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Стабровська проти України

Справи, які стосуються права на життя

CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «СТАБРОВСЬКА ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 65055/12)
Рішення
Страсбург
14 січня 2016 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Стабровська проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. А. Потоцький, голова,
пані Г. Юдківська,
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пані С. О’Лірі,
та п. М. Блашко, заступник секретаря секції,
після обговорення за зачиненими дверима 15 грудня 2015 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу було розпочато за заявою (№ 65055/12), яку 2 жовтня
2012 року подала до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція)
громадянка України, пані Людмила Василівна Стабровська (далі —
заявниця).
2. Заявницю, якій було надано правову допомогу, представляв пан
О. Левицький, юрист, який практикує у м. Київ. Уряд України (далі —
Уряд) представляв його Уповноважений, на останніх етапах провадження — пан Б. Бабін з Міністерства юстиції України.
3. 1 грудня 2014 року про заяву було повідомлено Уряд.

ФАКТИ
I. Конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
4. Заявниця народилася у 1950 році і проживає у м. Київ.
A. Зникнення сина заявниці та ідентифікація його тіла

5. 22 липня 2006 року син заявниці, молодий чоловік 1982 року народження, пішов з дому і не повернувся.
6. Того ж дня на вулиці Києва було знайдено важко пораненого молодого чоловіка, який лежав в непритомному стані. На місце події прибули швидка медична допомога та міліція. Як було зазначено у рапорті
працівника Подільського РУ ГУ МВС України у м. Києві (далі — районне управління МВС), лікар надав пояснення, згідно з яким чоловік впав
з висоти приблизно п’яти метрів; лікар також вказав прізвище чоловіка, яке співпадало з прізвищем сина заявниці.
7. Пораненого чоловіка було доправлено до лікарні, де його прізвище було записано дещо інакше. 29 липня 2006 року він помер у лі-
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карні. Згідно з результатами розтину трупа смерть чоловіка настала
внаслідок тяжкої черепно-мозкової травми; інші тілесні ушкодження,
виявлені на тілі (в тому і числі ті, які спричинили смерть), могли бути
отримані в результаті падіння чоловіка.
8. 31 липня 2006 року заявниця, у якої не було інформації про місцезнаходження її сина, повідомила районне управління МВС про його
зникнення.
9. 18 вересня 2006 року тіло невідомого чоловіка, знайденого на
вулиці, було поховано на міському кладовищі.
10. У березні 2007 року працівники міліції запросили заявницю
переглянути фото чоловіка, знайденого на вулиці. Заявниця вказала,
що чоловік був дуже схожим на її сина.
11. Після ексгумації тіла чоловіка, знайденого на вулиці, судово-медичні експерти провели дві експертизи ДНК. 14 липня 2008 року вони з ймовірністю 98,73% дійшли висновку, що це було тіло сина
заявниці.
B. Дослідчі перевірки щодо факту смерті сина заявниці

12. 16 жовтня 2006 року прокуратура Подільського району м. Києва (далі — районна прокуратура), провівши дослідчу перевірку, винесла постанову про відмову в порушенні кримінальної справи за фактом
зникнення сина заявниці. Районна прокуратура посилалася на безуспішні оперативно-розшукові заходи міліції та пояснення Г., К., Д. та Л.,
знайомих сина заявниці, які не змогли надати жодної інформації стосовно його місцезнаходження.
13. 24 травня 2007 року районна прокуратура винесла постанову
про відмову в порушенні кримінальної справи за фактом смерті невстановленого чоловіка, якого було знайдено з тілесними ушкодженнями у непритомному стані на вулиці. Згідно із зазначеною постановою
особу чоловіка встановлено не було. Районна прокуратура посилалася
на показання Г., К., Л. та інших осіб, які пояснили, що вони знали чоловіка і що він часто говорив про самогубство.
14. 12 вересня 2007 року Подільський районний суд м. Києва скасував постанову від 16 жовтня 2006 року як необґрунтовану та повернув справу для проведення додаткової перевірки.
15. 25 березня 2008 року прокуратура м. Києва скасувала постанову від 24 травня 2007 року як необґрунтовану та повернула справу
для проведення додаткової перевірки з метою встановлення обставин
події та особи померлого.
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16. На додаток до згаданих постанов про відмову в порушенні
кримінальної справи, у період з 2007 до 2012 року районне управління
МВС та районна прокуратура більше десяти разів виносили постанови
про відмову в порушенні кримінальної справи за фактом зникнення
та смерті сина заявниці. Ці постанови скасовувалися вищестоящими
судами і органами прокуратури як необґрунтовані, а матеріали справи поверталися на додаткову перевірку. Зокрема, 3 серпня 2011 року
Подільський районний суд м. Києва повернув матеріали справи на додаткову перевірку, вказавши на необхідність проведення огляду місця
події із залученням судово-медичного експерта. Суд, серед іншого,
вказав на необхідність виготовлення детальної схеми та фотографій
місця події; допиту експерта з метою з’ясування питання чи міг син
заявниці впасти з будинку, та якщо так, то чи міг він зазнати тілесних
ушкоджень, виявлених на його тілі; та вжиття додаткових заходів для
встановлення потенційних свідків.
17. В останній постанові від 9 серпня 2012 року прокуратура
Подільського району м. Києва відмовила в порушенні кримінальної
справи за фактом смерті сина заявниці. Згідно з цією постановою
в особі чоловіка, знайденого на вулиці, з високим ступенем ймовірності було встановлено сина заявника. Він міг отримати тілесні ушкодження, що спричинили його смерть, внаслідок падіння; доказів
насильницької смерті знайдено не було, а сама подія, як вбачалося, не
носила кримінального характеру.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
18. Відповідні положення національного законодавства наведено
у рішенні у справі «Муравська проти України» (Muravskaya v. Ukraine) (заява № 249/03, пп. 35 і 36, від 13 листопада 2008 року).

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 2 КОНВЕНЦІЇ
19. Заявниця скаржилась, що національні органи влади не провели
ефективного розслідування за фактом смерті її сина. Вона посилалася
на статтю 2 Конвенції, відповідні положення якої передбачають таке:
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«1. Право кожного на життя охороняється законом. Нікого не може
бути умисно позбавлено життя інакше ніж на виконання смертного
вироку суду, винесеного після визнання його винним у вчиненні злочину, за який закон передбачає таке покарання...»
A. Щодо Прийнятності

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

21. Уряд стверджував, що національні органи влади вжили усіх
необхідних заходів для збирання доказів та встановлення обставин
смерті сина заявниці. Заявниці було надано належний доступ до матеріалів справи, і вона могла брати активну участь у провадженні.
22. Заявниця не погодилася та наполягала на своїй скарзі.
23. Суд нагадує, що якщо смерть сталася за підозрілих обставин, залишаючи вірогідним припущення про умисне позбавлення життя, дер
жава має забезпечити ефективне офіційне розслідування (див. рішення
у справах «Шиліх проти Словенії» (Šilih v. Slovenia) [ВП], заява № 71463/01,
пп. 156–157, від 9 квітня 2009 року, та «Поживотько проти України»
(Pozhyvotko v. Ukraine), заява № 42752/08, п. 38, від 17 жовтня 2013 року).
Це не є обов’язком досягнення результату, але обов’язком вжиття заходів. Органи влади повинні були вжити всіх необхідних заходів для
отримання доказів, які стосуються справи. Будь-який недолік у розслідуванні, який підриває його здатність встановити причину смерті або
винних осіб, може суперечити такому стандарту (див. згадане рішення
у справі «Муравська проти України» (Muravskaya v. Ukraine), п. 41).
24. У цій справі одні і ті ж правоохоронні органи мали справу
з двома подіями, які відбулися впродовж одного і того ж періоду часу: було виявлено важкопораненого чоловіка, який невдовзі після
цього помер внаслідок отриманих ушкоджень; і заявниця повідомила
про зникнення її сина у день, коли на вулиці було знайдено чоловіка.
Проте органи влади проводили перевірки цих двох подій окремо, незважаючи на те, що з самого початку були свідчення того, що ці події
взаємопов’язані. Наприклад, у першому рапорті працівника міліції
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стосовно знайденого на вулиці чоловіка було чітко зазначено прізвище сина заявниці. Більше того, в рамках обох перевірок з самого початку було допитано одних і тих же людей — знайомих сина заявниці.
Внаслідок цих недоліків лише через два роки шляхом ексгумації тіла
та ДНК дослідження було встановлено, що тіло, знайдене на вулиці,
було тілом сина заявниці. Ці факти свідчать про те, що органи влади не
здійснили серйозної спроби встановити обставини справи.
25. Суд також зазначає, що органи влади перевіряли твердження
заявниці виключно шляхом «дослідчих» перевірок, не порушуючи
кримінальної справи. Суд встановив, що така слідча процедура не відповідає принципам ефективного правового захисту, оскільки слідчий
може вдаватися лише до обмеженої кількості процесуальних дій в її
рамках, а потерпілий не має офіційного статусу, що позбавляє його
можливості брати ефективну участь у процесі (див. рішення у справі
«Скороходов проти України» (Skorokhodov v. Ukraine), заява № 56697/09,
п. 34, від 14 листопада 2013 року, з подальшими посиланнями). Варто
зазначити, що численні постанови про відмову в порушенні кримінальної справи скасовувалися як необґрунтовані вищестоящими органами, які кожного разу повертали справу на додаткову перевірку. Повторюваність таких постанов про повернення справи на додаткове розслідування свідчить про серйозні недоліки (див., наприклад, рішення
у справі «Спінов проти України» (Spinov v. Ukraine), заява № 34331/03,
п. 56, від 27 листопада 2008 року). Дійсно, у постанові суду від 3 серпня
2011 року було зазначено, що після більше ніж п’яти років слідчі органи так не вжили жодних серйозних заходів.
26. Отже, з цього випливає, що органи влади, які мали можливість
порушити кримінальну справу та провести ефективне офіційне розслідування, не зробили справжньої спроби здійснити швидкий та ретельний розгляд справи, встановити факти та, за необхідності, притягнути винних осіб до відповідальності.
27. Отже, було порушення процесуального аспекту статті 2 Конвенції.
ІI. 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-
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редбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає
потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.»
A. Шкода

29. Заявниця вимагала 30 000 євро відшкодування моральної шкоди.
30. Уряд доводив, що ця вимога є необґрунтованою.
31. Суд вважає, що внаслідок подій, які призвели до встановлення
порушення у цій справі, заявниця вочевидь зазнала болю та страждань,
і таку шкоду не може бути виправлено самим лише встановленням
порушення. Суд, постановляючи рішення на засадах справедливості,
присуджує заявниці 12 000 євро відшкодування моральної шкоди.
B. Судові та інші витрати

32. Заявниця також вимагала 3300 євро компенсації судових та
інших витрат, понесених під час провадження у Суді. Вона просила
сплатити будь-яку присуджену за цією вимогою суму безпосередньо
на банківський рахунок її представника.
32. Уряд доводив, що ця вимога є надмірною та необґрунтованою.
33. Відповідно до практики Суду заявник має право на компенсацію судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі
витрати були фактичними і неминучими, а їхній розмір — обґрунтованим. У цій справі Суд, беручи до уваги наявну в нього інформацію
та зазначені вище критерії, вважає за належне додатково до суми, наданої на правову допомогу, присудити суму у розмірі 800 євро компенсації судових та інших витрат, понесених у зв’язку з провадженням у Суді. Цю суму має бути сплачено безпосередньо на банківський
рахунок представника заявниці (див., наприклад, рішення у справах: «Хрістови проти Болгарії» (Hristovi v. Bulgaria), заява № 42697/05,
п. 109, від 11 жовтня 2011 року, і «Сінгартійський та інші проти Болгарії»
(Singartiyski and Others v. Bulgaria), заява № 48284/07, п. 54, від 18 жовтня 2011 року).
C. Пеня

34. Суд вважає за належне призначити пеню на підставі граничної
позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має бути додано три відсоткові пункти.
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На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує заяву прийнятною.
2. Постановляє, що було порушення процесуального аспекту статті 2 Конвенції.
3. Постановляє, що:
a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити
заявниці такі суми, що мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення
платежу:
i) 12 000 (дванадцять тисяч) євро відшкодування моральної
шкоди та додатково суму будь-яких податків, що можуть
нараховуватись;
ii) 800 (вісімсот) євро компенсації судових та інших витрат та
додатково суму будь-яких податків, що можуть нараховуватися заявниці; цю суму має бути сплачено на банківський рахунок адвоката заявниці, пана О. Левицького;
b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного 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 заявниці щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 14 січня
2016 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
М. Блашко
заступник секретаря секції
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «Шепеленко ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 8347/12)
Рішення
Страсбург
14 січня 2016 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Шепеленко проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, 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 15 грудня 2015 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:
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ПРОЦЕДУРА
1. Справу було розпочато за заявою (№ 8347/12), яку 24 січня 2012 року подали до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) двоє
громадян України, пан Михайло Миколайович Шепеленко (далі — заявник) та пані Галина Ярославівна Шепеленко (далі — заявниця).
2. Інтереси заявників представляв пан А. Крістенко, юрист, який
практикує у м. Харків. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений, на останніх етапах провадження — пан Б. Бабін
з Міністерства юстиції України.
3. 1 грудня 2014 року про заяву було повідомлено Уряд.

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
4. Заявники є подружжям, 1960 року і 1961 року народження відповідно, яке проживає у с. Щорсове Одеської області.
5. Пізно ввечері 18 червня 1997 року А., син заявників (1982 року
народження) загинув у дорожньо-транспортній пригоді (далі — ДТП).
Згідно з твердженнями заявників того дня Д., водій автомобіля, примусив А. сісти у його автомобіль та поїхати з ним. Керуючи автомобілем, Д. перевищив швидкість і автомобіль перевернувся. Син заявників помер від отриманих тілесних ушкоджень. Водій автомобіля та
інші пасажири вижили.
6. У проміжок часу з 00 год 40 хв до 1 год 55 хв 19 червня 1997 року міліцією було складено протокол огляду місця події. Того ж дня
міліцією було опитано свідків.
7. 20 червня 1997 року міліцією було порушено кримінальну справу за фактом смерті сина заявників.
8. 1 жовтня 1997 року Д. було звинувачено та притягнуто в якості обвинуваченого у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть сина заявників. З огляду на те, що Д. не з’явився до міліції
і його місцезнаходження було невідоме, слідчий за погодженням з прокурором Іванівського району Одеської області (далі — районний прокурор) того ж дня обрав Д. запобіжний захід у вигляді взяття під варту.
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9. 11 листопада1997 року Д. було оголошено у розшук.
10. 14 квітня 1998 року Д. з’явився до відділу міліції, у провадженні
якого перебувала справа щодо нього, та повідомив, що у період з серпня 1997 року до лютого 1998 року він лікувався за межами України.
Того ж дня слідчий за погодженням з районним прокурором змінив
запобіжний захід з взяття під варту на підписку про невиїзд.
11. 24 червня 1998 року заявник подав цивільний позов про відшкодування шкоди та просив для забезпечення позову накласти арешт
на майно Д. Позов було долучено до матеріалів кримінальної справи.
12. У липні 1998 року справу було передано до Іванівського районного суду Одеської області (далі — районний суд) для розгляду по
суті.
13. 20 січня 1999 року районний суд оголосив Д. у розшук, зазначивши, що він кілька разів не з’являвся у судові засідання. Суд також
обрав йому запобіжний захід у вигляді взяття під варту.
14. 29 березня 2010 року органи МВС повідомили голову районного суду, що Д. було затримано та поміщено до місцевого слідчого ізолятора.
15. 20 квітня 2010 року заявники у межах кримінального провадження подали до Д. нові цивільні позови про відшкодування завданої
шкоди.
16. 14 травня 2010 року районний суд закрив кримінальне провадження на підставі Закону України «Про амністію», ухваленого
у 1998 році, звільнивши Д. від кримінальної відповідальності і відбування покарання. Районний суд залишив цивільні позови без розгляду
по суті.
17. Заявники оскаржили це рішення суду.
18. 26 серпня 2010 року апеляційний суд Одеської області залишив
рішення районного суду в частині закриття кримінального провадження у справі щодо Д. без змін. Що стосується цивільних позовів, суд
апеляційної інстанції встановив, що районний суд залишив їх без розгляду незаконно, та повернув позови до районного суду для розгляду
їх по суті у порядку цивільного судочинства.
19. 22 вересня 2011 року Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних i кримінальних справ залишив касаційну скаргу заявників без задоволення як необґрунтовану.
20. 22 травня 2013 року районний суд частково задовольнив позовні вимоги заявників. Посилаючись на результат кримінального
провадження, суд встановив, що Д. несе відповідальність за ДТП, що
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спричинила смерть сина заявників. Суд присудив кожному із заявників по 400 000 грн відшкодування моральної шкоди, а також присудив
заявникові 16 050 грн відшкодування матеріальної шкоди.
21. 1 жовтня 2013 року апеляційний суд Одеської області розглянув апеляційну скаргу Д. та зменшив суму відшкодування моральної
шкоди до 50 000 грн кожному із заявників.
22. 24 жовтня 2013 року Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних i кримінальних справ відмовив у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою заявників, які вимагали
збільшення суми відшкодування.
23. 24 червня 2014 року Державна виконавча служба України повернула заявникам виконавчі листи, зазначивши, що виявити будь-які
кошти або майно, які б належали боржнику, не вдалося.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
24. Відповідні положення національного законодавства наведено
у рішеннях у справах «Муравська проти України» (Muravskaya v. Ukraine)
(заява № 249/03, пп. 35 і 36, від 13 листопада 2008 року) і «Зубкова проти України» (Zubkova v. Ukraine) (заява № 36660/08, п. 27, від 17 жовтня
2013 року).

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 2 КОНВЕНЦІЇ
25. Заявники скаржились, що провадження на національному рівні стосовно смерті їхнього сина було неефективним. Заявники посилались на статті 2, 5 та 6 Конвенції.
26. Суд вважає за належне розглянути справу виключно за процесуальним аспектом статті 2 Конвенції. Відповідні положення цієї статті передбачають:
«1. Право кожного на життя охороняється законом. Нікого не може
бути умисно позбавлено життя інакше ніж на виконання смертного
вироку суду, винесеного після визнання його винним у вчиненні злочину, за який закон передбачає таке покарання...».
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A. Щодо прийнятності

27. Суд зазначає, що ДТП, яка спричинила смерть сина заявників, сталася 18 червня 1997 року, і що органи влади одразу розпочали
дізнання та розслідування. Проте Конвенція набрала чинності в Україні 11 вересня 1997 року. Відтак, період часу до цієї дати знаходиться за межами юрисдикції Суду за критерієм ratione temporis, а отже
відповідна частина заяви має бути визнана неприйнятною згідно
з підпунктом «а» пункту 3 і пунктом 4 статті 35 Конвенції. Тим не
менш, для того, аби оцінити контекст і ситуацію, щодо яких заявники
скаржаться, в цілому, Суд врахує відповідні факти, що передували даті
набрання чинності Конвенцією в Україні (див., mutatis mutandis, рішення від 14 грудня 2010 року у справі «Мілановіч проти Сербії» (Milanović v.
Serbia), заява № 44614/07, п. 78, від 14 грудня 2010 року).
28. Що стосується періоду часу після 11 вересня 1997 року, Суд зазначає, що процесуальний аспект статті 2 Конвенції може вважатися
відокремленим обов’язком, особливо у справах, в яких значну частину провадження було здійснено або мало бути здійснено після дати,
про яку йдеться (див. рішення у справі «Шиліх проти Словенії» (Šilih v.
Slovenia) [ВП], заява № 71463/01, п. 159, від 9 квітня 2009 року). Відповідно, ця частина заяви не є явно необґрунтованою у розумінні підпункту
«а» пункту 3 статті 35 Конвенції Суд також зазначає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути визнана
прийнятною.
B. щодо суті

