяВНИКА

15. 11 березня 2008 року третього заявника було затримано пра-
цівниками міліції. Він перебував під вартою впродовж усього часу роз-
гляду його кримінальної справи. Потім він відбував покарання у Бер-
дичівській виправній колонії.

16. 25 листопада 2008 року Білоцерківський міськрайонний суд 
Київської області визнав третього заявника винним у вчиненні умис-
ного вбивства та завданні умисних тяжких тілесних ушкоджень та 
призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 
п’ятнадцять років.

17. 10 червня та 18 листопада 2009 року, відповідно, Апеляційний 
суд м. Києва та Верховний Суд України відмовили у задоволенні апе-
ляційної та касаційної скарг третього заявника.

18. У 2010 році Суд запропонував третьому заявнику надати копії 
кількох документів з матеріалів його кримінальної справи, у тому чис-
лі його апеляційну та касаційну скарги. У період з червня 2010 року до 
квітня 2011 року третій заявник звертався до Білоцерківського місь-
крайонного суду Київської області з декількома клопотаннями про 
надання копій цих документів. У листопаді 2011 року Білоцерківський 
міськрайонний суд Київської області надіслав йому копію його апеля-
ційної скарги. Цей суд також повідомив його, що у матеріалах справи 
його касаційної скарги не містилося.
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IV. ФАКтИ ЩОДО ЧЕтВЕРтОГО ЗАяВНИКА

19. У 2009 році щодо четвертого заявника було порушено кримі-
нальну справу у зв’язку з незаконним зберіганням зброї та збутом нар-
котичних засобів і в результаті його було притягнуто до кримінальної 
відповідальності у вигляді позбавлення волі строком на п’ять років 
з конфіскацією всього належного йому майна. Остаточне рішення 
у його кримінальній справі, про яке його було повідомлено у невказа-
ну дату у листопаді або грудні 2009 року, було постановлено Верхов-
ним Судом України. Четвертому заявнику не було дозволено зберегти 
копію цього рішення.

20. 11 березня 2011 року його було звільнено з-під варти.
21. У 2010 та 2011 роках, до та після звільнення четвертого заявни-

ка з-під варти, Суд запропонував йому надати копії різних документів 
з матеріалів його кримінальної справи. Він не зміг надати копії жодних 
необхідних документів, оскільки Амур-Нижньодніпровський район-
ний суд м. Дніпропетровська, в якому зберігалися матеріали справи, 
відмовив йому у наданні до них доступу.

ПРАВО

I. ОБ’ЄДНАННя ЗАяВ

22. Суд вважає, що відповідно до пункту 1 правила 42 Регламен-
ту Суду заяви мають бути об’єднані з огляду на їх спільне фактичне 
та юридичне підґрунтя.

II. СтВЕРДЖУВАНЕ ВтРУЧАННя У ПРАВО ЗАяВНИКІВ 
НА ІНДИВІДУАЛЬНУ ЗАяВУ

23. Заявники скаржилися на те, що органи влади відмовили їм 
у надані можливості отримати копії документів, необхідних їм для 
обґрунтування їхніх заяв. Вони посилалися на статтю 34 Конвенції, 
яка передбачає таке:

«Суд може приймати заяви від будь-якої особи, неурядової організації 
або групи осіб, які вважають себе потерпілими від допущеного однією 
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з Високих Договірних Сторін порушення прав, викладених у Конвенції 
або протоколах до неї. Високі Договірні Сторони зобов’язуються не пе-
решкоджати жодним чином ефективному здійсненню цього права.»

24. Уряд стверджував, що перешкоджання ефективному здійс-
ненню заявниками їхнього права на індивідуальну заяву не було. Що-
до першого та четвертого заявників, Уряд доводив, що після їхнього 
звільнення в них була можливість отримати копії необхідних їм до-
кументів. Щодо другого заявника, Уряд стверджував, що він отримав 
копії низки основних рішень у його справі та, що він міг виготовити 
копії інших необхідних документів при ознайомленні з матеріала-
ми справи, тобто до закінчення кримінального провадження у його 
справі. Щодо третього заявника, Уряд доводив, що він отримав копії 
всіх запитуваних ним документів, за винятком його касаційної скар-
ги, якої у матеріалах справи не було.

25. Суд зазначає, що він вже розглядав подібні ситуації у низці 
справ проти України (див., серед інших, рішення у справах «Василь 
Іващенко проти України» (Vasiliy Ivashchenko v. Ukraine), заява № 760/03, 
пп. 103–110, від 26 липня 2012 року, з подальшими посиланнями; 
«Савіцький проти України» (Savitskyy v. Ukraine), заява № 38773/05, 
пп. 152, 157–159, від 26 липня 2012 року; «Коростильов проти Украї-
ни» (Korostylyov v. Ukraine), заява № 33643/03, пп. 46–50, від 13 липня 
2013 року; та «Андрій Захаров проти України» (Andrey Zakharov v. Ukraine), 
заява № 26581/06, пп. 66–70, від 7 січня 2016 року). Зокрема, у згаданій 
справі «Василь Іващенко проти України» (Vasiliy Ivashchenkov. Ukraine, 
п. 123) Суд встановив, що законодавство України не передбачало для 
ув’язнених осіб чіткої та конкретної процедури, яка давала б їм мож-
ливість після закінчення кримінального провадження отримувати 
копії документів з матеріалів справи або переписуючи їх власноруч 
або за допомогою відповідного обладнання, або шляхом покладання 
на державні органи обов’язку робити такі копії.

26. У цій справі Уряд не навів Суду жодних підстав для того, щоб 
Суд відступив від своїх висновків за статтею 34 Конвенції, яких він 
дійшов у справі «Василь Іващенко проти України» (Vasiliy Ivashchenko v. 
Ukraine) або в інших згаданих справах у тій частині, в якій стверджува-
не перешкоджання ефективному здійсненню заявниками свого права 
на індивідуальну заяву стосувалося часу, коли вони відбували своє по-
карання. Відповідно, Суд доходить висновку, що держава-відповідач 
не дотрималась свого зобов’язання за статтею 34 Конвенції забезпечи-
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ти заявників усіма необхідними засобами для того, щоб не перешкод-
жати належному та ефективному розгляду Судом їхніх заяв у той час.

27. У частині, в якій перший та четвертий заявники, як можна 
зрозуміти, скаржаться на перешкоджання ефективному здійсненню 
їхнього права на індивідуальну заяву після їхнього звільнення з-під 
варти, Суд зазначає, що ці заявники не довели, що вони не мали прак-
тичної можливості отримати копії необхідних їм документів. Від-
повідно, Суд встановлює, що держава-відповідач дотрималась своїх 
зобов’язань за статтею 34 Конвенції щодо першого та четвертого заяв-
ників після їхнього звільнення з-під варти.

ІII. ЗАСтОСУВАННя СтАттІ 41 КОНВЕНЦІЇ

28. Статтею 41 Конвенції передбачено:

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

A. перший Заявник

29. Перший заявник не подав жодних вимог щодо справедливої 
сатисфакції. Відповідно, Суд вважає, що не існує потреби присуджува-
ти йому будь-яку суму у зв’язку з цим.

B. дрУгий, третій та четвертий Заявники

1. шкода

30. Другий, третій та четвертий заявники вимагали різні суми 
відшкодування моральної шкоди.

31. Уряд заперечив ці вимоги.
32. Суд вважає, що заявники вочевидь мали зазнати моральної 

шкоди внаслідок недотримання Україною свого зобов’язання за стат-
тею 34 Конвенції. З огляду на конкретні обставини справи та поста-
новляючи рішення на засадах справедливості, Суд вважає, що вста-
новлення порушення само по собі становить достатню справедливу 
сатисфакцію моральної шкоди, якої зазнали зазначені заявники.
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2. судові та інші витрати

33. Третій заявник також вимагав різні суми компенсації судових 
та інших витрат, які він та його адвокат, як стверджувалося, понесли 
внаслідок розгляду справи на національному рівні та під час провад-
ження у Суді.