29. Підтримуючи свою скаргу, заявники наполягали на тому, що
органи влади не запобігли переховуванню Д. протягом значного періоду часу та не вжили необхідних заходів для встановлення його
місцезнаходження тоді, коли він перебував у розшуку. Більше того,
впродовж цього часу Д. контактував з органами влади. Наприклад, він
мав контактувати з органами влади у 2004 році, коли він розлучився.
Проте жодної спроби вжити до нього відповідних заходів здійснено
не було. Насамкінець, на час ухвалення судом рішення, яким Д. було
зобов’язано сплатити відшкодування, державні виконавці не змогли
встановити наявність у нього будь-яких коштів або майна, на які можна було б звернути стягнення.
30. Уряд доводив, що кримінальне розслідування було розпочато
швидко і проведено низку комплексних слідчих дій. Національні орга-
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ни влади вжили усіх необхідних заходів для збору доказів та встановлення обставин смерті сина заявників. Держава не несе відповідальність за затримки у провадженні. Більша частина затримок виникла
з вини Д., який переховувався від органів влади. Що стосується першого періоду його відсутності з листопада 1997 року до квітня 1998 року, органи МВС перевірили адреси місця проживання Д., а також інші
можливі місця його знаходження, після чого вони врешті-решт дізналися, що він виїхав за кордон. Що стосується другого періоду відсутності Д. з 1999 до 2010 року, Уряд не зміг надати інформацію, оскільки
матеріали оперативно-розшукової справи, що стосувалася розшуку Д.,
було знищено. Загалом, процесуальних вимог статті 2 Конвенції було
дотримано.
31. Суд нагадує, що перше речення статті 2 Конвенції вимагає від
держав, серед іншого, запровадження законодавчих та адміністративних механізмів, спрямованих на забезпечення ефективного стримування загроз праву на життя у контексті як державної, так і приватної
діяльності, під час здійснення якої право на життя може опинитися
під загрозою (див., серед інших джерел, рішення у справі «Енерюлдіз
проти Туреччини» (Öneryıldız v. Turkey) [ВП], заява № 48939/99, пп. 8990, ECHR 2004-XII). Якщо порушення права на життя чи тілесну недоторканість не здійснюється навмисно, позитивне зобов’язання за
статтею 2 Конвенції щодо створення ефективної судової системи не
обов’язково вимагає надання кримінально-правового засобу правового захисту в кожному випадку (див. рішення у справі «Во проти Франції» (Vo v. France) [ВП], заява № 53924/00, п. 90, ECHR 2004-VIII).
32. У цій справі не стверджувалося, що заявники могли ефективно домагатись вирішення питання поза межами кримінального провадження, яке було порушено невдовзі після ДТП (див. для порівняння
рішення у справі «Сергієнко проти України» (Sergiyenko v. Ukraine), заява
№ 47690/07, пп. 40 і 42, від 19 квітня 2012 року). Більше того, з огляду на
те, що Кримінально-процесуальний кодекс надавав можливість одночасного розгляду питань про кримінальну і цивільну відповідальність
за одні і ті ж протиправні дії, заявники діяли розумно, покладаючись на
процедури, передбачені згаданим Кодексом. Отже, Суд розгляне питання про те, чи відповідало кримінальне провадження за фактом смерті сина заявників критеріям ефективності, що вимагаються статтею 2
Конвенції (див. рішення у справах «Антонов проти України» (Antonov v.
Ukraine), заява № 28096/04, пп. 47–49, від 3 листопада 2011 року; «Принда
проти України» (Prynda v. Ukraine), заява № 10904/05, п. 54, від 31 липня
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2012 року; «Зубкова проти України» (Zubkova v. Ukraine), заява № 36660/08,
п. 38, від 17 жовтня 2013 року; та «Прилуцький проти України» (Prilutskiy v.
Ukraine), заява № 40429/08, п. 42, від 26 лютого 2015 року).
33. Суд зазначає, що до моменту набрання Конвенцією чинності
в Україні зазначені дізнання та розслідування тривали впродовж
близько трьох місяців. Наступний період кримінального провадження, який підпадає під юрисдикцію Суду за критерієм ratione personae,
тривав протягом більше чотирнадцяти років. Протягом більшої частини цього періоду, тобто протягом більше одинадцяти років та семи
місяців (з листопада 1997 року до квітня 1998 року та з січня 1999 року
до березня 2010), органи влади вважали, що Д. переховується від суду,
а тому він перебував у розшуку. Проте сам лише факт переховування
підозрюваного або підсудного не знімає з держави відповідальності
за забезпечення ефективності національного провадження, включаючи забезпечення належних оперативно-розшукових заходів (див. рішення у справі «Меркулова проти України» (Merkulova v. Ukraine), заява
№ 21454/04, п. 58, від 3 березня 2011 року).
34. Що стосується першого періоду відсутності Д. (з листопада
1997 року до квітня 1998 року), Уряд стверджував, що певні оперативно-розшукові дії органами влади було проведено. Проте, як видається, підозрюваний виїхав за кордон ще на початку серпня 1997 року,
а постанову про оголошення його у розшук було винесено у листопаді
1997 року. Варто зазначити, що, перебуваючи у розшуку, у лютому
1998 року Д. перетнув кордон України і у квітні 1998 року за власною
ініціативою звернувся до міліції з приводу кримінальної справи щодо
нього. Ці обставини не свідчать про те, що оперативно-розшукові заходи були вчасними та всебічними.
35. Що стосується другого періоду відсутності Д. (з січня 1999 року
до березня 2010 року), Уряд не надав жодних деталей, стверджуючи,
що матеріали оперативно-розшукової справи було знищено. Проте
другий період є більш новим порівняно з першим періодом, за який
Уряд надав інформацію стосовно оперативно-розшукових заходів.
Більше того, Уряд не надав жодної іншої відповідної інформації, окрім
наявної в матеріалах оперативно-розшукової справи, яка могла б принаймні спростувати конкретні твердження заявників про те, що у цей
період Д. контактував з органами влади з адміністративних питань.
36. Відповідно, надані Урядом матеріали та факти справи не свідчать про те, що органи влади вжили належних оперативно-розшукових заходів для встановлення місцезнаходження Д. тоді, коли вони
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вважали, що він переховується. Отже, Суд не може дійти висновку, що
кримінальне провадження відповідало вимогам оперативності та ретельності та що воно було ефективним у розумінні Конвенції.
37. Що стосується цивільного провадження, яке продовжувалося
після закриття кримінальної справи щодо Д., ефективність цього засобу правового захисту не може розглядатися окремо з огляду на те, що
більшість доказів, які мають значення для цивільних позовів, включаючи акти експертиз, повинні були бути зібрані слідчими органами під
час розслідування. Маючи у своєму розпорядженні матеріали, зібрані
у кримінальній справі, цивільні суди не повинні були б стикнутися
з труднощами при вирішенні цього спору. Відтак, сукупно оцінюючи
загальну тривалість обох проваджень, Суд вважає, що національні органи не здійснили швидкого розгляду цивільних позовів заявників.
38. У світлі наведеного вище Суд встановлює, що заявники не були
забезпечені ефективні засобами правового захисту, як б відповідали
процесуальним вимогам статті 2 Конвенції.
39. Отже, було порушення процесуального аспекту статті 2 Конвенції.
ІI. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
40. Статтею 41 Конвенції передбачено:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і
якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає
потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.»
A. Шкода

41. Кожен із заявників вимагав по 50 000 євро відшкодування моральної шкоди.
42. Уряд доводив, що ці вимоги є надмірними та необґрунтованими.
43. Суд вважає, що внаслідок подій, які призвели до встановлення
порушення у цій справі, заявники вочевидь зазнали болю та страждань, і таку шкоду не може бути виправлено самим лише встановленням порушення. Суд, постановляючи рішення на засадах справедливості, присуджує заявникам сукупно 6000 євро відшкодування моральної шкоди.
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B. Судові та інші витрати

44. Заявники вимагали компенсації витрат на правову допомогу
їх адвоката у розмірі 15% від загальної суми відшкодування шкоди,
присудженої Судом. Заявники просили сплатити будь-яку присуджену за цією вимогою суму безпосередньо на банківський рахунок їхнього представника.
45. Уряд доводив, що ці вимоги є необґрунтованими.
46. Відповідно до практики Суду заявник має право на компенсацію судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі витрати
були фактичними і неминучими, а їхній розмір — обґрунтованим. У цій
справі Суд, беручи до уваги наявну в нього інформацію та зазначені вище критерії, вважає за належне присудити суму у розмірі 900 євро компенсації судових та інших витрат, понесених у зв’язку з провадженням
у Суді. Цю суму слід перерахувати безпосередньо на банківський рахунок представника заявників (див., наприклад, рішення у справах «Хрістови проти Болгарії» (Hristovi v. Bulgaria), заява № 42697/05, п. 109, від
11 жовтня 2011 року, і «Сінгартійський та інші проти Болгарії» (Singartiyski
and Others v. Bulgaria), заява № 48284/07, п. 54, від 18 жовтня 2011 року).
C. Пеня

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

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує прийнятною скаргу за процесуальним аспектом статті 2 Конвенції щодо періоду національного провадження з 11 вересня
1997 року, а решту скарг у заяві — неприйнятними;
2. Постановляє, що було порушення процесуального аспекту статті 2 Конвенції;
3. Постановляє, що:
a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам такі суми, що мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;
i) сукупно 6000 (шість тисяч) євро відшкодування моральної
шкоди та додатково суми будь-яких податків, що можуть
нараховуватись;

19

Справи, які стосуються права на життя

ii) 900 (дев’ятсот) євро компенсації судових та інших витрат,
та додатково суми будь-яких податків, що можуть нараховуватись заявникам; цю суму має бути сплачено на банківський рахунок адвоката заявників, пана А. Крістенка;
b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного 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 заявників щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 14 січня
2016 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
М. Блашко
заступник секретаря секції
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Васюнець проти України

CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «ВАСЮНЕЦЬ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 24738/11)
Рішення
Страсбург
28 січня 2016 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Васюнець проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. Х. Гаджієв, голова,
п. Ф. Вегабовіч,
п. К. Ранзоні,
та п. М. Блашко, заступник секретаря секції,
після обговорення за зачиненими дверима 5 січня 2016 року, виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:
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ПРОЦЕДУРА
1. Справу було розпочато за заявою (№ 24738/11), яку 7 квітня 2011 року подав до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції про захист
прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадянин
України, пан Андрій Мар’янович Васюнець (далі — заявник).
2. Інтереси заявника представляв пан Б. Фокій, юрист, який практикує у м. Чернівці. Уряд України (далі — Уряд) представляв його
Уповноважений, на останніх етапах провадження — пан Б. Бабін з Міні
стерства юстиції України.
3. 18 грудня 2014 року про скаргу стосовно неефективності розслідування смерті доньки заявника було повідомлено Уряд, а решту скарг
у заяві визнано неприйнятними відповідно до пункту 3 Правила 54
Регламенту Суду.

ФАКТИ
I. Конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
4. Заявник народився у 1967 році і проживає у м. Калуш.
5. 4 листопада 2006 року донька заявника, С. В., 1997 року народження, та дві особи, Л. М. та В. К., залишилися ночувати у приватному
будинку. Вранці 5 листопада 2006 року С. В., Л. М. і В. К. були знайдені
мертвими у кімнаті, в якій вони спали.
6. У незазначену дату після події комісія у складі п’яти працівників
газопостачального підприємства провела за фактом інциденту перевірку
і склала звіт (акт службового розслідування). Згідно з актом працівники газопостачального підприємства прибули на місце події вранці 5 листопада
2006 року і зауважили, що у кімнаті, в якій стався нещасний випадок, було
вікно з кватиркою, але на час огляду вона була закрита. Усе газове обладнання було у робочому стані, а тяга у патрубку опалювальної печі була відповідною. В акті також зазначалося, що у ніч інциденту пані М. Т. включила
у кімнаті, в якій спали С. В., Л. М. та В. К., газову опалювальну пічку, зачинила двері та залишила кімнату та газову опалювальну пічку без нагляду.
Комісія дійшла висновку, що нещасний випадок було спричинено сильним
вітром вночі, коли стався інцидент, та тим, що М. Т. не перевірила пічку.
7. У період з 14 листопада 2006 року до 24 травня 2012 року прокуратура одинадцять разів виносила постанови про відмову в порушенні кримінальної справи за фактом смерті. Усі ці постанови скасовувалися вищесто-
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ящими прокурорами або судами як передчасні у зв’язку з неповнотою проведеної перевірки та необхідністю проведення додаткових слідчих дій.
8. 25 січня 2013 року після набрання у листопаді 2012 року новим Кримінальним процесуальним кодексом України чинності (див.
пункт 11) було порушено кримінальне провадження щодо працівників
газопостачального підприємства за підозрою у службовій недбалості,
яка призвела до настання смерті доньки заявника. Відомості про провадження було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
9. Після цього міліція двічі — 21 грудня 2013 року і 15 грудня 2014 року — закривала кримінальну справу у зв’язку з відсутністю у діях працівників газопостачального підприємства складу злочину. Ці постанови
скасовувалися 3 лютого 2014 року та 19 серпня 2015 року.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
10. Відповідні положення Кримінально-процесуального кодексу
України 1960 року щодо досудового розслідування наведено у рішенні
у справі «Каверзін проти України» (Kaverzin v. Ukraine) (заява № 23893/03,
п. 45, від 15 травня 2012 року).
11. Кримінально-процесуальний кодекс України 1960 року втратив
чинність 19 листопада 2012 року з набранням чинності новим Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 року (далі — новий
КПК). Новим КПК дослідчі перевірки було скасовано. Натомість статтею 214 нового КПК передбачено, що слідчий або прокурор впродовж
двадцяти чотирьох годин після отримання повідомлення про вчинення кримінального правопорушення зобов’язані внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Внесення таких
відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань означає початок досудового розслідування.

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 2 КОНВЕНЦІЇ
12. Заявник скаржився на те, що розслідування обставин смерті
його доньки було тривалим і неефективним. Він посилався на статтю 2
Конвенції, яка передбачає таке:
«1. Право кожного на життя охороняється законом...»
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A. Щодо прийнятності

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

14. Заявник стверджував, що органи державної влади не виконали
свого обов’язку ефективно розслідувати смерть його доньки, яка сталась за підозрілих обставин.
15. Уряд доводив, що національні органи вжили належних та оперативних заходів для встановлення усіх обставин нещасного випадку.
На думку Уряду, держава належним чином виконала свої процесуальні
обов’язки за статтею 2 Конвенції.
16. Суд зазначає, що Уряд не стверджував, що заявник міг ефективно
продовжувати справу щодо нещасного випадку з його донькою поза рамками кримінального провадження (див. для порівняння рішення у справі
«Сергієнко проти України» (Sergiyenko v. Ukraine), заява № 47690/07, пп. 40
і 42, від 19 квітня 2012 року). Тому Суд обмежиться розглядом питання
про те, чи відповідало кримінальне розслідування смерті доньки заявника критеріям ефективності, що вимагаються статтею 2 Конвенції (див.
рішення у справах «Антонов проти України» (Antonov v. Ukraine), заява
№ 28096/04, пп. 47-49, від 3 листопада 2011 року, та «Зубкова проти України» (Zubkova v. Ukraine), заява № 36660/08, п. 38, від 17 жовтня 2013 року).
17. Розглядаючи обставини цієї справи у світлі принципів, встановлених практикою Суду (див., зокрема, рішення у справах «Райлян проти Молдови» (Railean v. Moldova), заява № 23401/04, пп. 27-29, від 5 січня
2010 року, та «Ігор Шевченко проти України» (Igor Shevchenko v. Ukraine), заява
№ 22737/04, п. 56, від 12 січня 2012 року), Суд зазначає, що розслідування
за фактом смерті доньки заявника тривало більше дев’яти років. Більше
того, факти свідчать про те, що впродовж цього значного періоду часу органи слідства не робили жодних справжніх спроб ретельно розслідувати
обставини смерті. Так, з листопада 2006 року до серпня 2014 року органи слідства винесли тринадцять постанов або про відмову в порушенні
кримінальної справи, або про її закриття. Проте усі ці постанови скасовувалися вищестоящими органами, які вважали, що розслідування не було
ретельним та що слід здійснити додаткові слідчі дії (див. пункти 7 і 9).
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18. Суд вже розглядав низку справ проти України, схожих до цієї
за фактичним змістом, та дійшов висновку, що подібні неодноразові
випадки повернення матеріалів справи на додаткову перевірку викривають існування серйозних недоліків кримінального розслідування
справи (див., наприклад, рішення у справах «Олейнікова проти України»
(Oleynikova v. Ukraine), заява № 38765/05, п. 81, від 15 грудня 2011 року,
та «Принда проти України» (Prynda v. Ukraine), заява № 10904/05, п. 56,
від 31 липня 2012 року). Ця проблема є також очевидною і у цій справі.
19. Отже, Суд доходить висновку, що органи влади України у цій
справі не провели ефективного розслідування обставин смерті доньки
заявника, як це вимагається статтею 2 Конвенції.
20. Відповідно, було порушення процесуального аспекту статті 2
Конвенції.
ІI. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
21. Статтею 41 Конвенції передбачено:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає
потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.»
A. Шкода

22. Заявник вимагав 30 000 євро відшкодування моральної шкоди.
23. Уряд вважав цю вимогу надмірною.
24. Суд, постановляючи рішення на засадах справедливості, присуджує заявникові 6000 євро відшкодування моральної шкоди.
B. Судові та інші витрати

25. Заявник також вимагав 3115 грн компенсації витрат на поштові відправлення та переклад, понесених під час проваджень на національному рівні і в Суді.
26. Уряд не надав своїх коментарів з приводу вимоги заявника
щодо компенсації витрат на поштові відправлення. Уряд доводив, що
вимога заявника щодо компенсації витрат на переклад не підтверджується жодними документами із зазначенням годин, витрачених на
таку роботу, та погодинної ставки.
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27. З огляду на наявні документи та свою практику Суд вважає за
належне присудити за цим пунктом суму 129 євро.
C. Пеня

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

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує заяву прийнятною.
2. Постановляє, що було порушення процесуального аспекту статті 2 Конвенції.
3. Постановляє, що:
a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити
заявнику такі суми, що мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення
платежу;
i) 6000 (шість тисяч) євро відшкодування моральної шкоди та
додатково суму будь-яких податків, що можуть нараховуватись;
ii) 129 (сто двадцять дев’ять) євро компенсації судових та інших витрат та додатково суму будь-яких податків, що можуть нараховуватись заявникові;
b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного 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 заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 28 січня
2016 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
М. Блашко
заступник секретаря секції
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «ЧУМАК ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 60790/12)
Рішення
Страсбург
19 травня 2016 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Чумак проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, 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 26 квітня 2016 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:
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ПРОЦЕДУРА
1. Справу було розпочато за заявою (№ 60790/12), яку 5 вересня
2012 року подав до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція)
громадянин України, пан Михайло Михайлович Чумак (далі — заявник).
2. Уряд України (далі — Уряд) представляла низка його Уповноважених.
3. 11 вересня 2014 року про скарги, що стосуються тривалості та
ефективності розслідування обставин смерті дружини заявника, а також тривалості розгляду його цивільного позову у рамках кримінального провадження, та після його завершення, було повідомлено Уряд,
а решту скарг у заяві визнано неприйнятними відповідно до пункту 3
Правила 54 Регламенту Суду.
4. З огляду на зауваження Уряду та зважаючи на свою усталену
практику щодо предмету заяви (див., наприклад, рішення у справі
«Реус та інші проти України», (Reus and Others v. Ukraine) [Комітет], заява № 40587/07, п. 29, від 16 жовтня 2014 року) Суд вважає за належне
розглянути заяву Комітетом у складі трьох суддів відповідно до статті 28 Конвенції.

ФАКТИ
I. Конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник народився у 1975 році і проживає у м. Шостка.
6. 13 листопада 2003 року дружина заявника загинула у результаті
дорожньо-транспортної пригоди (далі — ДТП), спричиненої паном В.,
чий автомобіль, в якому вона їхала, зіткнувся із гужовою повозкою.
Міліція одразу ж оглянула місце ДТП. Було також проведено медичний
огляд пана В.
7. 17 листопада 2003 року Шосткинським МВ УМВС України в Сумській області за фактом ДТП було порушено кримінальну справу.
8. 27 грудня 2003 року після проведення низки судово-медичних
експертиз та на підставі показів свідків, слідчий закрив кримінальну справу у зв’язку з неможливістю встановити винну особу. 4 лютого
2004 року слідчий Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області
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виніс постанову про відновлення досудового слідства у справі у зв’язку
з його неповнотою та необхідністю провести додаткові слідчі дії.
9. У період з лютого 2004 року до квітня 2005 року було винесено
ще шість постанов про закриття кримінальної справи у зв’язку з відсутністю складу злочину у діях водія (5 лютого, 5 березня, 15 квітня,
17 серпня, 7 жовтня, 23 грудня 2004 року). Усі вони згодом були скасовані, а кримінальну справу відповідно відновлено постановами слідчого Шосткинського МВ УМВС України у Сумській області (3 березня
та 1 квітня, 11 червня, 6 жовтня, 10 листопада 2004 року, 1 березня
2005 року) на підставі неповноти розслідування. Згаданий вище слідчий посилався, зокрема, на непроведення працівниками міліції, які
проводили розслідування, допиту додаткових свідків та неусунення
фактологічних розбіжностей між висновками експертиз та показами
деяких свідків, завершення технічних експертиз, в тому числі відтворення обстановки та обставин події.
10. 11 липня 2004 року заявника було визнано потерпілим та
цивільним позивачем у кримінальній справі, а 5 січня 2005 року він
подав цивільний позов про відшкодування матеріальної та моральної
шкоди у рамках кримінального провадження.
11. 27 квітня 2005 року слідчий Шосткинського МВ УМВС України
у Сумській області порушив кримінальну справу щодо водія, пана В.
1 липня 2005 року Шосткинською міжрайонною прокуратурою було
складено обвинувальний висновок щодо пана В. 5 липня 2005 року
кримінальну справу було передано до Шосткинського міськрайонного суду для розгляду по суті. 29 серпня 2005 року Шосткинський міськрайонний суд задовольнив клопотання прокурора та постановив
повернути справу до Шосткинської міжрайонної прокуратури для організації проведення додаткового розслідування у зв’язку з неповнотою досудового слідства.
12. 18 березня 2006 року Шосткинський МВ УМВС України у Сумській області закрив кримінальну справу щодо пана В. у зв’язку з недоведеністю його вини у вчиненні злочину. 20 березня 2007 року прокуратура скасувала постанову про закриття кримінальної справи, дійшовши
висновку про необхідність проведення додаткового розслідування.
13. 19 квітня 2007 року слідчий Шосткинської міжрайонної прокуратури закрив кримінальну справу щодо пана В. у зв’язку з недоведеністю його вини у вчиненні ним злочину. 1 липня 2008 року цю
постанову було скасовано, а справу повернуто на додаткове розслідування.
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14. 24 липня 2008 року Шосткинська міжрайонна прокуратура порушила кримінальну справу щодо пана В. 11 серпня 2008 року матеріали кримінальної справи було передано до Шосткинського міськрайонного суду для розгляду по суті.
15. 12 березня 2011 року Шосткинський міськрайонний суд призначив панові В. покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі
з позбавленням права керувати транспортним засобом строком на
3 роки, а також присудив заявникові та іншим потерпілим (ще двоє
осіб отримали поранення в результаті ДТП) відшкодування матеріальної та моральної шкоди.
16. 28 липня 2011 року апеляційний суд Сумської області скасував
вирок від 12 березня 2011 року, закрив кримінальну справу та амністував пана В. Суд також залишив цивільні позови без розгляду, зазначивши, що вони можуть бути розглянуті в порядку цивільного судочинства.
17. 29 серпня 2011 року заявник подав окремий цивільний позов
до пана В.
18. 29 березня 2012 року Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ залишив рішення апеляційного
суду у кримінальній справі щодо пана В. без змін.
19. 8 січня 2013 року Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ залишив без змін рішення апеляційного суду Сумської області від 15 серпня 2012 року, яким було
задоволено цивільний позов заявника та присуджено відшкодування
матеріальної та моральної шкоди у зв’язку зі смертю його дружини
у розмірі 10 774,32 грн. Видається, що це рішення апеляційного суду не
було повною мірою виконано у зв’язку з відсутністю у пана В. коштів та
неможливістю продати своє майно. 28 листопада 2014 року це рішення було частково виконано та заявникові було сплачено матеріальну
та моральну шкоду у розмірі 1 942 грн.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
20. Відповідні положення національного законодавства наведено
у рішеннях у справах «Муравська проти України» (Muravskaya v. Ukraine)
(заява № 249/03, пп. 35–36, від 13 листопада 2008 року), та «Ігор Шевченко проти України» (Igor Shevchenko v. Ukraine) (заява № 22737/04, п. 31, від
12 січня 2012 року).
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ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 2 КОНВЕНЦІЇ
21. Заявник скаржився на те, що розслідування обставин смерті
його дружини було тривалим та неефективним. Він посилався на статті 2 та 13 Конвенції.
22. Суд, якому належить провідна роль щодо здійснення юридичної кваліфікації фактів справи, доходить висновку, що зазначену скаргу слід розглядати лише за статтею 2 Конвенції (див. рішення у справі
«Микола Волкогонов та Ігор Волкогонов проти України» (Nikolay Volkogonov
and Igor Volkogonov v. Ukraine v. Ukraine), заява № 40525/05, пп. 48-49, від
28 листопада 2013 року). Відповідні частини цього положення передбачають таке:
«1. Право кожного на життя охороняється законом...»
A. щодо Прийнятності

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

24. Заявник стверджував, що органи державної влади не виконали
свого обов’язку щодо ефективного розслідування смерті його дружини у ДТП.
25. Уряд доводив, що порушення Конвенції не було, оскільки
компетентні органи влади належним чином та ретельно встановили
обставини смерті дружини заявника, а також встановили та притягнули до відповідальності винну особу. Згідно з твердженнями Уряду,
тривалість кримінального провадження з огляду на обставини справи
була розумною. Зокрема, Уряд стверджував, що розслідування справи
було ускладнено тим фактом, що у ДТП були залучені два транспортних засоби, які керувалися різними особами, а отже необхідно було
провести численні та дорогі експертизи.
26. Суд нагадує, що для того, щоб розслідування могло вважатися
ефективним, воно має призвести до встановлення і покарання винних
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осіб. Це не є обов’язком досягнення результату, але обов’язком вжиття заходів (див. рішення у справі «Гонгадзе проти України» (Gongadze v.
Ukraine), заява № 34056/02, ECHR 2005XI). Розслідування, яке проводиться безстороннім органом влади, та яке є швидким, ретельнім та
відкритим для родичів померлої особи, має вважатися ефективним
(див. рішення у справі «Кац та інші проти України» (Kats and Others v.
Ukraine), заява № 29971/04, п. 113–116, від 18 грудня 2008 року).
27. Повертаючись до обставин цієї справи, Суд зазначає, по-перше, що значний проміжок часу, а саме 8 років і 5 місяців, сплинув
між датою смерті дружини заявника у ДТП (13 листопада 2003 роки)
і датою прийняття остаточного рішення у справі, спрямованого на
встановлення відповідних обставин (29 березня 2012). Суд нагадує,
що суттєва затримка при встановленні причин смерті, якщо вона не
виправдана об’єктивними обставинами, може сама по собі підірвати
довіру суспільства до забезпечення верховенства права і, таким чином, порушити питання за Конвенцією (див., наприклад, рішення у
справах «Принда проти України» (Prynda v. Ukraine), заява № 10904/05,
пп. 48–57, від 31 липня 2012 року, «Меркулова проти України» (Merkulova
v. Ukraine), заява № 21454/04, пп. 50–51, від 3 березня 2011 року, «Сергієнко проти України» (Sergiyenko v. Ukraine), заява № 47690/07, пп. 52–
53, від 19 квітня 2012 року). Це тим більше є таким у разі, коли розслідування, як у цій справі, характеризується неодноразовим закриттям та відновленням справи внаслідок невжиття слідчими достатніх
заходів (див., наприклад, рішення у справах «Дудник проти України»
(Dudnyk v. Ukraine), заява № 17985/04, п. 36, від 10 грудня 2009 року;
«Олейнікова проти України» (Oleynikova v. Ukraine), заява № 38765/05,
п. 81, від 15 грудня 2011 року; «Зубкова проти України» (Zubkova v.
Ukraine), заява № 36660/08, п. 40, від 17 жовтня 2013 року, та «Поживотько проти України» (Pozhyvotko v. Ukraine), заява № 42752/08, п. 40,
від 17 жовтня 2013 року) та позначено поступовим погіршенням доказів (див. рішення у справах «Хайло проти України» (Khaylo v. Ukraine),
заява № 39964/02, п. 68, від 13 листопада 2008 року та «Антонов проти
України» (Antonov v. Ukraine), заява № 28096/04, п. 50, від 3 листопада
2011 року).
28. Зважаючи на свою усталену практику та обставини цієї справи,
Суд вважає, що з огляду на тривалість провадження та спосіб, у який
воно проводилося, компетентні органи не провели ефективного розслідування обставин смерті дружини заявника.
29. Відповідно, було порушення статті 2 Конвенції.
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IІ. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ
30. Заявник скаржився на тривалість розгляду його цивільного позову. Він посилався на пункт 1 статті 6 Конвенції, відповідні частини
якого передбачають таке:
«Кожен має право на... розгляд його справи упродовж розумного строку... судом, ... який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного характеру...»
A. щодо Прийнятності

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

32. Заявник скаржився на те, що тривалість провадження за його цивільним позовом в рамках кримінального провадження та після
нього була нерозумною.
33. Уряд заперечив це твердження. Зокрема, Уряд доводив, що
період, який потрібно враховувати, розпочався 29 серпня 2011 року —
у дату, коли заявником було подано до Шосткинського міськрайонного
суду окремий цивільний позов. З огляду на це та враховуючи те, що
коли було надіслано зауваження Уряду 29 грудня 2014 року, рішення
апеляційного суду Сумської області ще не було виконано, Уряд вважав,
що провадження тривало лише 3 роки та 4 місяці.
34. Суд зазначає, що вперше заявник подав свій цивільний позов
у рамках кримінального провадження. Оскільки зазначений позов у рамках того провадження було залишено без розгляду, він згодом звернувся
з ним до суду в порядку цивільного судочинства. Такими чином, два зазначених провадження стосувались одного і того ж позову. Як у кримінальному, так і у цивільному провадженні суди мали розглянути ті самі
факти на основі тих самих доказів. Таким чином, Суд вважає недоцільним
розмежовувати ці два провадження та оцінювати їх тривалість окремо.
35. Суд зауважує, що відповідний період розпочався 5 січня
2005 року, коли заявник подав цивільний позов про відшкодування
матеріальної та моральної шкоди в рамках кримінального проваджен-
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ня, та закінчився 8 січня 2013 року, коли було постановлено остаточне
рішення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних
і кримінальних справ. Отже, Суд доходить висновку, що вирішення
цивільного позову заявника тривало 8 років у судах трьох інстанцій.
36. Суд повторює, що розумність тривалості провадження має ви
значатися з огляду на обставини справи та з урахуванням таких критеріїв: складність справи, поведінка заявника та відповідних органів
(див. рішення у справі «Світлана Науменко проти України» (Svetlana
Naumenko v. Ukraine), заява № 41984/98, п. 77, від 9 листопада 2004 року).
37. Суд неодноразово встановлював порушення пункту 1 статті 6
Конвенції у справах, які порушували питання, подібні до тих, що розглядаються у цій справі (див. згадане рішення у справі «Федіна проти
України» (Fedina v. Ukraine).
38. Вивчивши усі надані йому документи, Суд вважає, що Уряд
не навів жодного факту або аргументу, здатних переконати його дійти у цій справі іншого висновку. З огляду на свою усталену практику
з цього питання Суд вважає, що у цій справі тривалість провадження
була надмірною та не відповідала вимозі «розумного строку».
39. Відповідно, у зв’язку з цим було порушення пункту 1 статті 6
Конвенції.
ІII. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
40. Статтею 41 Конвенції передбачено:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає
потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.»
A. Шкода

41. Заявник вимагав 50 000 євро відшкодування моральної шкоди.
42. Уряд вважав цю вимогу необґрунтованою.
43. Суд, діючи на засадах справедливості, присуджує заявникові
6000 євро відшкодування моральної шкоди.
B. Судові та інші витрати

44. Заявник також вимагав 80 грн (3 євро) компенсації витрат на
поштові відправлення, яких він зазнав у зв’язку з провадженням у його справі.
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45. Уряд не надав своїх зауважень з цього приводу.
46. Суд вважає за належне присудити заявникові суму компенсації витрат на поштові відправлення, яку він вимагав, а саме 3 євро.
C. Пеня

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

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує прийнятними скарги за статтею 2 та пунктом 1 статті 6 Конвенції щодо тривалості та ефективності розслідування смерті
дружини заявника та тривалості розгляду його цивільного позову.
2. Постановляє, що було порушення статті 2 Конвенції.
3. Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції.
4. Постановляє, що:
a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити
заявнику такі суми, що мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення
платежу:
i) 6000 (шість тисяч) євро відшкодування моральної шкоди та
додатково будь-який податок, що може нараховуватись;
ii) 3 (три) євро компенсації витрат на поштові відправлення;
b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного 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.
5. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 19 травня
2016 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
М. Блашко
заступник секретаря секції

А. Потоцький
голова
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «ТУЧІН ТА ТУЧІНА ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 40458/08)
Рішення
Страсбург
26 травня 2016 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Тучін та Тучіна проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. Х. Гаджієв, голова,
п. Ф. Вегабовіч,
п. К. Ранзоні,
та п. М. Блашко, заступник секретаря секції,
після обговорення за зачиненими дверима 3 травня 2016 року, виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:
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ПРОЦЕДУРА
1. Справу було розпочато за заявою (№ 40458/08), яку 29 липня
2008 року подали до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція)
громадяни України, пан Анатолій Андрійович Тучін та пані Світлана
Олександрівна Тучіна (далі — заявники).
2. Заявників представляв пан В. В. Судаков, юрист, який практикує у м. Одеса. Уряд України (далі — Уряд) представляла виконувач обов’язків Уповноваженого, на останніх етапах провадження —
пані Ольга Давидчук.
3. Заявники стверджували, що не було проведено ефективного
розслідування обставин смерті їхньої доньки.
4. 3 червня 2013 року про заяву було повідомлено Уряд.
ФАКТИ
І. Конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявники народилися у 1943 та у 1942 роках відповідно та проживають у м. Одеса.
6. 30 квітня 2002 року донька заявників при перетині вулиці була збита автомобілем, яким керував П. Після дорожньо-транспортної
пригоди вона померла у лікарні.
7. У період з квітня 2002 до жовтня 2010 року органами прокуратури було винесено щонайменше десять постанов про відмову в порушенні кримінальної справи щодо П. або про її закриття на підставі
відсутності в його діях складу злочину. Усі ці постанови скасовувалися
вищестоящими органами як необґрунтовані, а матеріали справи поверталися на додаткове розслідування.
8. 9 липня 2009 року заявник в рамках кримінального провадження подав до П. цивільний позов. 15 липня 2009 року його було визнано
потерпілим у зазначеній кримінальній справі.
9. 26 жовтня 2010 року Суворовський районний суд м. Одеси закрив кримінальну справу щодо П. у зв’язку із закінченням строку
давності притягнення до кримінальної відповідальності. 21 грудня
2010 року та 20 листопада 2012 року апеляційний суд Одеської області
(далі — апеляційний суд) та Вищий спеціалізований суд України з роз-
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гляду цивільних і кримінальних справ (далі — Вищий спеціалізований
суд) відповідно залишили зазначене рішення без змін.
10. 20 листопада 2012 року Вищий спеціалізований суд постановив
окрему ухвалу, якою вказав апеляційному суду та прокуратурі Одеської
області на низку недоліків у провадженні. Суд зазначив, зокрема, що
досудове розслідування було поверховим та затягнутим. З 2002 року
слідчі дії практично не проводилися. Численні постанови слідчих органів про відмову в порушенні кримінальної справи за фактом ДТП були
необґрунтованими та згодом скасовувалися. Вказівки щодо усунення
недоліків розслідування ігнорувались. Загальна тривалість слідства,
яка становила більше десяти років, була невиправданою. У підсумку
Вищий спеціалізований суд постановив, що зазначене розслідування
не відповідало вимогам ані національного законодавства, ані Конвенції. Тому суд надав зазначеним органам влади вказівки вжити заходів
для запобігання виникненню схожих ситуацій у майбутньому.

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 2 КОНВЕНЦІЇ
11. Заявники скаржились, що не було проведено ефективного розслідування за фактом смерті їхньої доньки, що означало, що водій, якого вони звинувачували у ДТП, уникнув як кримінальної, так і цивільної
відповідальності. Вони посилались на статтю 6 Конвенції.
12. Суд нагадує, що йому належить провідна роль щодо здійснення юридичної кваліфікації фактів справи. У цій справі Суд вважає,
що скарга заявників стосується виключно непроведення державними
органами влади ефективного розслідування обставин смерті їхньої
доньки. Відповідно, навіть якщо про цю скаргу було повідомлено Уряд
як за статтею 2, так і за статтею 6 Конвенції, Суд вважає, що її слід
розглядати лише за процесуальним аспектом статті 2 Конвенції (див.
рішення у справах «Ігор Шевченко проти України» (Igor Shevchenko v.
Ukraine), заява № 22737/04, п. 38, від 12 січня 2012 року, та «Холодков та
Холодкова проти України» (Kholodkov and Kholodkova v. Ukraine) [Комітет],
заява № 29697/08, пп. 26 та 27, від 7 травня 2015 року). Відповідні частини цього положення передбачають таке:
«1. Право кожного на життя охороняється законом...»
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A. щодо прийнятності

13. Уряд доводив, що заявники не вичерпали національних засобів юридичного захисту, оскільки вони не подали цивільний позов
до слідчих органів. Згідно з твердженнями Уряду, окремою ухвалою
Вищого спеціалізованого суду від 20 листопада 2012 року було встановлено, що розслідування було неповноцінним та тривалим, та на цій
підставі заявники могли вимагати відшкодування шкоди.
14. Заявники не погодилися. Вони зауважили, що зазначену ухвалу було постановлено більше ніж через десять років після смерті їхньої
доньки. Тому, заявники стверджували, що їм не можна дорікати за те,
що вони не ініціювали подальше провадження невизначної тривалості
та з нечіткою перспективою на успіх.
15. Суд зазначає, що Уряд просто посилався на теоретичну можливість подання позову про відшкодування шкоди за стверджувану
неефективність розслідування, але не довів, що зазначений засіб юридичного захисту був доступний на практиці. Зокрема, Уряд не послався на жодну справу, в якій суди винесли рішення за подібним позовом.
Хоча винесення рішень з питань національного законодавства, яке на
даний час ще не є сталим, і не належить до компетенції Суду, відсутність будь-якої судової практики вказує на невизначеність зазначеного засобу юридичного захисту на практиці. Отже, залишаючи осторонь
питання щодо того, чи міг запропонований засіб юридичного захисту
забезпечити належне відшкодування у зв’язку зі скаргами заявників,
Суд вважає, що від заявників не вимагалось скористатися зазначеним
засобом юридичного захисту (див. рішення у справі «Реус та інші проти
України» (Reus and Others v. Ukraine) [Комітет], заява № 40587/07, п. 22,
від 16 жовтня 2014 року). Заперечення Уряду з приводу цього пункту
відхиляється.
16. Суд також зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою
у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції та не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути визнана прий
нятною.
B. щодо суті

17. Заявники стверджували, що розслідування за фактом смерті їхньої доньки було неефективним, оскільки характеризувалося надмірними затримками та відсутністю сумлінності з боку органів влади.
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18. Уряд заперечив це твердження, зокрема, зазначивши, що було проведено численні слідчі дії для встановлення обставин ДТП, що
спричинило смерть потерпілої.
19. Суд зауважує, що кримінальне провадження за фактом ДТП, що
призвела до смерті доньки заявників, тривало більше десяти років та
згодом було закрите у зв’язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності. Національні органи визнали
наявність серйозних недоліків у цьому провадженні, а також, що його
тривалість була невиправданою (див. пункт 10). Проте у той час, коли
Вищий спеціалізований суд постановив у зв’язку з цим окрему ухвалу, вже було неможливо встановити факти смерті доньки заявників та
притягнути до кримінальної відповідальності водія у випадку, якщо
було б встановлено його вину.
20. Суд вже встановлював порушення статті 2 Конвенції в інших
справах, в яких провадження, спрямовані на встановлення обставини
ДТП, що спричинило смерть потерпілого, та надання відшкодування
родичам потерпілого, необґрунтовано затягувалися (див., наприклад,
рішення у справах «Антонов проти України» (Antonov v. Ukraine), заява № 28096/04, пп. 50–52, від 3 листопада 2011 року; згадане рішення у справі «Ігор Шевченко проти України» (Igor Shevchenko v. Ukraine),
пп. 57–62; рішення у справах «Принда проти України» (Prynda v. Ukraine),
заява № 10904/05, пп. 55–57, від 31 липня 2012 року; та «Барсукови проти України» (Barsukovy v. Ukraine) [Комітет], заява № 23081/07, пп. 22–27,
від 26 лютого 2015 року).
21. Вивчивши усі надані йому матеріали, Суд вважає, що Уряд не
навів жодного факту або аргументу, здатного переконати його дійти
іншого висновку у цій справі.
22. Отже, Суд доходить висновку, що було порушення процесуального аспекту статті 2 Конвенції.
ІI. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
23. Статтею 41 Конвенції передбачено:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає
потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.»
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24. Адвокат заявника не подав жодних вимог щодо справедливої
сатисфакції або компенсації судових та інших витрат. Відповідно, Суд
вважає, що потреба присуджувати заявнику будь-яку суму у цьому
зв’язку відсутня.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує заяву прийнятною.
2. Постановляє, що було порушення статті 2 Конвенції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 26 травня
2016 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
М. Блашко
заступник секретаря секції

Х. Гаджієв
голова
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «Дерновий та Дернова ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 20142/10)
Рішення
Страсбург
2 червня 2016 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Дерновий та Дернова проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, 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 10 травня 2016 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:
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ПРОЦЕДУРА
1. Справу було розпочато за заявою (№ 20142/10), яку 18 березня
2010 подали до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадяни України п. Геннадій Іванович Дерновий та пані Таміла Олександрівна Дернова (далі — заявники).
2. Уряд України (далі — уряд) на останніх етапах провадження
представляла виконувач обов’язків Уповноваженого пані О. Давидчук.
3. 3 вересня 2014 року про скаргу стосовно ефективності розслідування смерті сина заявників було повідомлено Уряд, а решту скарг
у заяві було визнано неприйнятними відповідно до пункту 3 правила 54 Регламенту Суду.

ФАКТИ
І. Конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
4. Заявники народилися у 1971 та у 1975 роках відповідно і проживають у м. Комсомольську.
5. 27 травня 2006 року пан С., який керував автобусом, здійснив
наїзд на малолітнього сина заявників, якого пізніше того ж дня було
доставлено до лікарні з тяжкими тілесними ушкодженнями. Того ж
дня міліція оглянула місце дорожньо-транспортної пригоди (далі —
ДТП), допитала С. та кількох інших свідків.
6. 1 червня 2006 року від численних тяжких тілесних ушкоджень,
отриманих під час зазначеної ДТП, син заявників помер.
7. 9 червня 2006 року прокуратура м. Комсомольська винесла по
станову про відмову в порушенні кримінальної справи щодо С. 14 червня 2006 року зазначену постанову було скасовано цією ж прокуратурою,
а матеріали було повернуто для проведення додаткової перевірки. Зокрема, міліції було надано вказівки знайти та допитати безпосереднього
очевидця ДТП — працівницю Комсомольського відділення відкритого
акціонерного товариства «Укрпошта» (як пізніше виявилося, нею була Б.).


Нещодавно у рамках політики декомунізації це місто у Полтавській області перейменовано на Горішні Плавні.
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Для проведення подальшого розслідування матеріали справи було передано міліції.
8. 6 липня 2006 року УМВС України в Полтавській області було
порушено кримінальну справу за фактом ДТП, що призвела до смерті
дитини.
9. 13 липня 2006 року заявників було офіційно визнано потерпілими у кримінальній справі.
10. У період з травня 2006 року по квітень 2007 року міліцією було
проведено дві судово-автотехнічні та дві судово-медичні експертизи,
а також відтворення обстановки та обставин події, допитано С., заявників та кількох інших свідків.
11. У період з квітня 2007 року по жовтень 2009 року кримінальна справа неодноразово закривалась у зв’язку з відсутністю у діях С.
складу злочину. Згодом справу було відновлено слідчим (у листопаді
2009 року); зазначені постанови скасовувалися вищестоящою прокуратурою у зв’язку з тим, що під час розслідування були допущені різні
недоліки та надавалися вказівки щодо проведення додаткових слідчих дій для збору доказів.
12. Кілька разів провадження у кримінальній справі зупинялось
у зв’язку з неможливістю встановити особу, винну у ДТП.
13. Впродовж зазначеного періоду слідчий МВС допитав кількох
свідків (включаючи Б., яку було допитано 7 вересня 2009 року) та провів одне відтворення обстановки та обставин події.
14. З вересня 2010 року по березень 2012 року міліцією було проведено три додаткові судово-автотехнічні експертизи, кілька відтворень
обстановки і обставин події та допитано кілька свідків. Кілька разів
провадження у справі зупинялось у зв’язку з хворобою С.
15. 5 жовтня 2010 року С. вперше було офіційно визнано підозрюваним у кримінальній справі.
16. 26 березня 2012 року матеріали справи було надіслано до Комсомольського міського суду Полтавської області (далі — Комсомольський суд).
17. 4 квітня 2013 року Комсомольський суд, визнавши С. винним у скоєнні злочину через недбалість, амністував його та залишив
цивільний позов заявників без розгляду.
18. 25 червня та 31 жовтня 2013 року апеляційний суд Полтавської області та Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ відповідно залишили без змін вирок від
4 квітня 2013 року.
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II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
19. Відповідні положення національного законодавства наведено
в рішеннях у справах «Муравська проти України» (Muravskaya v. Ukraine)
(заява № 249/03, пп. 35 36, від 13 листопада 2008 року), «Сергій Шевченко
проти України» (Sergey Shevchenko v. Ukraine) (заява № 32478/02, пп. 38–
39, від 4 квітня 2006 року).