34. Уряд заперечив ці вимоги.
35. Відповідно до практики Суду заявник має право на компенса-

цію судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі витра-
ти були фактичними і неминучими, а їхній розмір — обґрунтованим. 
У цій справі, беручи до уваги наявні в нього документи та зазначені 
вище критерії, а також зважаючи на те, що адвокату третього заявника 
вже було сплачено 850 євро за схемою Суду про надання правової до-
помоги Суду, Суд відхиляє вимогу третього заявника за цим пунктом.

36. Другий і третій заявники не подали жодних вимог щодо ком-
пенсації судових та інших витрат.

на цих підставах суд одностайно

1. Вирішує об’єднати заяви.
2. Постановляє, що держава-відповідач не дотрималась своїх 

зобов’язань за статтею 34 Конвенції щодо заявників під час відбуван-
ня ними покарання.

3. Постановляє, що держава-відповідач дотрималась своїх зобов’я-
зань за статтею 34 Конвенції щодо першого та четвертого заявників 
після їхнього звільнення з-під варти.

4. Постановляє, що встановлення порушення само по собі стано-
вить достатню справедливу сатисфакцію моральної шкоди, якої за-
знали другий, третій та четвертий заявники.

5. Відхиляє решту вимог третього заявника щодо справедливої са-
тисфакції.

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 21 червня 
2016 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.

М. Блашко Х. Гаджієв
заступник секретаря секції голова
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ПЕРЕЛІК РІШЕНЬ ЩОДО УКРАЇНИ, 
ПРИЙНятИХ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СУДОМ З ПРАВ ЛЮДИНИ 

У 2016 р.1

№ Назва рішення / 
ухвали

Короткий зміст 
встановленого 
порушення Д

ат
а 

п
ри

й
н

ят
тя

Д
ат

а 
н

аб
ут

тя
 

ст
ат

ус
у 

ос
та

то
чн

ог
о

1 2 3 4 5

1 Андрій Захаров
26581/06

Порушення статті 3 
та пунктів 1 і 3-с-d 
статті 6 Конвенції

07.01.16 07.04.16

2 Стабровська
65055/12

Порушення статті 2 
Конвенції

14.01.16 14.01.16

3 Будан
38800/12

Порушення пункту 1 
статті 5 Конвенції

14.01.16 14.01.16

4 Шепеленко
8347/12

Порушення статті 2 
Конвенції

14.01.16 14.01.16

5 Родзевілло
38771/05

Порушення статей 3, 
8 та 13 Конвенції

14.01.16 14.04.16

6 Сіреджук
16901/03

Порушення пункту 1 
статті 6 Конвенції

21.01.16 21.04.16

7 Васюнець
24738/11

Порушення статті 2 
Конвенції

28.01.16 28.01.16

8 Орлик
27454/11

Порушення статті 3 
Конвенції

11.02.16 11.02.16

1 Напівжирним шрифтом позначені справи, переклад яких надрукований в цій 
книзі.
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9 Поміляйко
60426/11

Порушення статті 3 
Конвенції

11.02.16 11.05.16

10 Карпиленко2

15509/12
Порушення статей 2 
та 3 Конвенції

11.02.16 11.05.16

11 Зякун
34006/06

Порушення статті 3 
та пункту 1 статті 6 
Конвенції

25.02.16 25.05.16

12 Капустяк
26230/11

Порушення статті 3 
Конвенції

03.03.16 03.06.16

13 Закшевський
7193/04

Порушення статті 3, 
пункту 4 статті 5 
та пунктів 1, 3-с 
статті 6 Конвенції

17.03.16 17.06.16

14 Корнейкова 
та Корнейков
56660/12

Порушення статті 3 
Конвенції

24.03.16 24.06.16

15 Багієва
41085/05

Порушення статей 6 
та 13 Конвенції

28.04.16 28.07.16

16 Чумак
60790/12

Порушення статті 2 
Конвенції

19.05.16 19.05.16

17 Умніков
42684/06

Порушення статті 6 
Конвенції

19.05.16 19.08.16

18 Тучін та Тучіна
40458/08

Порушення статті 2 
Конвенції

26.05.16 26.05.16

19 Шиянов
12552/09

Порушення статті 2 
Конвенції

02.06.16 02.06.16

2 Див.: Рішення Європейського суду з прав людини проти України щодо пору-
шення прав вразливих груп / упоряд. Є. Ю. Захаров; ГО «Харківська правозахисна гру-
па». — Харків: ТОВ «Видавництво „Права людини“», 2020. — 436 с.