ПРАВО
І. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 2 КОНВЕНЦІЇ
20. Заявники скаржились, що провадження на національному рівні стосовно смерті їхнього сина було тривалим та неефективним. Вони
посилалися на статті 2 та 13 Конвенції.
21. Суд вважає за належне розглянути справу виключно за процесуальним аспектом статті 2 Конвенції. Відповідна частина цієї статті
передбачає:
«1. Право кожного на життя охороняється законом...».
А. Щодо Прийнятності

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

23. Заявники скаржились, що розслідування за фактом смерті їхнього сина було надмірно тривалим та неефективним. Зокрема вони
доводили, що провадження у справі неодноразово зупинялося без вагомих на те причин; постанови про закриття кримінальної справи не
були неналежним чином обґрунтовані; органи прокуратури неодноразово скасовували ці постанови, повертали матеріали справи на додаткове розслідування та надавали вказівки щодо необхідності проведення
певних слідчих дій; ці вказівки слідчими не виконувалися; для усунен-
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ня невідповідностей у висновках перших двох судово-автотехнічних
експертиз слідчим органам знадобилося близько чотирьох років.
24. Уряд стверджував, що національні органи влади вжили усіх
необхідних заходів для збирання доказів та встановлення обставин
смерті сина заявників. Заявників було визнано потерпілими, а отже
вони могли брати активну участь у провадженні.
25. Розглядаючи обставини цієї справи у світлі принципів, встановлених практикою Суду (див., зокрема, рішення у справах «Анна
Тодорова проти Болгарії» (Anna Todorova v. Bulgaria), заява № 23302/03,
пп. 72–74, від 24 травня 2011 року, «Сергієнко проти України» (Sergiyenko
v. Ukraine), заява № 47690/07, пп. 48–50, від 19 квітня 2012 року, та «Принда проти України» (Prynda v. Ukraine), заява № 10904/05, пп. 50–54,
від 31 липня 2012 року), Суд зазначає, що провадження, метою якого
було встановити, чи був С. винним у скоєнні ДТП, тривало з травня
2006 року по жовтень 2013 року тобто сім років та п’ять місяців — і супроводжувалося низкою затримок.
26. Більшість цих затримок були спричинені численними поверненнями матеріалів справи на додаткове розслідування, що, у свою
чергу, було пов’язано з невиконанням слідчим вказівок вищестоящих
органів влади, та різними недоліками слідства (див. пункт 11). Суд вже
розглядав низку справ проти України, аналогічних за фактичним змістом, та дійшов висновку, що подібні неодноразові випадки повернення
матеріалів справи на додаткове розслідування викривають існування
серйозних недоліків у розслідуванні кримінальної справи (див., наприклад, рішення у справах «Олейнікова проти України» (Oleynikova v.
Ukraine), заява № 38765/05, п. 81, від 15 грудня 2011 року, та згадане рішення у справі «Принда проти України» (Prynda v. Ukraine, п. 56)).
27. На додаток, зазначене провадження включало в себе тривалі періоди, коли розслідування у справі зупинялось (див. пункти 11 та 14).
28. Суд також зазначає, що розслідування було відзначено надзвичайно великою кількістю однотипних судово-автотехнічних експертиз (див. пункти 10 та 14). Цей факт свідчить про відсутність всебічного підходу до збирання доказів під час досудового слідства (див.
рішення у справі «Сергієнко проти України» (Sergiyenko v. Ukraine), заява
№ 47690/07, п. 52, від 19 квітня 2012 року).
29. Насамкінець Суд не залишає поза увагою той факт, що, незважаючи на чіткі вказівки прокуратури, міліція майже три роки не вживала жодних заходів для встановлення особи та допиту безпосереднього очевидця ДТП (див. пункти 7 та 13).
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30. Зважаючи на наведені факти, Суд вважає, що затримка більше
ніж на сім років у встановленні того, чи був водій автобуса відповідальним за смерть сина заявників, була несумісною з обов’язком дер
жави за статтею 2 Конвенції провести ефективне розслідування.
31. Отже, у цій справі було порушення процесуального аспекту
статті 2 Конвенції.
II. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
32. Статтею 41 Конвенції передбачено:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає
потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.».
A. Шкода

33. Заявники вимагали 12 000 євро відшкодування моральної
шкоди.
34. Уряд доводив, що ця вимога є надмірною.
35. Суд присуджує суму, що вимагалась, у повному обсязі.
B. Судові та інші витрати

36. Заявники також вимагали 34,60 євро компенсації витрат на
поштові відправлення та проїзних витрат.
37. Уряд не надав своїх зауважень з приводу вимоги заявників щодо компенсації витрат на поштові відправлення.
38. З огляду на наявні документи та свою практику, Суд вважає
за належне присудити заявникам суму компенсації за цим пунктом
у повному обсязі.
C. Пеня

39. Суд вважає за належне призначити пеню на підставі граничної
позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має бути
додано три відсоткові пункти.
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На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує прийнятною скаргу за статтею 2 Конвенції щодо тривалості та ефективності розслідування смерті сина заявників.
2. Постановляє, що було порушення статті 2 Конвенції.
3. Постановляє, що:
a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам спільно такі суми, що мають бути конвертовані
в національну валюту держави-відповідача за курсом на день
здійснення платежу:
i) 12 000 (дванадцять тисяч) євро відшкодування моральної
шкоди та додатково будь-який податок, що може нараховуватись:
ii) 34,60 (тридцять чотири євро шістдесят центів) євро компенсації судових та інших витрат та додатково будь-який
податок, що може нараховуватись;
b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного 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.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 2 червня
2016 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
М. Блашко
заступник секретаря секції
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «ШИЯНОВ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 12552/09)
У текст рішення 22 серпня 2016 року було внесено зміни
відповідно до Правила 81 Регламенту Суду

Рішення
Страсбург
2 червня 2016 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Шиянов проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. А. Потоцький, голова,
пані Г. Юдківська,
пані С. О’Лірі,
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та п. М. Блашко, заступник секретаря секції,
після обговорення за зачиненими дверима 10 травня 2016 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу було розпочато за заявою (№ 12552/09), яку 6 лютого
2009 року подав до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція)
громадянин України, пан Юрій Григорійович Шиянов (далі — заявник).
2. Заявника, якому було надано правову допомогу, представляв
пан А. А. Крістенко, юрист, який практикує у м. Харків. Уряд України
(далі — Уряд) представляла виконувач обов’язків Урядового уповноваженого, на останніх етапах провадження — пані Ольга Давидчук.
3. 4 лютого 2010 року про заяву було повідомлено Уряд.

ФАКТИ
I. Конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
4. Заявник народився у 1951 році і проживає у м. Кременчук.
5. 19 червня 1998 року в полі у Харківській області було знайдено
труп 17-річної доньки заявника М. Тіло було оголене та з численними
тілесними ушкодженнями.
6. Відповідно до інформації, наданої Урядом, 20 червня 1998 року
було проведено розтин тіла. Було встановлено, що М. була задушена, та
що її труп було переміщено шляхом волочіння туди, де його було знайдено. Ознак насильницького статевого акту не виявлено. Потерпіла не
була вагітною. Алкоголь і наркотичні речовини в крові не виявлені.
7. 22 червня 1998 року Харківська міжрайонна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом умисного вбивства.
8. 24 червня 1998 року заявника було визнано потерпілим.
9. 28 червня 1998 року працівниками міліції було проведено огляд
місця події. Неподалік від місця, де було знайдено труп М., було виявлено залишки вогнища та два полімерних пакети. Зразки вугілля та
пакети було вилучено як речові докази.
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10. 30 червня 1998 року було проведено ще один огляд місця події
та було виявлено такі предмети: сірники, два недопалки цигарок, два
полімерні пакети, обгорілий блокнот із записами, зробленими М. (пізніше її батьки впізнали її почерк). Крім того, міліцією було виявлено
обгорілі залишки паперового календаря, гігієнічних засобів, студентського квитка з відбитком печатки, на якому було слово «юридична»
(М. була студенткою Харківської юридичної академії), а також залізної
запальнички.
11. 24 серпня 1998 року судово-медичною цитологічною експертизою було встановлено, що палити цигарки М. не могла.
12. 1 жовтня 1998 року міліцією було проведено виїмку однієї чорної лакової туфлі, яка могла належати М.; її було знайдено жителькою
села на певній відстані від місця події.
13. 18 січня 1999 року одна зі свідків показала, що ввечері 18 червня
1998 року поблизу місця події вона двічі бачила автомобіль бежевого
кольору, який належав Б., в якому сиділи двоє пасажирів-чоловіків та
дівчина, схожа на М. Свідок також повідомила, що Б. невдовзі нібито
замінив чохли на сидіннях автомобіля.
14. 14 квітня 1999 року слідчий, у провадженні якого перебувала
справа, доручив працівникам міліції здійснити перевірку Б. та двох
осіб, які були його пасажирами 18 червня 1998 року, на причетність до
вбивства та встановити особу дівчини, яку бачили з ними. Міліція допитала осіб, яких бачили в автомобілі, та дійшла висновку про відсутність достатніх підстав для визнання їх підозрюваними. Щодо огляду
автомобіля та чохлів на сидіннях видається, що його проведено не було, оскільки 22 лютого 2010 року слідчий змушений був ще раз надати
доручення щодо проведення такого огляду. Огляд з такою затримкою
не приніс жодних значимих результатів.
15. Розслідування вбивства М. було безуспішним. З 1998 до 2010 року провадження у справі зупинялося щонайменше тринадцять разів
у зв’язку з неможливістю встановити особу, яка вчинила вбивство.
Щонайменше п’ять з цих постанов були скасовані як передчасні та
у зв’язку з неповнотою проведеного розслідування. У решті випадків
провадження у справі відновлювалося, але у відповідних постановах
не наводилося жодних відомостей про підстави для цього. Щонайменше чотири рази (зокрема, у 1998, 2001 та у 2009 роках) слідчий скаржився до вищестоящих органів на те, що його доручення міліцією не
виконувались. Зокрема, 20 січня 2009 року слідчий, надаючи доручення міліції провести певні слідчі дії, зазначив, що попередні доручення,
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надані у 2000 році, не були виконані. Загалом, впродовж зазначеного
періоду доручення, які слідчий надавав міліції, залишались такими ж:
встановити усіх можливих свідків вбивства та перевірити можливість
причетності до нього знайомих М. або будь-яких осіб з попередньою
судимістю, які проживають поблизу місця вчинення злочину.
16. Заявник подавав до органів прокуратури численні скарги на
тривалість та неефективність розслідування. Він також висунув власну версію подій та надав імена кількох осіб, яких він підозрював у причетності до злочину. Щонайменше чотири рази його повідомляли про
те, що у розслідуванні насправді є недоліки, та що винних у цьому
працівників міліції притягнуто до дисциплінарної відповідальності.
Що стосується клопотань заявника про ознайомлення з матеріалами
справи то, у задоволенні їх було відмовлено на тій підставі, що згідно
з чинним законодавством потерпілий може знайомитися з усіма матеріалами справи з моменту закінчення досудового слідства.
17. Заявник також подав до органів прокуратури цивільний позов,
але суди трьох інстанцій залишили його без задоволення.
18. У матеріалах справи відсутні відомості щодо подальшого ходу
розслідування після 2010 року.
ІІ. ВІДПОВІДНІ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА
19. Відповідні положення національного законодавства наведено
у рішенні у справах «Гонгадзе проти України» (Gongadze v. Ukraine) (заява № 34056/02, пп. 147–149, ECHR 2005XI), та «Сергій Шевченко проти
України» (Sergey Shevchenko v. Ukraine) (заява № 32478/02, пп. 36–39, від
4 квітня 2006 року).

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 2 КОНВЕНЦІЇ
20. Заявник скаржився за статтею 2 Конвенції на те, що розслідування за фактом смерті його доньки було неефективним. Відповідні
частини цього положення передбачають таке:
«1. Право кожного на життя охороняється законом...»
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A. щодо прийнятності

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

22. Заявник стверджував, що органи державної влади не виконали
свого обов’язку захистити право його доньки на життя. Зокрема, розслідування з метою встановлення осіб, причетних до її насильницької
смерті, було невиправдано затягнутим та характеризувалося численними випадками бездіяльності та іншими недоліками.
23. Уряд стверджував, що у справі заявника він належним чином
виконав свої обов’язки, передбачені Конвенцією. Уряду не можна дорікати за те, що особи, відповідальні за смерть доньки заявника, не були
встановлені. Зокрема, розслідування було ретельним, а міліція використовувала достатньо засобів для того, щоб зібрати необхідні докази.
24. Суд нагадує, що стаття 2 Конвенції за своєю суттю вимагає
проведення ефективного офіційного розслідування у випадку смерті
особи внаслідок застосування фізичної сили. Головною метою такого
розслідування має бути забезпечення чіткого дотримання національного законодавства, яке захищає право на життя. Це не є обов’язком
досягнення результату, але обов’язком вжиття заходів. Не кожне розслідування обов’язково буде успішним. Проте воно повинно бути здатним призвести до встановлення фактів справи та до встановлення і покарання винних осіб. Отже, розслідування повинно бути ретельним.
Це означає, що органи влади завжди повинні добросовісно намагатись
з’ясувати, що трапилось, і не покладатися на поспішні або необґрунтовані висновки для закриття кримінальної справи або використовувати
такі висновки як підставу для своїх рішень. Вони повинні вживати усіх
розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів,
що стосуються події, включаючи, зокрема, покази свідків та висновки
судових експертиз. Будь-який недолік розслідування, що стає на заваді встановленню причин тілесних ушкоджень або винних осіб, є загрозою недотримання цього стандарту (див., наприклад, ухвалу щодо
прийнятності у справі «Менсон проти Сполученого Королівства» (Menson
v. the United Kingdom), заява № 47916/99, ECHR 2003V, та рішення у справі
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«Юрій Слюсар проти України» (Yuriy Slyusar v. Ukraine), заява № 39797/05,
пп. 76–78 та 82, від 17 січня 2013 року, з подальшими посиланнями).
25. У цій справі не оспорюється те, що органи влади були зобов’язані
провести ефективне розслідування обставин вбивства доньки заявника. Суд вважає, що Уряд не виконав цього обов’язку у зв’язку з таким.
26. Суд зауважує, що перший огляд місця події відбувся через
дев’ять днів після того, як було знайдено труп М. (див. пп. 5 та 9). Затримка проведення вказаної слідчої дії не тільки була неприйнятною — само її проведення було поверховим та неповним, оскільки
через два дні міліція знайшла там частково обгорілі речі М., а також
недопалки цигарок, які палила невстановлена особа (див. пп. 10 та 11).
Крім того, через три з половиною місяці після події одна з жительок
села поблизу від місця події знайшла туфлю, яка належала М. На думку
Суду, це є ще одним свідченням неналежності проведеного міліцією
огляду місця події та прилеглої території. Насамкінець Суд не залишає поза увагою, що невдовзі після смерті М. слідчий отримав інформацію, що у відповідний час поблизу місця події бачили певних осіб
в автомобілі, та що згодом чохли на сидіннях цього автомобіля було
замінено. Органам влади знадобилося більше десяти років для того,
щоб провести огляд зазначеного автомобіля, і на той час цей захід вже
був недоцільним (див. пп. 13 та 14).
27. Суд також зазначає, що провадження у справі неодноразово
зупинялося. Наступні випадки відновлення провадження у справі, як
видається, ґрунтувались не на новій інформації або доказах, які б давали підстави для проведення додаткових слідчих дій, а скоріш за все,
на невиконанні міліцією попередніх доручень слідчого (див. в якості
протилежного випадку рішення у справі «Воловод проти України»
(Volovod v. Ukraine) [Комітет], заява № 527/07, пп. 67 та 68, від 21 травня
2015 року).
28. Загалом розслідування насильницької смерті доньки заявника
тривало більше дванадцяти років (будь-яка інформація про хід розслідування після 2010 року відсутня) та не дало суттєвих результатів.
29. Відповідно, Суд не може не дійти висновку про те, що органи
влади не дотримувалися принципу сумлінності при розслідуванні обставин смерті доньки заявника, та що вони не вжили всіх належних
заходів для встановлення фактів, що призвели до цієї трагедії.
30. Суд вже встановлював порушення статті 2 Конвенції в інших
справах проти України, які ґрунтувалися на схожих фактах (див., наприклад, рішення у справах «Муравська проти України» (Muravskaya v.

54

Шиянов проти України

Ukraine), заява № 249/03, пп. 46–49, від 13 листопада 2008 року; «Дудник проти України» (Dudnyk v. Ukraine), заява № 17985/04, пп. 34–38, від
10 грудня 2009 року; «Сердюк проти України» (Serdyuk v. Ukraine) [Комітет], заява № 61876/08, пп. 36–39, від 12 березня 2015 року; та «Холодков
та Холодкова проти України» (Kholodkov and Kholodkova v. Ukraine) [Комітет], заява № 29697/08, пп. 34 та 35, від 7 травня 2015 року). Вивчивши усі надані йому матеріали, Суд вважає, що Уряд не навів жодного
факту або аргументу, здатних переконати його дійти іншого висновку
у цій справі.
31. Відповідно, було порушення процесуального аспекту статті 2
Конвенції.
ІI. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
32. Статтею 41 Конвенції передбачено:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає
потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.»
A. Шкода

33. Заявник вимагав 5 000 000 євро відшкодування моральної
шкоди.
34. Уряд доводив, що ця вимога є надмірною та необґрунтованою.
35. Суд визнає, що внаслідок подій, які призвели до встановлення
порушення у цій справі, заявник вочевидь зазнав болю та страждань.
Постановляючи рішення на засадах справедливості, Суд присуджує
йому 8000 євро відшкодування моральної шкоди.
B. Судові та інші витрати

36. Заявник також вимагав 1000 євро компенсації судових та інших витрат, яких він зазнав під час провадження у Суді.
37. Уряд зазначив, що заявник вже отримав за цим пунктом від
Ради Європи достатню суму правової допомоги.
38. Відповідно до практики Суду заявник має право на компенсацію судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі витра-
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ти були фактичними і неминучими, а їхній розмір — обґрунтованим.
У цій справі Суд зауважує, що заявник не надав договору зі своїм адвокатом про правові послуги або завірений акт виконаних робіт у зв’язку
з провадженням у Суді. З огляду на це та зважаючи на той факт, що
заявникові вже було надано правову допомогу, Суд за цим пунктом не
присуджує нічого (див. рішення у справі «Савіни проти України» (Saviny
v. Ukraine), заява № 39948/06, п. 77, від 18 грудня 2008 року).
C. Пеня

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

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує заяву прийнятною.
2. Постановляє, що було порушення процесуального аспекту статті 2 Конвенції.
3. Постановляє, що:
a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникові 8000 (вісім тисяч) євро відшкодування моральної шкоди та додатково 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 остаточного 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 заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 2 червня
2016 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
М. Блашко
заступник секретаря секції
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «ЛОВИГІНИ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 22323/08)
Рішення
Страсбург
23 червня 2016 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Ловигіни проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
пані А. Нуссбергер, голова,
п. Х. Гаджієв,		
п. Е. Мьосе,
п. Ф. Вегабовіч,		
пані С. О’Лірі,
п. К. Ранзоні,		
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:
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ПРОЦЕДУРА
1. Справу порушено за заявою (№ 22323/08), поданою проти України до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — «Конвенція») двома громадянами України, паном Анатолієм Євгеновичем Ловигіним і пані Галиною
Іванівною Ловигіною (далі — «заявники»), 18 квітня 2008 року.
2. Заявників, яким було надано правову допомогу, представляли
пани А. Кристенко, А. Тарасов та С. Кириченко, адвокати, які практикують у містах Харків та Херсон. Уряд України (далі — Уряд) був представлений останнім часом його виконуючим обов’язки, пані О. Давидчук з Міністерства юстиції
3. Заявники стверджували, зокрема, що держава, при організації і проведенні міліцейських навчань, під час яких загинув їх син, не
змогла захистити його право на життя, і що заявники не мали ефективних засобів юридичного захисту щодо цієї скарги.
4. 18 березня 2013 року Уряд було повідомлено про цю заяву. Пані
Ганна Юдківська, суддя, обраний щодо України, не змогла взяти участь
у справі (Правило 28 Регламенту Суду). Відповідно, Голова П’ятої Секції
прийняв рішення про призначення пана Сергія Гончаренка спеціальним суддею (стаття 26 §4 Конвенції і Правило 29 §1).

ФАКТИ
I. Конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявники народилися в 1938 і 1939 роках відповідно та проживають в місті Херсон, Україна.
A. Міліцейські вчення 14 січня 2000 року

6. 14 січня 2000 року, в рамках оперативного плану під назвою
«Сирена» (далі — «операція „Сирена“»), були проведені навчання
для співробітників міліції. Під час одного із заходів в ході цих навчань, син заявників, який був у той час співробітником міліції, грав
роль злочинця і був випадково застрелений іншим співробітником
міліції.
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7. Проведення операції «Сирена» в Херсонській області було схвалено в 1999 році правоохоронними, цивільними та військовими органами цієї області на підставі наказу Міністерства внутрішніх справ
№ 230 (для службового користування) від 24 квітня 1998 року (див. параграф 66 нижче). У плані викладалися кроки, які повинні були бути
зроблені, і процедури, яких необхідно дотримуватися при розшуку та
арешті збройних або інших небезпечних злочинців, в тому числі тих,
які втекли з-під варти.
8. Старший інспектор ДАІ Л., діючи відповідно до Інструкції
№ 20/10-33 від 9 січня 2000 року Управління Міністерства внутрішніх
справ в Херсонській області (далі — «Херсонське обласне управління»)
та наказу старшого офіцера ДАІ Кос. розробив план проведення навчань для співробітників державтоінспекції в місті Херсон і селі Анто
нівка в рамках операції «Сирена».
9. Односторінковий сценарій навчань передбачав, що навчання
проводитимуться 14 січня 2000 року з 10 ранку до 5 вечора. О 10 годині ранку черговий співробітник мав розповсюдити інформацію, що
озброєні злочинці викрали автомобіль, і що операція «Сирена» починається. Сценарій передбачав, що, крім співробітника міліції, який
буде вести машину, в машині перебуватиме також другий міліціонер,
О., який буде спостерігати за діями співробітників патрульної міліції.
За викраденим автомобілем буде слідувати другий автомобіль з ще
одним співробітником міліції, Ц., який буде вести відеозйомку. Сценарій був затверджений 13 січня 2000 року заступником начальника
Херсонського обласного управління С.
10. Згодом, в ході розслідування кримінальної справи, старший співробітник ДАІ Кос., який 14 січня 2000 року був виконуючим
обов’язки начальника ДАІ, заявив, що співробітники автоінспекції були повідомлені про навчання в день їх проведення.
11. О 10:30 ранку 14 січня 2000 року старший офіцер ДАІ Со. поінформував співробітників ДАІ О. Ц., Ку., Ш. і сина заявників про навчання. О 10:50 ранку Л. доручив черговому співробітнику ДАІ повідомити
чергову частину про навчання і оголосити тривогу.
12. О 10:56 ранку черговий співробітник П. повідомив чергову частину про те, що двоє невідомих озброєних злочинців викрали автомобіль і рухаються в напрямку житлового мікрорайону Таврійський,
Херсон. Він передав цю інформацію патрульним машинам, в районні
відділення міліції міста і начальнику Херсонського обласного управління. Дві або три хвилини потому П. отримав додаткову інформацію
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про те, що вищезгадана тривога була частиною навчань в рамках операції «Сирена». Згодом, в ході внутрішнього міліцейського розслідування (див. параграф 19 нижче), було встановлено, що П. передав цю
додаткову інформацію начальнику Херсонського обласного управління, який наказав П. передати її в районні відділення міліції міста. Внутрішнє міліцейське розслідування встановило, що П. не зробив
цього.
13. Отримавши інформацію про передбачуване викрадення автівки, Ос., перший заступник Дніпровського районного відділення
міліції, дав відповідні вказівки чотирьом співробітникам міліції і розставив їх на різних постах. Зокрема, співробітник міліції К., разом зі
співробітником автоінспекції Ко., знаходився на посту в безпосередній близькості від Антонівського мосту через річку Дніпро.
14. Автомобіль, в якому їхали «злочинці» (роль яких виконували
син заявників і співробітник міліції Ку.), проїхав вищезгаданий пост
без зупинки. За словами Ко., його рація не працювала, і він залишив
свій пост, щоб повідомити в управління ДАІ про те, що викрадений
автомобіль проїхав повз його поста. Пізніше Ко. показав, що він попередив К. про проведення навчань. Після того, як Ko. пішов, співробітник міліції Ц .., який перебував у другому автомобілі і вів відеозйомку,
вимкнув камеру (див. параграф 26 нижче).
15. Співробітник ДАІ О., який був спостерігачем у «викраденому»
автомобілі, сказав синові заявників, який був за кермом, проїхати через пост ще раз. На цей раз, співробітник міліції К. зупинив машину,
зняв свій пістолет із запобіжника, і наказав синові заявників і співробітникові міліції Ку. вийти з машини. При обшуку сина заявників, К.
натиснув на спусковий гачок, так як той нібито зробив різкий рух. Син
заявників був смертельно поранений і помер по дорозі в лікарню.
16. Заявники представили копію відеозапису навчань. Проте, частина, яка містить інцидент з перестрілкою за участю сина заявників,
була відсутня. Оригінальна відеозапис була загублена (див. параграф 46 нижче).
B. Внутрішнє розслідування,
проведене Міністерством внутрішніх справ,
і подальші рішення