http://library.khpg.org/index.php?id=1580364430
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20 Дерновий та Дернова
20142/10

Порушення статті 2 
Конвенції

02.06.16 02.06.16

21 ТОВ „Інститут еконо-
мічних реформ“
61561/08

Порушення статті 10 
Конвенції

02.06.16 17.10.16

22 Саранчов
2308/06

Порушення статті 6 
Конвенції

09.06.16 09.09.16

23 Кузьміна
11984/06

Порушення пункту 1 
статті 6 Конвенції

16.06.16 16.06.16

24 Ігор Тарасов
44396/05

Порушення статті 6 
Конвенції

16.06.16 16.09.16

25 І. Н.
28472/08

Порушення статті 5 
та пункту 1 статті 6 
Конвенції

23.06.16 23.09.16

26 Трутень
18041/08

Порушення статті 3 
та пунктів 1 і 3-с 
статті 6 Конвенції

23.06.16 23.09.16

27 Кулик
30760/06

Порушення статті 3 
Конвенції

23.06.16 30.01.17

28 Кривошей
7433/05

Порушення статті 6 
Конвенції

23.06.16 23.09.16

29 Клеутін
5911/05

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

23.06.16 23.09.16

30 Ловигіни
22323/08

Порушення статті 2 
Конвенції

23.06.16 23.09.16

31 Кравченко
46673/06

Порушення пункту 1 
статті 6 Конвенції

30.06.16 30.06.16

32 Зосимов
4322/06

Порушення статей 6, 13 
Конвенції та статті 1 
Першого протоколу

07.07.16 07.10.16
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33 Петриченко
2586/07

Порушення пункту 1 
статті 6 Конвенції

12.07.16 12.07.16

34 Рубан
8927/11

Порушення статті 6 
Конвенції

12.07.16 28.11.16

35 Гербей та інші
23265/05; 19017/06; 
29820/10; 48107/10

Порушення статті 34 
Конвенції

21.07.16 21.07.16

36 Марчук
65663/12

Порушення статті 2 
Конвенції

28.07.16 28.07.16

37 Світлана Атаманюк 
та інші
36314/06; 36285/06; 
36290/06; 36311/06

Порушення статті 2 
Конвенції

01.09.16 01.12.16

38 Міхно
32514/12

Порушення статті 2 
Конвенції, пункту 1 
статті 6 та статті 13 
Конвенції

01.09.16 30.01.17

39 Мушинський
3547/06

Порушення статті 34 
Конвенції

15.09.16 15.09.16

40 Хамроєв та інші
41651/10

Порушення статті 5 
Конвенції

15.09.16 15.12.16

41 Савченко
1574/06

Порушення статей 3, 
5, пункту 1 статті 6 
та статті 13 Конвенції

22.09.16 22.09.16

42 Яровенко
24710/06

Порушення статті 3 
Конвенції

06.10.16 06.10.16

43 Горяєва
58656/10

Порушення статті 2 
Конвенції

06.10.16 06.10.16

44 Строган
30198/11

Порушення статей 3, 
5, пункту 1 статті 6 
та статтю 13 Конвенції

06.10.16 06.01.17
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45 Пивоварник
29070/15

Порушення статті 3 
Конвенції

06.10.16 06.01.17

46 Тимченко
47351/06

Порушення статті 3 
та пункту 1 статті 6 
Конвенції

13.10.16 13.10.16

47 Коновальчук3

31928/15
Порушення статей 3 
та 34 Конвенції

13.10.16 13.10.16

48 Ірина Смірнова
1870/05

Порушення статей 3 
та 6 Конвенції

13.10.16 06.03.17

49 Серебрякова та інші
2592/07; 9017/07; 
54449/10; 23954/11

Порушення пункту 1 
статті 6 та статті 13 
Конвенції

20.10.16 20.10.16

50 Кін та інші
19451/04; 41402/05; 
5622/06; 8747/06; 
8790/06; 10473/06; 
15153/06; 42373/06

Суд вважає, що не мо-
же на визначити допус-
тимість цієї скарги, і тому 
необхідно, відповідно до 
пункту 2 (b) правила 54 
правила 54 Регламенту 
Суду, повідомляти про це 
частина заяви до уряду-
відповідача

20.10.16 20.10.16

51 Русин
5462/10

Порушення пунктів 1, 3 
та 4 статті 5 Конвенції

20.10.16 20.10.16

52 Семененко
52819/08

Порушення пункту 1 
статті 5 Конвенції

20.10.16 20.10.16

53 Віннійчук
34000/07

Порушення статей 6 
та 13 Конвенції

20.10.16 20.01.17

54 Гукович
2204/07

Порушення статті 5 
Конвенції

20.10.16 20.01.17

3 Див.: Рішення Європейського суду з прав людини проти України щодо пору-
шення прав вразливих груп / упоряд. Є. Ю. Захаров; ГО «Харківська правозахисна гру-
па». — Харків: ТОВ «Видавництво „Права людини“», 2020. — 436 с.

http://library.khpg.org/index.php?id=1580364430
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55 Куріпка
7918/07

Порушення статей 6 
та 8 Конвенції

10.11.16 10.11.16

56 Сітневський 
та Чайковський
48016/06; 7817/07

Порушення статті 6 
Конвенції

10.11.16 10.02.17

57 Лелюк
24037/08

Порушення пунктів 1 
та 5 статті 5 Конвенції

17.11.16 17.02.17

58 Лобода
8865/06

Порушення статті 6 
Конвенції

17.11.16 24.04.17

59 Носова
9636/07

Порушення статті 6 
Конвенції

24.11.16 24.11.16

60 Кулик та інші
6747/04; 38832/07; 
7828/08; 10879/08; 
11888/08; 26043/08; 
50512/08; 51146/08; 
41732/09; 54472/12

Порушення пункту 1 
статті 6 та статті 13 
Конвенції

24.11.16 24.11.16

61 Сверстюк
50067/13

Порушення статті 2 
Конвенції та порушення 
статті 1 Першого 
протоколу

24.11.16 24.11.16

62 ТОВ Полімерконтейнер
23620/05

Порушення статті 1 
Протоколу № 1

24.11.16 24.11.16

63 Пелешок
10025/06

Порушення статті 3 
Конвенції

08.12.16 08.12.16

64 Сосновський
9450/06

Порушення статті 3, 
пункту 1 статті 5 
та статті 13 Конвенції

08.12.16 08.12.16

65 Гавращенко та інші
1272/06; 25906/06; 
27361/06; 18028/08

Порушення пункту 1 
статті 6 та статті 13 
Конвенції

08.12.16 08.12.16
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66 Гук
16995/05

Порушення статей 3, 8 
та 13 Конвенції

08.12.16 08.12.16

67 Чуканов та інші
16108/03; 41587/07; 
42770/07; 45841/07; 
34963/08; 46323/08; 
15165/09; 65999/09; 
46371/14; 19517/15

Постановляє перервати 
розгляд скарг заявника 
відповідно до пункту 1 
статті 6 Конвенції

08.12.16 08.12.16

68 Чернецький
44316/07

Порушення статті 12 
Конвенції

08.12.16 08.03.17

69 ТОВ «ФРІДА»
24003/07

Порушення пункту 1 
статті 6 Конвенції

08.12.16 08.03.17

70 Чорна
1661/08

Порушення статті 3 
Конвенції

15.12.16 15.12.16

71 Крят
21533/07

Порушення статті 3 
Конвенції

15.12.16 15.12.16 

72 Ігнатов
40583/15

Порушення статті 5 
Конвенції

15.12.16 15.03.17

73 Журавель та інші
53967/07; 47800/09; 
26292/10; 23464/11; 
32214/11; 14721/15

Порушення пункту 1 
статті 6 та статті 13 
Конвенції

20.12.16 20.12.16
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