17. 15 січня 2000 року Херсонська обласна комісія Міністерства
внутрішніх справ прийняла рішення, в якому був зроблений висновок,
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що причинами «надзвичайної події» 14 січня 2000 року стали низький
рівень професіоналізму деяких співробітників міліції, нездатність K.
належним чином оцінити «надзвичайні обставини», незнання кроків,
яких необхідно вжити при арешті підозрюваного, і невміння правильно користуватися своєю зброєю, а також безвідповідальне ставлення
старших офіцерів міліції до організації навчань. Зокрема, було прийнято рішення про звільнення К., О., П., Ос. і А.
18. 16 січня 2000 року начальник Херсонського обласного управління І. затвердив висновки внутрішнього розслідування, проведеного за фактом смерті сина заявників.
19. Висновки цього розслідування, зокрема, свідчили:
«Перевіркою встановлено, що:
Відповідно до інструкції № 20 / 10-33 від 9 січня 2000 року Херсонського обласного управління Міністерства внутрішніх справ ..., Л .... розробив сценарій навчань для співробітників ДАІ ... При цьому він не взяв
до уваги положення операції «Сирена»... Проведення навчань тільки
для співробітників ДАІ Херсона та Антонівки було безглуздим і неефективним.
Порядок проведення навчань не був всебічно викладено; [мали місце
такі недоліки]:
— не був розроблений маршрут автомобіля, в якому їхали «злочинці»;
— не було забезпечено необхідну кількість спостерігачів ...
У свою чергу, старші офіцери Херсонського обласного управління ДАІ
... діяли недбало і безвідповідально ..., вони не вивчили ситуацію належним чином і не вжили заходів для виправлення недоліків ...
Крім того, не був призначений інструктор, а керівники служб і підрозділів,
що беруть участь в навчаннях, не були обізнані про деталі сценарію.
Заступник начальника управління ... С. схвалив вищезгаданий сценарій 13 січня 2000 року, не вживши належних заходів для виправлення недоліків ...
Так, підполковник ... інформував співробітників міліції, які повинні
були брати участь в навчаннях, але не повідомив начальника Управління про час проведення навчань, і не проконтролював хід навчань
особисто ...,
П. ... отримав з чергової частини інформацію, що двоє невідомих озброєних злочинців викрали машину і рухаються в напрямку Таврійсь
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кого [житлового району Херсона]. Дві або три хвилини потому він
отримав інформацію, що це повідомлення було частиною сценарію
навчань, що проводяться в рамках операції «Сирена». П. повідомив
про це начальнику Управління та отримав наказ передати цю інформацію до районних відділень міліції Херсона. П., діючи некомпетентно
і проігнорувавши цей наказ, ... не повідомив черговим співробітникам
районних відділень міліції про проведення навчань, а передав тільки
опис злочинців.
... Г., начальник чергової частини Управління, ... отримав від П. інформацію про проведення навчань. Г. наказав П. продовжувати діяти, але
... не проконтролював його. ...
Старші офіцери Дніпровського районного відділення міліції, Ос. і А. ...
поставилися до реалізації операції «Сирена» недбало і пасивно ...
... Замість двох співробітників міліції, які повинні були бути забезпечені транспортом і засобами зв’язку при проведенні операції «Сирена», ... на посту перебував тільки один співробітник міліції, К., разом зі
співробітником автоінспекції Ко. Останній стверджував, що він заздалегідь повідомив K. про проведення навчань ...
У той же час К. і Ко. не змогли належним чином регулювати дорожній
рух і блокувати дорогу ...
Співробітник поліції О. ... не зміг своєчасно оцінити ситуацію, проявив
халатність і недбалість, і, не дивлячись на те, що К. зняв свій пістолет із запобіжника, в кричуще порушення Наказу № 230 Міністерства
внутрішніх справ, не зупинив розвиток подій, які призвели до смерті
співробітника міліції.
Ця надзвичайна подія стала можливою через:
— безвідповідальність, недостатній професіоналізм і некомпетентність, виявлені при розробці сценарію навчань ... співробітником
міліції Л .;
— формальний і безвідповідальний підхід до планування та організації навчань ..., відсутність співпраці з обласною міліцією, а також
низький рівень контролю над підлеглими з боку керівництва обласного управління Державтоінспекції (співробітників міліції Кос.
І Со.);
— нехтування службовими обов’язками, формальний підхід до організації навчань (і відсутність контролю над їх проведенням), ... і невжиття співробітником міліції С. комплексних заходів, спрямованих на запобігання надзвичайної події;
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— низький рівень професіоналізму, безвідповідальне ставлення до
службових обов’язків та ігнорування наказів начальника Управління з боку помічника начальника чергової частини (співробітника
міліції П.);
— байдужість і відсутність нагляду за роботою своїх підлеглих з боку
співробітника міліції Г .;
...
— безвідповідальність, халатність і байдуже ставлення до виконання
завдань, поставлених в ході навчань, і невжиття заходів обережності для забезпечення особистої безпеки співробітників міліції
з боку співробітника міліції O .;
— низький рівня професійної підготовки і нездатність діяти [належним чином] за надзвичайних обставин ... з боку співробітника
міліції К.».

20. Зрештою, дійшли висновку про те, що співробітники міліції
К., О., П., Ос. і А. повинні бути звільнені, і що питання про звільнення співробітника міліції С. має бути поставлене перед Міністерством
внутрішніх справ. Крім того, було запропоновано накласти дисциплінарні стягнення на низку інших співробітників міліції. Слідство дійшло висновку, що старші співробітники міліції, замішані в інциденті,
не змогли належним чином підготувати своїх підлеглих до того, як по
трібно діяти за надзвичайних обставин.
21. 17 січня 2000 року Міністерство внутрішніх справ видало наказ,
в якому зазначалося, що, хоча безпека і запобігання смертності і травматизму працівників міліції є пріоритетними в діяльності міліції,
в організації та проведенні навчань існувала ціла низка серйозних недоліків, що призвело до інциденту, про який йдеться. Зокрема, було
відзначено, що з самого початку своєї служби в Дніпровському районному відділенні міліції в листопаді 1999 року, К. не відвідував необхідні теоретичні інструктажі. Міністерство також дійшло висновку, що
співробітники міліції, замішані в інциденті, не змогли організувати
навчання належним чином.
22. Було також відзначено, що, відповідно до Наказу № 17 від 16 січня 2000 року, виданим І., начальником Херсонського обласного управління, Ос., А., П., О. і К. були звільнені, а інші співробітники міліції
піддалися дисциплінарним стягненням. Здебільшого, це рішення було
схвалено Міністерством внутрішніх справ. Проте, було прийнято рішення не звільняти, а розжалувати Ос. і А., а також винести догану І.
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C. Кримінальне розслідування проти К.

23. З 14 січня 2000 року Дніпровською районною прокуратурою
Херсона (далі — «районна прокуратура») порушено кримінальну справу стосовно інциденту. Того ж дня було прийнято рішення передати
справу трьом слідчим і провести судово-медичну експертизу тіла сина
заявників. Зокрема, експерт мав визначити, які тілесні ушкодження
є на трупі.
24. 15 січня 2000 року судово-медичний експерт дійшов висновку, що син заявників отримав вогнепальне поранення в груди, а також
у нього є подряпини на лівій стороні обличчя, можливо, отримані при
падінні.
25. У ході слідства К. визнав себе винним. Його свідчення з приводу подій 14 січня 2000 року збігаються з фактами, описаними в параграфах 13–15 вище.
26. Співробітники міліції, які брали участь в організації і проведенні навчань, показали, зокрема, таке:
— П. показав, що «чинні накази» не вимагали поширення інформації про навчання;
— Начальник чергової частини Херсонського обласного управління Г. показав, що він наказав П. «дотримуватися плану«
Сирена»відповідно до існуючих інструкцій». Г. також стверджував, що чергова частина отримала сценарій навчань тільки
15 січня 2000 року, тобто наступного дня після навчань. У навчаннях не могла брати участь тільки автоінспекція, так як операція «Сирена» вимагала спільних дій міліції і автоінспекції;
— С., заступник начальника Херсонського обласного управління, показав, що не було жодних правових інструментів, що
регулюють проведення навчань для співробітників міліції
в рамках операції «Сирена». С. заявив, що співробітник міліції,
який віддав наказ про проведення навчань, повинен був проінструктувати співробітників чергової частини про те, яку
інформацію слід передати в районні відділення міліції. С. заявив, що сценарій навчань обговорювався з Кос., який сказав
С., що сценарій був затверджений начальником Херсонського
обласного управління.
— Співробітник поліції О. показав, що районні відділення
міліції повинні були знати про навчання. Ця інформація повинна була бути поширена разом з оголошенням тривоги;
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— Співробітник поліції А. показав, що ніхто в Дніпровському
районному відділенні міліції не знав про навчання;
— Співробітник поліції Ку. показав, що він і син заявників «знали,
що у співробітників міліції [буде] зброя з бойовими патронами»;
— Співробітник ДАІ Ко. показав, що він розповів К. про навчання;
— Співробітник міліції Ц. показав, що він перестав знімати після того, як співробітник автоінспекції Ко. відійшов (див. параграф 14 вище), оскільки він «не знав, що автомобіль зробить
другу спробу проїхати через цей пост».
27. Під час очної ставки, проведеної між К. і співробітником автоінспекції Ко., останній наполягав на тому, що він повідомив К. про
навчання.
28. У ході розслідування було проведено низку інших слідчих
заходів, в тому числі судово-балістичну експертизу і реконструкцію
подій.
29. 13 липня 2000 року Дніпровський районний суд (далі — «Дніпровський суд»), за відсутності заявників, припинив кримінальну справу стосовно К. відповідно до Закону про амністію, адже він був батьком
неповнолітньої дитини і, таким чином, не підлягав покаранню. Було
зазначено, що це рішення не підлягає оскарженню.
30. 3 квітня 2009 року Дніпровський суд відхилив як безпідставне клопотання, подане другим заявником в березні 2009 року, про
поновлення строку щодо апеляції на рішення від 13 липня 2000 року.
19 травня 2009 року Херсонський обласний апеляційний суд залишив
це рішення в силі. Суд зазначив, що, хоча другий заявник була відсутня на судовому засіданні 13 липня 2000 року, вона була в курсі цього
рішення, принаймні, з 2004 року, і отримала копію рішення, найпізніше, 23 січня 2008 року.
D. Кримінальна справа
у зв’язку з організацією та проведенням навчань

31. У червні 2000 року районна прокуратура відмовила в порушенні кримінальної справи стосовно інших співробітників міліції, які
брали участь в організації і проведенні навчань. Зокрема, 7 і 8 червня
2000 року районна прокуратура відмовила в порушенні кримінальної
справи стосовно Л. О., Кос., З., С. А., Ост. і Г. через відсутність доказів
злочину, з урахуванням відсутності причинно-наслідкового зв’язку
між їх діями і смертю сина заявників.

65

Справи, які стосуються права на життя

32. 27 і 28 червня 2000 року, посилаючись на ті ж причини, районна прокуратура відмовила в порушенні кримінальної справи стосовно
П. і О. 18 серпня 2000 року це рішення було скасовано Херсонською обласною прокуратурою, і справу було повернуто на додаткове розслідування.
33. 1 вересня 2000 року районна прокуратура порушила кримінальну справу стосовно передбачуваної недбалості з боку співробітників Херсонського обласного управління міліції, які брали участь
в організації і проведенні навчань.
34. 30 жовтня 2000 року районна прокуратура припинила розгляд у справі. Вона зазначила, що, за твердженням старшого офіцера
Херсонського обласного управління міліції, правові документи Міністерства внутрішніх справ не передбачають, що співробітники міліції
повинні були бути проінформовані про навчання. Такі навчання повинні проводитися за реальних умов. Також було відзначено, що до
обов’язків чергового співробітника міліції не входить інформування
своїх колег про навчання.
35. 28 листопада 2000 року Херсонська обласна прокуратура скасувала це рішення і повернула справу для додаткового розслідування. Вона зазначила, що розслідування не було ретельним, і прийняте рішення було необґрунтованим. Зокрема, не було встановлено, чи мав місце
причинно-наслідковий зв’язок між недоробками з боку співробітників
міліції і смертю сина заявників. Також не було встановлено, які правові інструменти регулювали підготовку міліцейських навчань.
36. У листі від 29 грудня 2000 року Херсонське обласне управління повідомило районній прокуратурі, що, згідно з Наказом № 230 (для
службового користування) Міністерства внутрішніх справ (див. параграф 66 нижче), відповідні навички «повинні були бути освоєні в ході
навчань [проведених ] в реалістичних умовах». У той же час, відповідні
правові документи не передбачали жодної детальної процедури для
проведення навчань.
37. Того ж дня районна прокуратура припинила кримінальне розслідування.
38. 12 лютого 2001 року Херсонська обласна прокуратура скасувала це рішення, посилаючись на неповне виконання рішення від 28 листопада 2000 року. Відновлене розслідування було знову припинено
29 березня 2001 року. В останньому рішенні було зазначено, що основний елемент злочину («халатність») відповідно до статті 167 Кримінального кодексу включає невиконання певних обов’язків належним
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чином або їх повне невиконання. Проте, за відсутності будь-яких процедурних правил проведення навчань в рамках операції «Сирена»,
обов’язки співробітників міліції, які брали участь в цих навчаннях,
не були визначені. Крім того, не було жодного причинно-наслідкового
зв’язку між діями співробітників міліції Херсонського обласного управління і смертю сина заявників, оскільки останній загинув в результаті неправильного поводження К. з вогнепальною зброєю. Був зроблений висновок про відсутність в діях співробітників міліції будь-яких
ознак злочину.
39. 1 квітня 2004 року Генеральна прокуратура скасувала рішення від 29 березня 2001 року. Прокуратура зазначила, що рішення про
припинення кримінальної справи було «передчасним і незаконним».
Зокрема, в ході розслідування не було з’ясовано, чи була можливість
забезпечити співробітників міліції холостими патронами, і чому О. не
зупинив К., коли побачив, що той зняв свій пістолет із запобіжника.
40. 25 квітня 2004 року районна прокуратура знову припинила
розслідування у справі. При повторному допиті, О. заявив, що він не
знав, що пістолет K. був заряджений. Крім того, К. повинен був знати про те, що йдуть навчання. Трагічний інцидент стався протягом
декількох секунд, відтак у О. не було можливості його запобігти. П.
показав, що, «згідно з вказівками Управління щодо плану навчань«
Сирена»», до його функції не входило поширення інформації про те,
що оголошення про викрадення автомобіля було частиною навчань.
Що стосується того, чи могли під час навчань бути використані холості
патрони, начальник Херсонського обласного управління Д. показав,
що старші офіцери обласного управління вирішили використовувати
для навчань бойові патрони. Слідство прийшло до висновку, що син
заявників загинув в результаті неправильного поводження з вогнепальною зброєю з боку К.
41. 21 вересня 2004 року Херсонська обласна прокуратура скасувала це рішення і повернула справу для додаткового розслідування. Було відзначено, що ще необхідно провести низку слідчих дій та
уточнити ряд питань. Зокрема, необхідно отримати плани навчань
і операції «Сирена» і з’ясувати, хто передав інформацію К. і чому
К. перебував на своїй посаді один. Також було відзначено, що Наказ № 230 не засекречений, і тому повинен бути включений до матеріалів справи.
42. У січні 2005 року родичі заявників показали, що на похованні сина заявників вони помітили, що на обличчя сина заявників було
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накладено грим, щоб приховати дірку в його голові. Лікар швидкої допомоги показав, що він не оглядав тіло докладно, оскільки було очевидно, що син заявників помер від вогнепального поранення.
43. 20 січня 2005 року слідчі органи ухвалили рішення про ексгумацію тіла.
44. 24 березня 2005 року було прийнято рішення про проведення
судово-медичної експертизи тіла сина заявників, оскільки заявники
наполягали, що їх син не був випадково застрелений, а був убитий або
ударом пістолетом по голові, або пострілом в голову, тому що він мав
інформацію про незаконну діяльність інших співробітників міліції.
Вони стверджували, що у покійного була велика гематома на голові
і тріщина в черепі.
45. Провівши судово-медичну експертизу тіла сина заявників, експерт дійшов висновку, що тріщина в черепі сина заявників утворилася в ході першої судово-медичної експертизи.
46 25 січня 2006 року заступник прокурора Херсонської обласної
прокуратури підтвердив висновки внутрішнього розслідування з приводу втрати первісного відеозапису навчань. Було запропоновано притягнути до дисциплінарної відповідальності слідчого І., який, в період
з квітня 2004 року по квітень 2005 року, втратив відеозапис.
47. 10 лютого 2006 року знову було прийнято рішення про припинення розслідування по кримінальній справі через відсутність будьяких доказів вчинення злочину. Заступник керівника Херсонського обласного управління Т. стверджував, що співробітники міліції не були
проінформовані про проведення навчань, оскільки, згідно з Наказом
№ 230 (для службового користування) Міністерства внутрішніх справ,
навчання для співробітників міліції повинні проводитися в умовах,
максимально наближених до реальних. Не існувало жодних правових
документів Міністерства внутрішніх справ, що встановлюють порядок проведення навчань або зобов’язання інформувати співробітників міліції про проведення будь-яких таких навчань. Отже, обов’язки
осіб, які брали участь в навчаннях, що проводяться в рамках операції
«Сирена», не були визначені.
48. 8 вересня 2006 року Суворівський районний суд (далі — «Суворівський суд») скасував це рішення і повернув справу для додаткового розслідування, оскільки прокуратура не взяла до уваги той факт,
що деякі співробітники міліції були притягнуті до дисциплінарної
відповідальності. Суд також зазначив, що «були зроблені всі необхідні
і можливі слідчі дії».
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49. 14 листопада 2006 року Херсонський обласний апеляційний
суд скасував рішення від 8 вересня 2006 року і залишив в силі рішення
від 10 лютого 2006 року. Суд дійшов висновку, що обставини справи були всебічно досліджені, і що Суворовський районний суд не уточнив,
зокрема, які саме факти не були розглянуті слідчим.
50. Другий заявник оскаржила рішення від 14 листопада 2006 року
в касаційному порядку. Вона заявила, що суд апеляційної інстанції не
дослідив фактичні обставини справи, і що багато аспектів справи залишилися неясними (чи існував обов’язок інформувати співробітників міліції про навчання, що означає словосполучення «умови, наближені до реальності», і т. ін.), і тому рішення суду першої інстанції було
обґрунтованим і не повинно було бути скасовано. 31 січня 2008 року
Верховний Суд України відхилив скаргу другого заявника. Було встановлено, що доводи заявника про незаконність і відсутності аргументації рішення суду другої інстанції були необґрунтованими. Зокрема,
суд апеляційної інстанції правильно дійшов висновку про те, що розслідування було всебічним, в той час як суд першої інстанції не надав
причин необхідності проведення додаткового розслідування.
E. Розгляд у відношенні компенсації та інші розгляди

51. 16 жовтня 2000 року одноразова страхова сума в розмірі
18 270 гривень (в той час — близько 3894,68 євро) була виплачена разом
заявникам та вдові і доньці їх сина відповідно до статті 23 Закону про
міліцію (див. Lovygina v. Ukraine (dec.), № 16074/03, 22 вересня 2009).
52. За даними Уряду, в період з 2002 по 2013 роки заявникам було виплачено в цілому 21 320 гривень (близько 2558 євро) фінансової
допомоги, а першому заявникові були також надані пральна машина,
будівельні матеріали для ремонту будинку і комп’ютерний стіл.

1. Позови, які стосуються компенсації моральної шкоди,
заподіяної смертю сина заявників
53. Заявники порушили розгляд проти Херсонського обласного
управління, вимагаючи компенсувати їм шкоду, заподіяну смертю
їхнього сина. 13 жовтня 2000 року Суворівський районний суд присудив їм 23 600 гривень (близько 5000 євро) як компенсацію моральної
шкоди. Це рішення було скасовано, і справу було повернуто для нового
розгляду.
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54. 26 вересня 2001 року цей же суд присудив заявникам 20 000 гривень (близько 4000 євро). 15 січня 2002 року Херсонський обласний апеляційний суд залишив в силі це рішення. Проте, 21 жовтня 2002 року
Верховний Суд України скасував його і відмовив в задоволенні скарги
заявників, встановивши, що, після отримання повної страхової виплати, заявники більше не могли вимагати виплати компенсації. Сторони
не надали копії вимог заявників та рішень національних судів.

2. Позови, які стосуються компенсації
в зв’язку з неефективністю розслідування
55. У березні 2006 року заявники порушили розгляд проти органів
прокуратури на різних рівнях. Заявники скаржилися на те, що розслідування факту смерті їхнього сина було неефективним, і вимагали
компенсувати їм моральну шкоду.
56. 8 вересня 2006 року Суворівський районний суд, розглянувши справу в адміністративному порядку, прийняв рішення на користь
заявників. Суд дійшов висновку, що розслідування тривало протягом
шести років, і що Херсонська обласна прокуратура чотири рази скасовувала рішення районної прокуратури про завершення розгляду. Суд
дійшов висновку, що розслідування справи велося неправильно, з численними порушеннями закону, і присудив заявникам компенсацію.
57. 23 січня 2007 року Херсонський обласний апеляційний суд скасував це рішення і повернув справу до суду першої інстанції для нового розгляду.
58. Після неодноразової відмови розглянути справу заявників через недотримання ними процедурних вимог, 6 лютого 2008 року Комсомольський районний суд (далі — «Комсомольський суд») прийняв
рішення про припинення розгляду у справі, ухваливши, що позов заявників про компенсацію шкоди повинен був бути поданий в рамках
цивільного судочинства. 24 грудня 2008 року Одеський апеляційний
адміністративний суд залишив в силі це рішення. Заявники подали
скаргу в касаційному порядку.
59. 10 березня 2011 року Вищий адміністративний суд залишив
в силі вищезгадані рішення і постановив, що заявники повинні були
подати скаргу вищестоящому прокурору на нібито незаконні дії нижчестоящого прокурора.
60. У квітні 2009 року заявники подали до Комсомольського суду
позов в рамках цивільного судочинства проти Управління Херсонської прокуратури, вимагаючи компенсації шкоди, завданої в резуль-
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таті неефективного розслідування. 22 квітня 2009 року суд відхилив
цей позов на тій підставі, що заявники повинні були подати свій позов
в адміністративному порядку. 20 липня 2009 року Херсонський обласний апеляційний суд залишив в силі це рішення. Заявники не оскаржували ці рішення.

3. Розгляд проти Міністерства внутрішніх справ
61. У лютому 2009 року другий заявник подала адміністративний позов до Херсонського обласного адміністративного суду проти
Міністерства внутрішніх справ і Херсонського обласного управління,
скаржачись, що їх дії при організації міліцейських навчань 14 січня
2000 року були незаконними.
Невідомо, чи зажадала вона будь-якої компенсації в цьому відношенні.
62. 26 червня 2009 року Херсонський окружний адміністративний
суд виніс рішення не на користь другого заявника. Суд зазначив, що
смерть сина другого заявника неодноразово розслідувалася; К. був
визнаний винним, але амністований, кримінальне переслідування
відносно інших співробітників міліції було припинено через відсутність доказів злочину, а на співробітників міліції С. і І. було накладено дисциплінарне стягнення. Крім того, син другого заявника помер
у 2000 році, але другий заявник подала свій позов проти Міністер
ства внутрішніх справ і Херсонського обласного управління тільки
в 2009 році.
63. 4 січня 2010 року Одеський апеляційний адміністративний суд
відхилив скаргу, подану другим заявником, ухваливши, що вона була
подана несвоєчасно. 16 листопада 2010 року Вищий адміністративний
суд України залишив в силі це рішення.
F. Попередня скарга заявників до цього Суду

64. 1 квітня 2003 року заявники звернулися до цього Суду зі скаргою, що справу стосовно К. було припинено в порушення позитивного
зобов’язання держави відповідно до статті 2 Конвенції провести ефективне незалежне розслідування смерті їхнього сина. Вони також скаржилися, відповідно до статті 6 §1 Конвенції, на результат розгляду щодо їх клопотання про надання компенсації (див. параграф 54 вище).
65. 18 жовтня 2005 року Європейський Суд, рішенням Комітету,
оголосив їх скарги неприйнятними (заява № 15439/03).
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II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
A. Наказ № 230 (для службового користування)
Міністерства внутрішніх справ України від 24 квітня 1998 року
«Про затвердження правил [...] щодо розшуку і арешту
озброєних та інших злочинців, особливо небезпечних
для суспільства» (далі — «Наказ»)

66. Відповідно до пунктів 2.1 та 6.7 тексту Наказу, який був представлений Урядом, оперативні співробітники Міністерства внутрішніх справ повинні проводити, не рідше одного разу на півроку, вчення
в умовах, «наближених до реальності». У разі необхідності використання спеціальних засобів, співробітники органів внутрішніх справ повинні проявляти обережність і враховувати обставини і мету таких
навчань, намагаючись звести до мінімуму ризик для життя і здоров’я.
B. Закон про міліцію 1990 року

67. Стаття 23 Закону, що діяв у розглянутий період часу, передбачала:
Стаття 23. Державне страхування та відшкодування шкоди
в разі загибелі або каліцтва працівника міліції
«Кожен працівник міліції підлягає обов’язковому державному страхуванню, еквівалентному розміру його заробітної плати за 10 років за
його останньою посадою. Страховка виплачується з відповідних бюджетів, а також з коштів, отриманих відповідно до договорів з міністерствами, установами, підприємствами та організаціями...
У разі загибелі працівника міліції при виконанні ним службових
обов’язків, членам його сім’ї одноразово виплачується сума, еквівалентна розміру його заробітної плати за 10 років, а також щомісячна
пенсія в розмірі його заробітної плати за його останньою посадою.
За сім’єю загиблого працівника міліції зберігається право на отримання житлової площі. Їй надається позачергово жила площа протягом
трьох місяців з дня загибелі працівника міліції.
За дітьми загиблого працівника міліції, до досягнення ними повноліття, а також за непрацездатними членами сім’ї, які перебували на його
утриманні, зберігається право на пільги з оплати житла, комунальних
послуг, палива...»
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ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 2 КОНВЕНЦІЇ
68. Заявники скаржилися на те, що міліція не змогла забезпечити
безпеку учасників навчань, що призвело до смерті їхнього сина. Крім
того, вони стверджували, що ця смерть не була випадковою. Крім того,
заявники скаржилися на те, що розслідування передбачуваної недбалості з боку співробітників міліції було дуже тривалим і неефективним. Вони послалися на статтю 2 Конвенції, відповідна частина якої,
проголошує:
«1. Право кожного на життя охороняється законом. Нікого не може
бути умисно позбавлено життя інакше ніж на виконання смертного
вироку суду, винесеного після визнання його винуватим у вчиненні
злочину, за який закон передбачає таке покарання...»
A. Щодо прийнятності

1. Аргументи сторін
а) Уряд
69. Уряд заявив, що скарги заявників з приводу нездатності захистити життя їхнього сина є необґрунтованими.
70. Уряд стверджував, що співробітники міліції, які брали участь
в організації і проведенні навчань, були притягнуті до дисциплінарної
або кримінальної відповідальності, відповідно до вимоги статті 2 Конвенції забезпечити, в разі загибелі за обставин, що потенційно тягнуть
відповідальність держави, адекватну реакцію таким чином, щоб законодавчі та адміністративні рамки, встановлені для захисту права на
життя, були належним чином реалізовані, а будь-які порушення цього
права — припинені і покарані (див. Öneryıldız v. Turkey [GC], № 48939/99,
§91, ECHR 2004-XII).
71. Трьох співробітників міліції було звільнено, шістьох знижено
в званні, а ще троє отримали догану. Співробітник міліції К. був ви
знаний винним у «вбивстві з необережності», але амністований, тому
що він був батьком неповнолітньої дитини. Заявники не оскаржували
це рішення у встановлений термін і клопотали про відновлення цього терміну тільки через дев’ять років. Заявники отримали фінансову
допомогу від держави (див. параграфи 51–52 вище). Національні слід-

73

Справи, які стосуються права на життя

чі органи не встановили жодного причинно-наслідкового зв’язку між
смертю сина заявника і діями співробітників міліції, які організували, контролювали і проводили навчання (див., навпаки, Gorovenky and
Bugara v. Ukraine, №№ 36146/05 та 42418/05, 12 січня 2012).
72. Щодо зобов’язання ввести законодавчу та адміністративну базу для захисту права на життя, Уряд зазначив, що можливість проводити навчання в рамках операції «Сирена» була передбачена Наказом
№ 230 Міністерства внутрішніх справ. Тим не менш, не існувало жодних правових документів, які передбачають будь-які процедури для
проведення таких навчань. Зокрема, обов’язки спостерігачів не були
визначені, і не було ніякого зобов’язання інформувати співробітників
міліції про те, що вони беруть участь в навчаннях. Будь-які навчання
повинні проводитися в реалістичних умовах.
73. Наказ № 230 передбачав, що «в разі застосування спеціальних
засобів, співробітники органів внутрішніх справ ... [повинні] проявляти
обережність ..., [в той же час] приймаючи до уваги обставини і бажані цілі
[навчань], [для того, щоб звести до мінімуму] ризик для життя і здоров’я
...». Таким чином, К. повинен був бути особливо обережним при поводженні зі зброєю та повинен був звести його використання до мінімуму.
74. Загибель сина заявників була викликана недбалістю К., а не
відсутністю відповідних правових документів, що визначають порядок проведення навчань.
75. Уряд стверджував, що заявники не надали жодних доказів того, що держава не виконала свої позитивні зобов’язання відповідно до
статті 2 Конвенції.
в) Заявники
76. Заявники стверджували, що їх справа прийнятна. Заявники
вважали, що відсутність будь-яких правових документів, що стосуються підготовки навчань для співробітників міліції в рамках операції «Сирена» саме по собі є порушенням позитивного зобов’язання
держави відповідно до статті 2 Конвенції.
77. Заявники зазначили, що вони використовували всі можливі
кримінальні, цивільні та адміністративні внутрішні засоби правового
захисту, але всі вони виявилися неефективними. Крім того, відмови
в порушенні кримінальної справи неодноразово скасовувалися органами національної влади через неповноту розслідування обставин
справи. Звернення заявників в цивільні і адміністративні суди з позовами проти міліції і прокуратури також виявилися неефективними.
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2. Оцінка Суду
78. Суд зазначає, що заявники вже подавали йому скаргу щодо
припинення кримінальної справи проти К. і результатів розгляду за
позовом про компенсацію, поданим ними проти Херсонського обласного управління у 2000–2002 роках (див. параграфи 53–54 вище),
посилаючись на статті 2 і 6 Конвенції, відповідно (заява № 15439/03).
Ці скарги були визнані неприйнятними 18 жовтня 2005 року.
79. Конкретні скарги, викладені в цій заяві, щодо того, що міліція
не змогла забезпечити безпеку учасників навчань (див. параграфи 80–
85 нижче), які раніше не були розглянуті Судом і по суті відрізняються
від скарг, які лягли в основу попередньої заяви, поданої заявниками.
Суд вважає, що доводи заявників підтверджуються відповідними доказами і є досить детальними, щоб вимагати розгляду їх скарг по суті.
Скарги відповідно до статті 2 Конвенції не є явно необґрунтованими
у значенні статті 35 §3 (а) Конвенції. Крім того, Суд зазначає, що, на
підставі наявної у нього інформації, вони не є неприйнятними з інших
підстав. Тому вони повинні бути визнані прийнятними.
B. Щодо суті

1. Аргументи сторін
а) Заявники
80. Заявники стверджували, що в ході планування і організації навчань для співробітників міліції місцева влада не вжила всіх необхідних
заходів, щоб звести до мінімуму ризик для життя їхнього сина.
81. Заявники повторили, що не існувало жодних правових документів, що регулюють проведення навчань для співробітників міліції
в рамках операції «Сирена», і що держава, таким чином, не ввела законодавчі та адміністративні рамки з метою забезпечення ефективних
заходів для захисту права на життя.
82. Заявники також стверджували, що старші офіцери міліції виявили недбалість при плануванні даних навчань, і це призвело до загибелі сина. Зокрема, план навчань був підготовлений всього за один
день до дати їх проведення, складався лише з однієї сторінки, не містив
достатніх технічних деталей, і характеризувався істотними недоліками. Наприклад, в ньому не був передбачений маршрут автомобіля,
достатня кількість спостерігачів, або будь-які вимоги щодо інформування співробітників міліції про те, що вони брали участь у навчан-
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нях. На думку заявників, це було необхідно зробити. Старші офіцери
міліції схвалили цей план без виправлення вищевказаних недоліків.
Небезпеку використання бойової вогнепальної зброї в ході навчань не
була відзначено або розглянуто.
83. Заявники також стверджували, що розслідування факту загибелі їхнього сина не відповідало вимогам статті 2 Конвенції. Незважаючи на відсутність будь-яких значних труднощів в зборі і оцінці необхідних доказів, що відносяться до справи, і на те, що висновки внутрішнього розслідування були доступні через два дні після інциденту,
кримінальну справу стосовно співробітників міліції, відповідальних
за проведення навчань, було порушено тільки сім з половиною місяців
потому. Слідчі органи зосередили свою увагу на кримінальній справі
проти К. і не розслідували належним чином обставини, які призвели
до смерті сина заявників. Висновки внутрішнього міліцейського розслідування, в яких підкреслювалися серйозні недоліки в організації
та проведенні навчань, були проігноровані слідчими органами, які
також втратили важливий елемент доказів, а саме оригінальну відеозапис навчань.
84. Заявники вказали, що органи місцевої влади кілька разів скасовували рішення про припинення кримінальної справи проти співробітників міліції через численні недоліки і повертали справу для додаткового розслідування.
85. Заявники стверджували, що рішення Херсонського обласного
апеляційного суду від 14 листопада 2006 року, яким було залишено
в силі остаточне рішення про припинення кримінальної справи проти співробітників міліції, було необґрунтованим і продемонструвало
поблажливе ставлення судів до дій міліції. Незважаючи на висновки
суду нижчої інстанції про необхідність подальшого розслідування
і здійснення певних слідчих дій, суд вищої інстанції безпідставно дійшов висновку, що в рішенні не було вказано, чому потрібне додаткове
розслідування.
b) Уряд
86. Уряд повторив свої доводи (див. параграфи 69–75 вище) про
те, що скарги заявників з приводу невиконання державою своїх позитивних зобов’язань відповідно до статті 2 Конвенції є необґрунтованими.
87. Уряд також заявив, що розслідування, проведене в цій справі,
відповідало процедурним вимогам статті 2 Конвенції.
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88. Зокрема, розслідування було проведено своєчасно, і слідчі
органи діяли з належною оперативністю і за своєю власною ініціативою, демонструючи старанність і відданість справі. Всі співробітники
міліції, які в тій чи іншій мірі були залучені до організації та проведення навчань, були допитані. Показання низки співробітників міліції
були перевірені під час реконструкції подій.
89. Уряд стверджував, що, з урахуванням складності справи та необхідності проведення численних слідчих дій, розслідуванням займалися кілька слідчих. Слідчі органи розглянули всі документи, пов’язані
з проведенням навчань, зокрема, сценарій навчань, плани операції
«Сирена» і наказ № 230. Було встановлено, що не існувало жодних правових документів, що регулюють порядок проведення таких навчань,
зокрема, (I) зобов’язання інформувати співробітників міліції про те,
що вони беруть участь в навчаннях або (II) обов’язки спостерігачів.
90. Уряд також заявив, що неодноразове скасування прокуратурою рішень про припинення розгляду була викликане необхідністю
проведення додаткових слідчих заходів.
91. Уряд підсумував, що розслідування, проведене на національному рівні, відповідало вимогам статті 2 Конвенції, і що воно призвело до
висновку, що не було жодного причинно-наслідкового зв’язку між недоліками в організації та проведенні навчань і смертю сина заявників.
2. Оцінка Суду

а) Стверджуване порушення статті 2 в зв’язку з плануванням
і організацією навчань для співробітників міліції
92. Суд повторює, що в цій справі заявники скаржилися на те, що
державою не введено нормативної і практичної системи, здатної забезпечити безпеку учасників навчань для співробітників міліції, під
час яких було вбито їхнього сина. Суд зазначає, що перше речення
статті 2 §1 зобов’язує державу не лише утримуватися від незаконного позбавлення життя, але й вживати належних заходів для захисту
життя осіб, які перебувають під її юрисдикцією (див., зокрема, LCB v.
The United Kingdom, 9 червня 1998 §36, Reports of Judgments and Decisions
1998-III; Gorovenky and Bugara v. Ukraine, згадане вище, §32). Це позитивне зобов’язання в першу чергу накладає на державу зобов’язання
ввести законодавчі та адміністративні рамки для регулювання небезпечних видів діяльності, в яких особливу увагу слід приділити правилам, спрямованим на особливості даного виду діяльності, з урахуван-
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ням рівня потенційного ризику для людського життя (див., зокрема,
Öneryıldız v. Turkey, згадане вище, §90).
93. У разі небезпечного для життя каліцтва або смерті, стаття 2
додатково вимагає створення ефективної судової системи для забезпечення дотримання вищевказаної нормативно-правової бази шляхом надання відповідного відшкодування (див., наприклад, Anna
Todorova v. Bulgaria, № 23302/03, §72, 24 травня 2011, і Antonov v. Ukraine,
№ 28096/04, §44, 3 листопада 2011). Така система може і, за певних обставин, повинна включати в себе звернення до кримінального права
(див., Зокрема, Antonov, згадане вище, §45). Проте, якщо порушення
права на життя або фізичну недоторканність сталося ненавмисно, позитивний обов’язок створити «ефективну судову систему» може бути
задоволено, якщо жертвам були доступні цивільні, адміністративні
або навіть дисциплінарні засоби правового захисту (див., наприклад,
Vo v. France [GC], № 53924/00, §90, ECHR 2004-VII).
94. Як було зазначено вище, дана скарга стосується загальної ролі
держави в організації та проведенні міліцейських навчань. Суд вважає, що син заявників загинув за обставин, відповідальність за які
не може нести одна людина (див., з відповідними змінами, Gorovenky
and Bugara, згадане вище, і Sašo Gorgiev v. The former Yugoslav Republic of
Macedonia, № 49382/06, ECHR 2012 (витяги)). Навчання були спрямовані
на розвиток навичок, необхідних при розшуку та арешті небезпечних
злочинців, і включали використання спеціальних засобів, у тому числі вогнепальної зброї і бойових патронів, співробітниками міліції, які
беруть участь в навчаннях. Суд вважає, що проведення навчань для
співробітників міліції за таких умов підвищувало ризик для життя як
працівників міліції, які беруть участь в навчаннях, так і інших осіб,
які перебували в безпосередній близькості, оскільки навчання проводилися в місті, і доступ в район навчань ніяк не обмежувався. З урахуванням характеру навчань, держава не може перекласти всю відповідальність тільки на одного зі своїх агентів, але повинна була ввести
в дію адекватні правила, щоб звести до мінімуму ризик для життя.
95. Згідно з висновками внутрішнього розслідування і власними
зауваженнями Уряду, не існувало жодних правових документів, що регулюють проведення навчань для співробітників міліції. Уряд стверджував, що відсутність нормативно-правової бази не є проблемою сама
по собі, оскільки співробітники міліції повинні були слідувати існуючим правилам щодо застосування вогнепальної зброї та реалізації
операції «Сирена». Суд, однак, не може погодитися з цією думкою.
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96. Суд нагадує, що співробітники міліції не повинні «залишатися в вакуумі» при виконанні своїх службових обов’язків, і міліцейські
операції повинні в достатній мірі регулюватися національним законодавством, в рамках системи адекватних і ефективних гарантій від
свавілля і зловживання силою. Крім того, Суд повинен брати до уваги
не тільки дії агентів держави, які фактично застосували силу, а й всі
супутні обставини, в тому числі питання, що стосуються планування оскаржуваних дій і контролю над ними (див. McCann and Others v.
The United Kingdom, 27 вересня 1995 року, §§201–214, Серія A, № 324).
97. У цій справі діючі правила стосувалися реалізації операції
«Сирена» в «умовах, наближених до реальності» і не охоплювали багатьох аспектів, необхідних для безпечного проведення навчань, таких, наприклад, як кількість спостерігачів і їх обов’язки, гарантії щодо
учасників, які грають роль «злочинців», або зобов’язання інформувати
учасників про те, що вони беруть участь у навчаннях із застосуванням вогнепальної зброї і бойових патронів. Крім того, Суд зазначає, що
внутрішнє міліцейське розслідування дійшло висновку, що відповідні
старші офіцери міліції не змогли належним чином підготувати і провести навчання.
98. Суд також зазначає, що, оскільки інформація про навчання
не була доведена до відома всіх учасників, співробітники міліції, які
брали участь в навчаннях, в тому числі К., вважали, що вони беруть
участь в реальній операції по затриманню небезпечних злочинців.
99. У відповідний час, правила реалізації операції «Сирена» дійсно існували, але не було ніяких правил проведення навчань співробітників міліції в цьому контексті. Внутрішнє міліцейське розслідування дійшло висновку, що співробітники міліції, які щиро вважали, що
сталося справжнє викрадення автомобіля озброєними злочинцями,
не змогли правильно реалізувати оперативний план. Було також відзначено, що співробітники міліції, які брали участь в навчаннях,
в тому числі К., не були належним чином підготовлені до того, як
потрібно діяти в надзвичайних обставинах, для чого, в першу чергу,
була розроблена операція «Сирена». Внутрішнє розслідування відзначило численні недоробки з боку всіх співробітників міліції і явно відзначило, що ці недоробки лежали в основі інциденту, про який
йде мова.
100. Таким чином, Суд приходить до висновку, що, з урахуванням
нормативних та оперативних проблем, описаних вище, держава не виконала свої позитивні зобов’язання відповідно до статті 2 Конвенції.
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b) Cтверджуване порушення статті 2
в зв’язку з неефективним розслідуванням
101. Обов’язок держави гарантувати право на життя включає в себе
зобов’язання ввести ефективну і незалежну судову систему, що забезпечує наявність правових засобів для встановлення фактів, залучення
до відповідальності винних і забезпечення належного відшкодування жертвам (див. Sašo Gorgiev, згадане вище, §43; Armani Da Silva v. the
United Kingdom [GC], № 5878/08, §§229–239, ECHR 2016).
102. В конкретному контексті загибелі або серйозного каліцтва,
пов’язаних з небезпечними видами діяльності, Суд вважає, що необхідно офіційне розслідування кримінальної справи, враховуючи, що
державні органи часто є єдиними організаціями, що мають достатню
кількість необхідних знань для визначення і виявлення складних явищ,
які можуть стати причиною такого інциденту. Суд також постановив,
що, якщо відповідні органи влади, повністю усвідомлюючи можливі
наслідки і ігноруючи покладені на них повноваження, не вжили заходів, необхідні і достатні для запобігання ризиків, пов’язаних з небезпечною діяльністю, той факт, що особам, відповідальним за створення
загрози для життя, не були пред’явлені звинувачення в скоєнні кримінального злочину, і вони не були притягнуті до відповідальності, може являти собою порушення статті 2, незалежно від будь-яких інших
видів правового захисту, до яких фізичні особи могли вдатися за власною ініціативою (див. Öneryıldız v. Turkey, згадане вище, §93; Budayeva
and Others, згадане вище, §140).
103. Відповідність офіційного розслідування процесуальним
вимогам статті 2 оцінюється на підставі кількох основних параметрів: адекватність слідчих заходів; оперативність розслідування; залучення сім’ї померлого; і незалежність розслідування. Ці елементи
взаємопов’язані, і жоден з них, взятий окремо, не є самоціллю. Ці критерії, взяті в сукупності, дозволяють оцінити ефективність розслідування. Будь-які питання повинні оцінюватися саме в контексті ефективності розслідування (див. Mustafa Tunç and Fecire Tunç v. Turkey [GC],
№ 24014/05, §225, 14 квітня 2015).
104. Суд повторює, що зобов’язання провести розслідування — це
зобов’язання дії, а не зобов’язання результату. Не кожне розслідування обов’язково має бути успішним або призвести до висновку, що
збігається з версією подій позивача. Тим не менше, воно повинно,
в принципі, бути здатним призвести до встановлення фактів справи та, якщо звинувачення підтвердяться, до виявлення та покарання
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винних (див. Paul and Audrey Edwards v. The United Kingdom, № 46477/99,
§71, ECHR 2002-II; Armani Da Silva v. the United Kingdom [GC], згадане вище, §257).
105. У цій справі, майже всі співробітники міліції, які брали участь
в підготовці і проведенні навчань, були піддані різним дисциплінарним санкціям (див. параграфи 17–22 вище). Проте, до дисциплінарної
відповідальності були притягнуті лише нижчестоящі співробітники,
а не ті, які були відповідальні за описані вище нормативні та оперативні недоліки.
106. Слідство у цій справі саме по собі характеризувалося явними
недоліками. Воно було розпочато із запізненням і тривало, в цілому,
майже чотири з половиною роки. Хоча цей період містив в собі попереднє розслідування і розгляд справи в судах трьох інстанцій, з огляду на остаточні висновки розслідування, немає жодних доказів того,
що справа зажадала трудомістких слідчих дій. Крім того, рішення про
припинення кримінальної справи неодноразово скасовувалися через
нездатність провести належне розслідування і, крім того, ключова
частина доказів була загублена слідчими органами, в зв’язку з чим на
слідчого було накладено дисциплінарне стягнення. Хоча відновлення
розслідування кримінальної справи саме по собі не є остаточним доказом його «дефектності» з точки зору прецедентного права Європейського Суду, численні відновлення (описані в параграфах 35–41 вище)
дійсно вказують на те, що спроби встановити істину були незадовільними (див. Belenko v. Russia, № 25435/06, §80, 18 грудня 2014 року).
107. Суд також зазначає, що розслідування було, зрештою, припинено, оскільки був зроблений висновок про те, що не існувало жодних
правових документів, що визначають порядок проведення навчань, і,
отже, сфера обов’язків осіб, які беруть участь в таких навчаннях, не була визначена. За таких обставин, суд вважає, що відсутність відповідних правових норм завдала шкоди стримуючій функції кримінального закону і ускладнила притягнення до відповідальності державних
посадових осіб і компетентних органів у зв’язку з їх роллю в організації та проведенні навчань, тим самим перешкодивши ефективності
відповідного розслідування (див., з відповідними змінами, Öneryıldız,
згадане вище, §117; Armani Da Silva v. the United Kingdom [GC], згадане
вище, §239).
108. Нарешті, Суд зазначає, що вимоги заявників про компенсацію шкоди, заподіяної загибеллю їхнього сина, були відхилені на тій
підставі, що заявники раніше отримали страховку (див. параграф 54
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вище). Їх вимоги про компенсацію у зв’язку з передбачуваними недоліками в розслідуванні були відхилені на підставах, які суперечили
один одному (див. параграфи 58 і 60 вище). Фінансова допомога та інші
пільги, надані заявникам державними органами за власною ініціативою, не були пов’язані з відповідальністю держави щодо організації
навчань або з тим, яким чином розслідувалися події, що призвели до
смерті сина заявників.
109. Не провівши ефективного розслідування дій співробітників
міліції, які брали участь в організації і проведенні навчань, в ході яких
син заявників отримав смертельне вогнепальне поранення, держава не виконала свої процесуальні зобов’язання відповідно до статті 2
Конвенції.
с) Висновок
110. Зважаючи на вищенаведене, Суд вважає, що мало місце порушення статті 2 Конвенції в її основному і процедурному аспектах.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ
111. Заявники також послалися на статтю 13 Конвенції.
112. Суд зазначає, що дана скарга пов’язана з розглянутою вище,
і тому також має бути визнана прийнятною.
113. Беручи до уваги свій висновок в зв’язку зі статтею 2 (див.
параграф 109 вище), Суд вважає, що немає необхідності розглядати
питання, чи було в цій справі порушення статті 13 (див., зокрема,
Budayeva and Others, згадане вище, §195).
III. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
114. Нарешті, заявники скаржилися, посилаючись на статтю 14
Конвенції, що вони піддалися дискримінації, оскільки вони були бідні
і не займали впливових посад, і тому держава не захистила їх права.
Вони також скаржилися на принизливе поводження з їхнім сином,
в порушення статті 3 Конвенції.
115. Розглянувши доводи заявників у світлі всіх наявних в його
розпорядженні матеріалів, Суд приходить до висновку, що в тій мірі,
в якій оскаржувані питання знаходяться в межах його компетенції,
і якщо припустити, що ця скарга підпадає ratione materiae в сферу дії
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статті 14 Конвенції, він не вбачає будь-яких ознак порушення прав
і свобод, викладених у Конвенції.
116. Отже, ця частина заяви повинна бути визнана неприйнятною
як явно необґрунтована, відповідно до статті 35 §§3 (а) і 4 Конвенції.
IV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
117. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
A. Шкода

118. Заявники вимагали виплатити їм «2.500.000» кожному від
шкодування моральної шкоди, без зазначення валюти.
119. Уряд заявив, що немає жодного причинно-наслідкового
зв’язку між заявленою шкодою і передбачуваним порушенням. Уряд
також вважає, що сума, затребувана заявниками, була в українських
гривнях (в той час — близько 223.000 євро), і є надмірною.
120. Суд, приймаючи рішення на засадах справедливості, присуджує заявникам спільно 9000 євро відшкодування моральної шкоди.
B. судові витрати

121. Заявники також зажадали виплатити їм 75.020 гривень (сімдесят п’ять тисяч двадцять гривень, в той час — близько 6700 євро)
як компенсацію витрат на оплату правової допомоги, наданої паном
Кристенко, і 561,83 грн (п’ятсот шістдесят одну гривню вісімдесят
три копійки, в той час — близько 50 євро) як компенсацію поштових
витрат.
122. Уряд стверджував, що вимоги, щодо витрат на оплату правової допомоги, стосувалися послуг тільки одного юриста, пана Кристенка, який представляв заявників з 29 травня 2013 року. Таким чином,
його послуги були обмежені лише підготовкою зауважень заявників.
На думку Уряду, ця справа не є складною і не вимагала вивчення великого обсягу матеріалів. Крім того, Уряд вважає, що погодинна ставка

83

Справи, які стосуються права на життя

пана Кристенка була занадто високою, і що кількість годин його роботи у справі було завищено.
123. Що стосується необхідної суми компенсації поштових витрат,
Уряд залишив це питання на розсуд суду.
124. Відповідно до прецедентної практики Суду, заявник має право на відшкодування судових та інших витрат лише в тій мірі, в якій
було доведено, що вони дійсно були понесені, були обов’язковими і розумними. У цій справі, беручи до уваги наявні в його розпорядженні
документи і вищевказані критерії, а також той факт, що заявникам було надано оплату правової допомоги, Суд вважає за доцільне присудити заявникам 1500 євро відносно розгляду в Суді.
C. Пеня

125. 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 скарги відповідно до статей 2 і 13 Конвенції прийнятними, а решту скарг неприйнятними.
2. Постановляє, що мало місце порушення статті 2 Конвенції в її
основному і процедурному аспектах.
3. Постановляє, що немає необхідності розглядати скаргу відповідно до статті 13 Конвенції.
4. Постановляє, що:
а) держава-відповідач має сплатити заявникам, протягом трьох
місяців з дати, коли це рішення стане остаточним, відповідно
до статті 44 §2 Конвенції, наступні суми, в перекладі в валюту
держави-відповідача за курсом, чинним на день виплати:
і) 9000 (дев’ять тисяч) євро, з додаванням будь-яких податків, які можуть бути нараховані на цю суму, відшкодування моральної шкоди;
іi) 1500 (одну тисячу п’ятсот) євро, з додаванням будь-яких
податків, які можуть бути нараховані на цю суму, в якості
компенсації судових та інших витрат;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного
розрахунку на вищезазначену суму нараховується пеня, яка
дорівнює граничній позичковій ставці Європейського цент-
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рального банку в цей період з додаванням трьох відсоткових
пунктів;
5. Відхиляє решту вимог заявників щодо компенсації.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 23 червня
2016 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
К. Вестердік
секретар

А. Нуссбергер
голова
Переклад Харківської правозахисної групи
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «МАРЧУК ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 65663/12)
Рішення
Страсбург
28 липня 2016 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Марчук проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. Е. Мьосе, голова,
п. Й. Ґрозев,
п. М. Мітс,
та п. М. Блашко, заступник секретаря секції,
після обговорення за зачиненими дверима 5 липня 2016 року, виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:
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ПРОЦЕДУРА
1. Справу було розпочато за заявою (№ 65663/12), яку 3 жовтня
2012 року подав до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція)
громадянин України, пан Андрій Васильович Марчук (далі — заявник).
2. Заявника представляла пані Г. Артюшенко, юрист, який практикує у м. Ковель. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Урядовий Уповноважений.
3. 18 грудня 2014 року про скарги за статтями 2, 6 та 13 Конвенції
щодо ефективності кримінального і цивільного проваджень на національному рівні за фактом смерті доньки заявника було повідомлено
Уряд, а решту скарг у заяві було визнано неприйнятними відповідно
до пункту 3 Правила 54 Регламенту Суду.

ФАКТИ
I. Конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
4. Заявник народився у 1969 році та проживає у м. Ковель.
5. Близько 13 год 30 хв 27 серпня 2003 року доньку заявника, якій
на той час було 2 роки, у критичному стані було доставлено до інфекційного відділення Ковельської центральної районної лікарні. У неї
було діагностовано гострий ентероколіт із супутніми захворюваннями. О 15 год 45 хв її стан погіршився, у неї було виявлено акроціаноз
губ та крил носу. О 16 год лікарі-реаніматологи провели штучну вентиляцію легень та зробили закритий масаж серця. О 17 год 40 хв лікарі
констатували смерть доньки заявника.
А. Кримінальне провадження

6. 9 вересня 2003 року заявник подав до Ковельської міжрайонної
прокуратури (далі — прокуратура) скаргу щодо смерті його доньки
у лікарні.
7. 19 вересня 2003 року прокуратура, провівши дослідчу перевірку, винесла постанову про відмову в порушенні кримінальної справи щодо лікарів у зв’язку з відсутністю в їхніх діях складу злочину.
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Наступного дня цю постанову було скасовано вищестоящим прокурором, який постановив провести додаткову перевірку.
8. 10 жовтня 2003 року прокуратура порушила кримінальну справу
за фактом неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками та порушення права доньки заявника на безоплатну
медичну допомогу.
9. 16 червня 2004 року комісія судово-медичних експертів встановила, зокрема, що реанімаційні заходи було проведено із затримкою,
проте навіть якби ці заходи було проведено вчасно, не було гарантії,
що наслідки були б позитивними. Експерти вважали, що головною
причиною смерті були характер і тяжкість хвороби, які спричинили
набряк головного мозку пацієнтки.
10. 24 червня 2005 року прокуратура Волинської області повідомила заявника про затримки у розслідуванні, а також що слідчому було надано вказівки належним чином розслідувати справу.
11. 16 вересня 2006 року судово-медичні експерти склали додатковий висновок, в якому зазначалося, зокрема, що доньку заявника
було доставлено до лікарні через п’ять днів після перших проявів патологічного процесу. Якби її родина своєчасно звернулась по медичну
допомогу, прогноз для життя та здоров’я дитини міг бути більш сприятливим.
12. 3 грудня 2007 року слідчих, у провадженні яких перебувала
кримінальна справа, було притягнуто до дисциплінарної відповідальності за спричинення затримок та невжиття усіх необхідних заходів
під час проведення розслідування.
13. 24 липня 2008 року лікарю Г. були пред’явлені обвинувачення
у ненаданні допомоги хворому медичним працівником та порушенні
права на безоплатну медичну допомогу.
14. 7 серпня 2008 року досудове слідство у справі було завершене.
Справу було передано до суду для розгляду по суті.
15. 5 листопада 2008 року Турійський районний суд Волинської
області повернув справу до прокуратури, зазначивши, що при переданні справи до суду прокурор не дотримався процесуальних вимог.
16. 8 січня 2009 року прокуратура постановила направити кримінальну справу на додаткове розслідування.
17. 30 березня 2009 року Турійський районний суд Волинської області призначив справу щодо лікаря Г. до судового розгляду.
18. 26 жовтня 2009 року Турійський районний суд Волинської
області встановив, що 27 серпня 2003 року лікар Г. вчинила злочин,
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не надавши доньці заявника медичну допомогу. Потім Суд звільнив її від покарання у зв’язку із закінченням строків давності. Суд
також виправдав лікаря Г. за пунктом обвинувачення у порушенні
права на безоплатну медичну допомогу, встановивши, що це обвинувачення було необґрунтованим. Заявник та прокурор оскаржили
цей вирок.
19. 23 лютого 2010 року Апеляційний суд Волинської області залишив вирок щодо лікаря Г. від 26 жовтня 2009 року у частині виправдання без змін. Щодо її засудження, апеляційний суд зазначив, що суд
першої інстанції не вказав покарання, від якого вона була звільнена.
Отже, апеляційний суд скасував вирок у цій частині та повернув справу до суду першої інстанції на новий розгляд.
20. 30 червня 2010 року Турійський районний суд визнав лікаря Г.
винною у ненаданні доньці заявника медичної допомоги. Суд встановив, що з 15 год 45 хв до 16 год 27 серпня 2003 року лікар не провела
штучну вентиляцію легень та масаж серця та, що непроведення цих
дій зменшило шанси на успіх реанімаційних заходів, які після цього
проводилися іншими лікарями. Суд призначив лікарю Г. покарання
у вигляді штрафу із позбавленням права займатися медичною діяльністю на строк три роки. Проте суд звільнив її від покарання у зв’язку
із закінченням строків давності.
21. 24 вересня 2010 року Апеляційний суд Волинської області залишив цей вирок без змін.
B. Цивільне провадження

22. 23 вересня 2011 року заявник звернувся з цивільним позовом
про відшкодування моральної шкоди, спричиненої ненаданням лікарнею належної медичної допомоги його доньці. Лікаря Г. було залучено
до участі у справі як третю особу.
23. 7 березня 2012 року Старовижівський районний суд Волинської області встановив, що заявник зазнав моральної шкоди у зв’язку
з неналежним виконанням лікарем Г. своїх професійних обов’язків.
Суд присудив заявнику 20 000 грн відшкодування моральної шкоди.
У мотивувальній частині рішення суд посилався на висновки національного суду, який розглядав кримінальну справу щодо лікаря Г. Суд
також встановив, що відповідно до статуту Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання, зазначена юридична
особа зобов’язана сплатити присуджену суму.
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24. 18 квітня 2012 року Апеляційний суд Волинської області залишив рішення суду від 7 березня 2012 року без змін.
25. 25 травня 2012 року Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ залишив касаційну скаргу заявника на зазначені рішення без розгляду.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
26. Відповідні положення національного законодавства наведено у рішенні у справі «Арская проти України» (Arskaya v. Ukraine) (заява
№ 45076/05, пп. 52–55, від 5 грудня 2013 року).

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 2 КОНВЕНЦІЇ
27. Заявник скаржився, що національні кримінальне та цивільне
провадження не відповідали процесуальним вимогам статті 2 Конвенції. У згаданій статті Конвенції зазначається таке:
«1. Право кожного на життя охороняється законом. Нікого не може
бути умисно позбавлено життя інакше ніж на виконання смертного
вироку суду, винесеного після визнання його винним у вчиненні злочину, за який закон передбачає таке покарання...»
A. Щодо прийнятності

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

1. Доводи сторін
29. Заявник доводив, що слідство у кримінальній справі не проводилось із розумною швидкістю. Кримінальне провадження було необґрунтовано затягнуте, а відшкодування за цивільним позовом було
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можливе лише після встановлення обґрунтованості висунутих проти
лікаря кримінальних обвинувачень.
30. Уряд доводив, що відповідні обставини було оперативно розглянуто на національному рівні та, що порушення процесуального аспекту статті 2 Конвенції не було. Уряд визнав, що розгляд цивільного
позову був тісно пов’язаний із встановленням обґрунтованості висунутих проти лікаря Г. кримінальних обвинувачень. Проте суди швидко
розглянули цивільний позов заявника у рамках окремого цивільного
провадження.

2. Оцінка Суду
31. Суд неодноразово наголошував на тому, що ефективна судова система відповідно до вимог статті 2 Конвенції може, а за певних
обставин повинна, включати застосування кримінального законодав
ства. Проте, якщо порушення права на життя чи фізичну недоторканність не здійснюється навмисно, позитивне зобов’язання за статтею 2
Конвенції щодо створення ефективної судової системи не обов’язково
вимагає надання кримінально-правового засобу юридичного захисту в кожному випадку. У конкретному випадку недбалості медичних
працівників це зобов’язання, наприклад, може бути виконано, якщо
правова система надасть потерпілим можливість отримати відшкодовування за допомогою або виключно цивільно-правових засобів юридичного захисту або у поєднанні останніх із кримінально-правовими
засобами юридичного захисту, що дозволить встановити відповідальність певних лікарів і отримати будь-яке відповідне цивільно-правове
відшкодування, таке як відшкодування завданої шкоди та оприлюднення рішення. Також можуть бути передбачені дисциплінарні заходи (див. рішення у справі «Во проти Франції» (Vo v. France) [ВП], заява
№ 53924/00, п. 90, ECHR 2004VIII, з подальшими посиланнями).
32. Статті 2 Конвенції не буде дотримано, якщо захист, забезпечений національним законодавством, існуватиме тільки в теорії: насамперед, він повинен також ефективно працювати на практиці, а це
вимагає швидкого розгляду справи без непотрібних затримок (див.
рішення у справі «Шиліх проти Словенії» (Šilih v. Slovenia) [ВП], заява
№ 71463/01, п. 195, від 9 квітня 2009 року, з подальшими посиланнями). У справах цієї категорії Суд повинен розглянути, чи належним
чином правова система в цілому розв’язала питання, яке розглядається (див. рішення у справах «Биржиковський проти Польщі» (Byrzykowski
v. Poland), заява № 11562/05, п. 107, від 27 червня 2006 року, та «Додов
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проти Болгарії» (Dodov v. Bulgaria), заява № 59548/00, пп. 83 та 86, від
17 січня 2008 року).
33. У цій справі головним питанням у скарзі заявника є питання
оперативності та розумної швидкості провадження на національному
рівні. У зв’язку з цим Суд зазначає, що хоча встановлення та покарання осіб, винних у смерті, а також доступність для заявника компенсаційних засобів юридичного захисту є важливими критеріями при
оцінці дотримання державою свого обов’язку за статтею 2 Конвенції,
у низці справ, які розглядав Суд, встановлення порушення цього положення значною мірою ґрунтувалося на існуванні невиправданих
затримок та відсутності ретельності з боку національних органів влади при здійсненні провадження, незалежно від його результату (див.,
наприклад, згадане рішення у справі «Шиліх проти Словенії» (Šilih
v. Slovenia), п. 211, та «Сергієнко проти України» (Sergiyenko v. Ukraine),
заява № 47690/07, пп. 50 та 54, від 19 квітня 2012 року, з подальшими
посиланнями).
34. У світлі наведених вище принципів Суд зазначає, що після
смерті доньки заявник подав скаргу до прокуратури, вимагаючи
притягнення лікарів до кримінальної відповідальності. З огляду
на факти справи, його звернення до кримінально-правового засобу
юридичного захисту не видається необґрунтованим. Ця дія також
не вважалась необґрунтованою національними органами влади,
які порушили кримінальну справу та згодом визнали винною лікаря, яка була відповідальною за надання медичної допомоги дитині
заявника. Спільною позицією сторін є те, що поки тривало кримінальне провадження, жодне паралельне цивільне провадження про
відшкодування шкоди не було б ефективним способом дії. Сторони
погодились, що за таких обставин суди, які б розглядали цивільний
позов, не були б в змозі вирішити спір у рамках цивільного провадження на основі фактів, зокрема, дій або бездіяльності медичного
персоналу, які також були предметом кримінального провадження,
що тривало. Отже, Суд повинен розглянути питання, чи відповідало
кримінальне провадження критеріям оперативності відповідно до
статті 2 Конвенції.
35. У зв’язку з цим Суд зазначає, що кримінальне провадження
тривало сім років. Впродовж цього часу національні органи влади неодноразово визнавали, що розслідування проводилось із затримками
та повідомляли заявника, що вони вжили заходів для прискорення
провадження (див. пп. 10 та 12). Згодом, після надання судом вказівок,
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слідчим органам знадобився значний час для проведення додаткових
слідчих дій та повторного передання справи на розгляд до суду першої інстанції (див. пп. 14–17). Більше того, наявні матеріали справи не
свідчать про те, що тривалість розслідування та провадження у суді
можуть бути виправдані складністю справи або поведінкою заявника.
Розглянувши доводи сторін, Суд встановлює, що кримінальне провадження у цій справі було невиправдано затягнуте органами влади.
36. Щодо наступного провадження, розпочатого у 2011 році, суди
дійсно розглянули цивільний позов заявника за короткий проміжок
часу. Проте така швидкість стала можливою здебільшого тому, що
більшу частину доказів було зібрано слідчими органами під час кримінального провадження, а при розгляді цивільного позову суди могли
покладатися на висновки судів, що розглядали кримінальну справу.
Отже, ефективність цього засобу юридичного захисту не може розглядатись окремо. Навпаки, оцінюючи загальну тривалість обох проваджень, Суд вважає, що національні органи не здійснили оперативного
розгляду цивільного позову заявника.
37. Загалом провадження на національному рівні за фактом
смерті доньки заявника тривало надмірно довгий час, а, отже, було
несумісне з обов’язком держави за статтею 2 Конвенції щодо проведення ефективного розслідування. Наслідком цієї затримки стало те,
що винного лікаря було звільнено від кримінальної відповідальності
(штраф та позбавлення права займатися медичною діяльністю на
строк три роки — див. п. 20).
38. Отже, було порушення процесуального аспекту статті 2 Конвенції.
IІ. СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ СТАТЕЙ 6 ТА 13 КОНВЕНЦІЇ
39. Заявник скаржився, що неефективне провадження на національному рівні у цій справі призвело також до порушень пункту 1
статті 6 та статті 13 Конвенції.
40. Зважаючи на встановлення порушення за статтею 2 Конвенції
та враховуючи обґрунтування, яке призвело до встановлення цього
порушення, Суд вважає, що ця частина заяви є прийнятною, але не
порушує жодних питань, окремих від тих, що вже було розглянуто за
статтею 2 Конвенції.
41. Суд постановляє, що немає необхідності окремо розглядати
скарги за статтями 6 та 13 Конвенції.
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ІII. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
42. Статтею 41 Конвенції передбачено:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає
потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.»
A. Шкода

43. Заявник вимагав 100 000 євро відшкодування моральної шкоди.
44. Уряд стверджував, що ця вимога є безпідставною.
45. Суд вважає, що внаслідок подій, які призвели до встановлення
порушення у цій справі, заявник вочевидь мав зазнати болю та страждань. Суд, постановляючи рішення на засадах справедливості, присуджує заявнику 4000 євро відшкодування моральної шкоди.
B. Судові та інші витрати

46. Заявник не подав жодних вимог за цим пунктом. Тому Суд не
присуджує нічого.
C. Пеня

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

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує заяву прийнятною.
2. Постановляє, що було порушення процесуального аспекту статті 2 Конвенції.
3. Постановляє, що немає необхідності розглядати скарги за пунктом 1 статті 6 та за статтею 13 Конвенції.
4. Постановляє, що:
a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику 4000 (чотири тисячі) євро відшкодування моральної шкоди та додатково суму будь-яких податків, що можуть
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нараховуватись; ця сума має бути конвертована в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення
платежу;
b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного 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.
5. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 28 липня
2016 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
М. Блашко
заступник секретаря секції

Е. Мьосе
голова
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «ГОРЯЄВА ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 58656/10)
Рішення
Страсбург
6 жовтня 2016 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Горяєва проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. А. Потоцький, голова,
пані Г. Юдківська,
пані С. О’Лірі,
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:
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ПРОЦЕДУРА
1. Дану справу розпочато за заявою (№ 58656/10) проти України,
яку подала до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод (надалі — «Конвенція») громадянка
України, пані Зоя Георгіївна Горяєва (надалі «заявниця») 24 вересня
2010 року.
2. Уряд України представляв останнім часом його Уповноважений, пан І. Ліщина.
3. 12 квітня 2015 року Уряду було повідомлено про заяву.

ФАКТИ
I. Конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
4. Заявниця народилася у 1938 році та проживає у Миколаєві.
5. Син заявниці, А. Г., народився у 1966 році. Серед інших проблем зі здоров’ям він страждав від туберкульозу, СНІДу та наркоманії.
Також у нього на правій гомілці була заражена флегмона (запалення).
6. 4 травня 2007 року А. Г. був затриманий за підозрою у злочинах,
пов’язаних з наркотиками, і поміщений до ізолятора тимчасового тримання (надалі «ІТТ»), який належав міліції Миколаєва.
7. 7 травня 2007 року Центральний районний суд Миколаєва видав
наказ про досудове утримування заявника.
8. Протягом утримування в ІТТ А. Г. відвідували лікарі швидкої
допомоги, які надавали йому необхідне лікування. 19 травня 2007 року він був переведений до хірургічного відділення місцевої лікарні, де
проходив лікування у зв’язку з флегмоною. Після закінчення лікування лікарі вважали, що він міг перебувати під вартою в пенітенціарних
установах. А. Г. повернули до ІТТ.
A. Смерть сина заявниці

9. За результатами національних розслідувань, 23 травня 2007 року біля 21.30 працівник ІТТ почув стогін, який ішов з камери, в якій
знаходився А. Г. На той час А. Г. був у камері один. Працівник ІТТ підійшов до камери та побачив, що заявник лежав з відкритим ротом, тяжко
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дихав та повторював, що погано себе почував та потребував повітря.
Працівники ІТТ вивели його з камери та відвели до входу, щоб він зміг
дихати свіжим повітрям, після чого вони надали йому першу допомогу. Швидка допомога приїхала біля 21.43 та констатувала смерть А. Г.
10. Відповідно до протоколу посмертної експертизи, А. Г. помер
від ішемічної хвороби серця, яка погіршувалася через гостру серцеву
недостатність. На його шиї були виявлені лінійні задушні синці, які
вказували на перервану асфіксію. Відповідно до протоколу, асфіксія
відбулася за десять хвилин до смерті, і могла погіршити хронічні захворювання А. Г.
B. Національні перевірки та розслідування цього інциденту

11. Більше п’ятнадцяти разів у період з 2007 до 2012 року слідчі
з місцевої прокуратури, провівши дослідчі перевірки, відмовлялися
порушити кримінальні провадження у зв’язку зі смертю сина заявниці. Їх рішення скасовували високопосадові прокурори та суди як необґрунтовані, і наказували провести подальші дослідчі перевірки.
12. 14 грудня 2012 року органи влади порушили кримінальні
провадження відповідно до Кримінально-процесуального кодексу
2012 року.
13. 27 березня 2013 року слідчий з прокуратури Заводського району Миколаєва припинив кримінальні провадження, не визнавши складу злочину у діях відповідних працівників ІТТ.
14. 24 липня 2013 року Заводський районний суд Миколаєва скасував рішення від 27 березня 2013 року як необґрунтоване, зауваживши, що слідчий не вжив необхідні заходи у справі.
15. 3 жовтня 2013 року слідчий припинив кримінальні провадження, заявивши, що не було доказів, які б стверджували, що працівники ІТТ призвели до загибелі сина заявниці. Він стверджував, що
певні докази було неможливо отримати. Зокрема, постільну білизну
та мотузку з постільної білизни, яка була знайдена у його камері, не
можна було дослідити у більшій мірі, оскільки вони були знищені після посмертної експертизи. За цих же підстав було неможливо провести
слідчий експеримент. Слідчий також зауважив, що 24 травня 2007 року був проведений огляд місця інциденту, але не були зроблені ніякі
відеозаписи або ескізи місця подій, і ніякі фотографії.
16. Спираючись на доступні докази, слідчий виявив, що незадовго
до смерті син заявниці безуспішно намагався покінчити життя само-
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губством шляхом придушення себе мотузкою, яку він зробив з постільної білизни. Відповідно до доступної медичної інформації, його
смерть була спричинена перерваною механічною асфіксією; помітні
травми на шиї А. Г. свідчили про те, що відмова його серця була результатом спроби задушення.
17. Що стосується стану сина заявниці протягом утримування, доступні медичні докази свідчили про те, що А. Г. не мав жодних гострих
захворювань, які б робили необхідним відправлення його до лікарні
протягом утримування в ІТТ; з іншого боку, в ІТТ він знаходився під
медичним наглядом. Крім того, його тяжкі захворювання, такі, як туберкульоз та ВІЛ, свідчили про те, що його медичний стан міг поступово погіршитися у будь-якому випадку. Розглянувши справу, слідчий
дійшов висновку про те, що працівники ІТТ не могли передбачити
смертельні наслідки. Він додав, що сину заявниці надавалося належне
харчування і він не відмовлявся від їжі.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
18. Відповідні положення законодавства України можна знайти
у справах Muravskaya v. Ukraine (№ 249/03, §§35 та 36, 13 листопада
2008), та Nagorskiy v. Ukraine (№ 37794/14, §38, 12 січня 2016).

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 2 КОНВЕНЦІЇ
19. Заявниця скаржилася на те, що її син був убитий в ізоляторі
тимчасового тримання, і що в будь-якому випадку національні органи
влади несли відповідальність за його загибель. Вона також стверджувала, що не було ефективного розслідування обставин його смерті.
20. Заявниця посилалася на статтю 2 Конвенції, відповідна частина якої передбачає:
«1. Право кожного на життя охороняється законом. Нікого не може
бути умисно позбавлено життя інакше ніж на виконання смертного
вироку суду, винесеного після визнання його винним у вчиненні злочину, за який закон передбачає таке покарання.»
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A. Щодо прийнятності

1. Твердження про вбивство та нездатність
захистити життя сина заявниці
a) Причина смерті
21. Суд повторює, що при оцінці доказів він зазвичай застосовує
стандарт доведення «поза розумним сумнівом». Однак, такі докази
можуть випливати зі співіснування достатньо сильних, чітких та узгоджених висновків або аналогічних неспростовних презумпцій факту. Коли події знаходяться цілком або у значній частині у виключній
відомості органів влади, як у випадку осіб під контролем органів влади під вартою, виникнуть сильні презумпції факту по відношенню до
травм та смертей, які відбуваються упродовж цього періоду. Дійсно,
можна вважати, що тягар доведення полягає на органах влади, які повинні надати задовільне та переконливе пояснення (див., наприклад,
Salman v. Turkey [GC], № 21986/93, §100, ECHR 2000-VII).
22. У даній справі національні органи влади надали пояснення
смерті сина заявниці. Вони стверджували, що він помер від гострої
серцевої недостатності, яка була наслідком спроби задушення незабаром до його смерті. Цей висновок ґрунтувався на надійних медичних
доказах, які відповідали іншим доказам, зібраним національними органами влади. Доступні доказові матеріали також стверджували, що
син заявниці намагався закінчити життя самогубством. Органи влади
надали детальний опис фактів, які стосувалися інциденту, вказавши,
зокрема, що син заявниці був один у камері на той час, що виключало
будь-яку можливу агресію з боку інших утримуваних осіб. Отримані
органами влади матеріали не вказують на те, що асфіксія могла бути
вчинена кимось окрім самого сина заявниці.
23. Незважаючи на висловлені нижче занепокоєння стосовно ефективності національних перевірок та розслідувань, Суд не вбачає достатніх підстав для того, щоб ставити під сумнів висновки національних органів влади. Крім того, видається, що не було ніяких доказів у підтримку
наданої заявницею версії подій. За таких обставин Суд приймає версію
подій, надану національними органами влади та відхиляє твердження
заявниці про стверджуване вбивство її сина як явно необґрунтовані.
b) Оперативні заходи для захисту життя
24. Суд також повторює, що за певних, добре визначених обставин, Стаття 2 може означати позитивне зобов’язання органів влади
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щодо вжиття запобіжних оперативних заходів для захисту особи від
іншої особи, або за певних обставин, від цієї самої особи. Для виникнення такого позитивного зобов’язання повинно бути встановлено, що
органи влади знали або повинні були знати на той час про існування
дійсного та негайного ризику для життя конкретної особи, і якщо це
було так — що вони не вжили заходи в рамках своїх повноважень, які,
якщо оцінювати розумно, могли уникнути цього ризику (див. Keenan v.
the United Kingdom, № 27229/95, §§89 та 92, ECHR 2001-III).
25. Що стосується даної справи, син заявниці не мав діагноз особи,
яка страждала від психічних захворювань, і з інформації стосовно стану його здоров’я видається, що з боку медичного персоналу або працівників ІТТ не було ніяких недоліків при виявленні таких захворювань
(див., на відміну від цього, Shumkova v. Russia, № 9296/06, §93, 14 лютого
2012; Renolde v. France, № 5608/05, §122, ECHR-2008 (extracts); та Keenan,
цит. вище, §94). Ніщо не вказує на те, що син заявниці висловлював
будь-який намір вбити або поранити себе протягом перебування в цій
пенітенціарній установі (див., на відміну від цього, Volk v. Slovenia,
№ 62120/09, §86, 13 грудня 2012). За таких обставин не можна зробити
висновок про те, що органи влади мали позитивне зобов’язання вжити
конкретні запобіжні заходи по відношенню до сина заявниці до його
спроби самогубства.
26. Нарешті, ніщо не свідчить, що органи влади порушили своє
зобов’язання щодо забезпечення для сина заявниці необхідного нагляду та допомоги. Працівники ІТТ увійшли до його камери, як тільки
почули його стогін, і у відповідь на його скаргу про відсутність свіжого
повітря, вивели його з камери на вулицю. Вони надали сину заявниці
першу допомогу та викликали швидку допомогу, яка прибула упродовж тринадцяти хвилин. Суд не вбачає з боку національних органів
влади недоліків, які б могли призвести до виникнення питання відповідно до статті 2 Конвенції.
c) Висновок
27. Беручи до уваги ці міркування, Суд постановляє, що ця частина заяви є явно необґрунтованою та повинна бути відхилена відповідно до статті 35 §§3 (a) та 4 Конвенції.

2. Процесуальні зобов’язання відповідно до статті 2 Конвенції
28. 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

29. Заявниця стверджувала, що національні перевірки та розслідування були неефективними.
30. Уряд стверджував, що національні органи влади зробили усі
необхідні кроки для зібрання доказів та встановлення обставин смерті
сина заявниці. Він стверджував, що процесуальні вимоги статті 2 Конвенції були дотримані.
31. Суд повторює, що коли особа знаходиться під вартою та під
контролем органів влади, і смерть відбувається за обставин, які до
зволяють зробити твердження про умисне вбивство, держава повинна забезпечити проведення ефективного офіційного розслідування
(див. Šilih v. Slovenia [GC], № 71463/01, §§156–157, 9 квітня 2009, та
Pozhyvotko v. Ukraine, № 42752/08, §38, 17 жовтня 2013). Це зобов’язання
стосується вжиття заходів, а не досягнення результату. Органи влади повинні вжити усі необхідні кроки для забезпечення доказів стосовно інциденту (див. Muravskaya, цит. вище, §41). Ефективність розслідування передбачає необхідність провести перевірку оперативно
та з розумною ретельністю. Навіть якщо можуть існувати перешкоди
або труднощі, які можуть запобігати прогресу в розслідуванні конкретної ситуації, оперативна відповідь органів влади є життєво важливою для зберігання громадської впевненості у дотриманні ними
верховенства права (див. Šilih, цит. вище, §195). Крім того, зі спливом
часу перспективи проведення ефективного розслідування будуть
зменшуватися (див. Prilutskiy v. Ukraine, № 40429/08, §43, 26 лютого 2015).
32. У даній справі національні органи влади розглядали питання
з 2007 до 2012 року, виключно шляхом дослідчих перевірок та без порушення повномасштабного розслідування. Суд визнав, що ця слідча
процедура не відповідає принципам ефективного засобу правового захисту, оскільки особа, яка здійснює перевірку, може зробити лише обмежену кількість процесуальних кроків у рамках цієї процедури, і до
того ж, постраждалі не мають офіційного статусу й тому виключається
їх активна участь у процедурі (див. Skorokhodov v. Ukraine, № 56697/09,
§34, 14 листопада 2013, з подальшими посиланнями). Слід зауважити,
що у цей період було прийнято більш ніж п’ятнадцять рішень про при-
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пинення дослідчих перевірок, і усі з них були скасовані контролюючими органами як необґрунтовані, які кожного разу повертали справу
для нової перевірки. Повторювання таких наказів розкриває існування серйозних недоліків (див., наприклад, Spinov v. Ukraine, № 34331/03,
§56, 27 листопада 2008).
33. В подальшому, коли органи влади розпочали повномасштабне розслідування у грудні 2012 року, вони були змушені визнати, що
важливі докази були знищені, а початкові процесуальні кроки не були проведені належним чином, що ускладнило будь-який подальший
всеосяжний аналіз. Останнє рішення про припинення розслідування
було прийнято більш ніж через шість років та п’ять місяців після інциденту, і доступні матеріали не свідчать про те, що така тривалість
проваджень була виправданою.
34. Беручи до уваги своє встановлене прецедентне право у цій галузі, Суд вважає, що обставини даної справи свідчать про те, що національні перевірки були несумісними з процесуальними вимогами
статті 2 Конвенції.
35. Тому він постановляє, що мало місце порушення цього положення.
II. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
36. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає
потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.»
A. Шкода

37. Заявниця вимагала сплатити їй 100,000 євро (EUR) в якості відшкодування моральної шкоди.
38. Уряд стверджував, що ця вимога була безпідставною.
39. Суд вважає, що заявниця відчувала страх та стрес у зв’язку
з фактами, які призвели до виявлення порушення у даній справі. Приймаючи рішення на справедливій основі, Суд присуджує заявниці
8,000 євро в якості відшкодування моральної шкоди.
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B. судові витрати

40. Заявниця не надала ніяких вимог у цьому відношенні. Тому
Суд нічого не присуджує.
C. Пеня

41. 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 скаргу стосовно неефективності національного
розслідування смерті сина заявниці прийнятною, а решту заяви неприйнятною.
2. Постановляє, що мало місце порушення статті 2 Конвенції в її
процесуальному аспекті.
3. Постановляє, що:
a) держава-відповідач повинна сплатити заявниці, упродовж
трьох місяців, EUR 8,000 (вісім тисяч євро) плюс будь-який податок, який може бути стягнутий з цієї суми, в якості відшкодування моральної шкоди, конвертовані у валюту державивідповідача за курсом, застосовним на дату виплати;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного 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.
4. Відхиляє решту вимог заявниці щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 6 жовтня
2016 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
М. Блашко
заступник секретаря секції

104

А. Потоцький
голова

Світлана Атаманюк та інші проти України

CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «світлана АТАМАНЮК ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заяви №№ 36314/06, 36285/06, 36290/06 та 36311/06)
Рішення
Страсбург
1 вересня 2016 року
ОСТАТОЧНЕ
1 грудня 2016 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Світлана Атаманюк та інші проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
пані А. Нуссбергер, голова,
пані Г. Юдківська,		
п. Х. Гаджієв,
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п. Е. Мьосе,		
п. А. Потоцький,
п. Й. Ґрозев,
п. К. Ранзоні,
а також п. М. Блашко, заступник секретаря секції,
після обговорення за зачиненими дверима 5 липня 2016 року, виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Дану справу розпочато за чотирма заявами (№№ 36314/06,
36285/06, 36290/06 та 36311/06) проти України, які подали до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (надалі — «Конвенція») чотири громадянки України, пані
Світлана Фокіївна Атаманюк, пані Людмила Фокіївна Атаманюк, пані
Ганна Олександрівна Лоскутова (Володіна) та пані Ганна Василівна
Атаманюк (надалі «заявниці»), 1 вересня 2006 року.
2. Уряд України (надалі — «Уряд») представляла останнім часом
його виконуюча обов’язки Уповноваженого, пані О. Давидчук.
3. Заявниці стверджували, зокрема, що органи державної влади
не захистили життя їх родичів (родини Михайлових) та не провели
ефективне розслідування їх загибелі; що вони зазнали нелюдського
та такого, що принижувало гідність, поводження; що суди, які розглядали їх позов стосовно відшкодування шкоди, не були незалежними
та неупередженими, що відповідні провадження були надзвичайно
тривалими і що вони не мали ефективного засобу правового захисту
стосовно скарги щодо тривалості.
4. 24 вересня 2012 року Уряду було повідомлено про заяви.

ФАКТИ
I. Конкертні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Перша заявниця, яка народилася у 1953 році, є сестрою другої
заявниці, яка народилася у 1946 році, тіткою третьої заявниці, яка народилася у 1984 році, та донькою четвертої заявниці, яка народилася
у 1920 році. Перша, друга та третя заявниці проживають у Львові. Четверта заявниця померла у січні 2013 року, перша заявниця висловила
бажання продовжувати участь у провадженнях від її імені.
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A. Падіння військового літака
під час авіашоу на аеродромі Скнилів
27 липня 2002 року
та загибель родини Михайлових

6. 27 липня 2002 ВПС України організували військове авіашоу на
аеродромі «Скнилів» у Львові (надалі — «Скнилівське авіашоу») для
відзначення шістдесятиріччя 14-го корпусу ВПС. До порядку святкування входив статичний показ військової авіації та іншого обладнання, а також живе шоу вищого пілотажу військових пілотів.
7. Глядачами події було декілька тисяч осіб, у тому числі третя заявниця; пані Наталя Михайлова, донька першої заявниці; її чоловік,
пан Андрій Михайлів та дві їх доньки, Наталя та Андріана, які народилися у 1994 та 1998 році, відповідно.
8. Протягом шоу вищого пілотажу військовий літак СУ-27, який пілотували полковники В. Т. та Ю. Є., впав на майданчик для статичного
показу авіації, де стояли численні спостерігачі, там він вибухнув. Обидва пілоти успішно катапультувалися до вибуху. Внаслідок падіння
загинули сімдесят сім осіб та ще 290 отримали травми.
9. Чотири члена родини Михайлових загинули на місці. Третя заявниця зазнала посттравматичної стресової реакції.
10. За словами заявниць, після аварії військові органи влади одразу почали прибирати місце аварії, складати тіла у купу, відмивати
кров та дрібні органічні останки, та ховати фрагменти тіл під піском
для приховування існування аварії. Вони також намагалися запобігти тому, щоб люди фотографували та проводили відеозйомку. Старші
співробітники Військово-Повітряних Сил та цивільних органів влади,
які займали VIP-зону, бігли у паніці, що призвело до затору та перешкоджало доступу міліції та медичного персоналу до місця аварії.
11. Уряд опротестував цю інформацію. Уряд зазначив, зокрема,
що правоохоронні органи прибули на місце подій оперативно, і не зареєстрували ніякої неналежної поведінки присутнього військового
персоналу. За словами Уряду, тіла постраждалих перевіряла міліція
на місці аварії, після чого вони обережно перевозилися до моргів для
ідентифікації та медичної експертизи.
12. Після аварії перша та третя заявниці відправилися до моргу
в пошуках останків своїх родичів. За їх словами, вони були зобов’язані
чекати декілька годин на спеці до того, як їм дозволили увійти до приміщення. Потрапивши всередину, вони були змушені шукати серед
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численних тіл та фрагментів тіл, складених на підлозі, для ідентифікації тіл своїх родичів. Неохолоджені тіла, які розкладалися на спеці,
жахливо пахли.
13. 5 серпня 2002 року колегія з медичних експертів обстежила тіла пана та пані Михайлових та їх дочок, та дійшла висновку, що вони
отримали смертельні черепно-мозкові травми та численні інші травми.
Зокрема, пан Михайлов отримав тяжкий струс мозку; голова пані Михайлової була повністю знищена; голови дітей були частково знищені,
декількох фрагментів не вистачало. Наявні документи свідчать про те,
що висновки експертів ґрунтувалися на зовнішньому огляді тіл.
14. Заявниці стверджували, що тіла розтиналися всупереч запереченням першої заявниці.
15. У невстановлений день заявниці забрали тіла пана та пані Михайлових та їх дочок та поховали їх на Янівському цвинтарі у Львові.
За словами заявниць, у однієї з дівчат була відсутня золота сережка.
Заявниці також стверджували, що голову пані Михайлової не витягли
з двигуна літака і, не зважаючи на їх прохання, не повернули їм разом
з декількома іншими неозначеними частинами тіла.
16. Уряд стверджував, що непізнані частини тіл жертв Скнилівської аварії були заховані у загальній могилі на Голосківському цвинтарі
у Львові після того, як усі доступні можливості для їх ідентифікації
були вичерпані. Уряд також надав декілька документів, виданих генеральною прокуратурою у серпні та вересні 2002 року, як видається
— у відповідь на запити першої заявниці щодо вжиття подальших заходів з метою ідентифікації фрагментів тіл, у тому числі спотвореної
жіночої голови, як тих, що могли належати її загиблим родичам. З цих
документів видається, що головний слідчий наказав вжити декілька
заходів, указаних першою заявницею, але відхилив інші заходи, як необґрунтовані. У документах також зазначалося, що хоча органи влади
мали у своєму розпорядженні спотворену жіночу голову, вона не могла
належати пані Михайлової, оскільки, відповідно до висновків експертів, її голова була повністю знищена.
B. Розслідування обставин інциденту
на Скнилівському авіашоу

17. У різні дні були порушені декілька розслідувань для встановлення обставин нещасного випадку, у тому числі розслідування, яке
порушила спеціальна урядова комісія, створена для цієї мети, розслі-
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дування Міністерства оборони, Львівської міської ради, прокуратури
та «Скнилівської трагедії», неурядової організації, заснованої людьми,
які пережили аварію та тими, хто втратив родичів на авіашоу.

1. Розслідування з боку Спеціальної урядової комісії
18. 27 липня 2002 року президент України створив спеціальну
комісію (Урядова комісія з розслідування причин катастрофи військового літака Повітряних Сил України; надалі «Спеціальна Комісія»)
з конкретним мандатом щодо розслідування аварії та координації
допомоги постраждалим. Комісію очолював голова Ради з питань національної безпеки та оборони. Іншими членами комісії були високопосадові особи з Міністерств надзвичайних ситуацій, транспорту,
фінансів, охорони здоров’я, внутрішніх справ та соціального захисту,
працівники Служби безпеки України, Генерального штабу Збройних
Сил, Державного департаменту авіаційного транспорту, та Львівської
обласної державної адміністрації. До Комісії також входили декілька
експертів з конструкторського бюро «Сухов» (виробника літаків СУ-27,
Росія) та два пілоти з Російської Федерації в якості експертів у галузі
авіації.
19. Після розслідування, до якого входила перевірка місця катастрофи, допитування осіб, залучених до організації авіашоу, та перегляд
відповідних документів, а також дешифрування даних із реєстраторів
даних польотів, у невстановлений день у 2002 році Спеціальна комісія
доповіла про факти у наступному вигляді.
20. У червні 2002 року генерал-полковник В.С. (головнокомандувач ВПС) ухвалив шоу вищого пілотажу за запитом генерал-лейтенанта С. O. (командуючого 14-го корпусу). Штаб-квартира ВПС призначила
змішану групу офіцерів з різних підрозділів, у тому числі полковника
В. Т., з Кримського (Крим) в якості першого пілота; полковника Ю. Є. зі
Штаб-квартири ВПС, розташованої у Вінниці, в якості другого пілота;
та підполковника Ю. Я., розташованого у Миргороді, в якості керівника вищого пілотажу. Підполковник А. Т. та генерал-майор А. Л., розташовані у Львові у штаб-квартирі 14-го Корпусу, також були призначені
для приєднання до місії, як «керівник польотів на авіашоу» та «керівник служби безпеки».
21. 24 липня 2002 року В. Т., Ю. Є. та Ю. Я. провели свій єдиний навчальний політ як команда. За наказами штаб-квартири ВПС,
політ відбувся на військовому аеродромі в Озерному, біля Житомиру.
За словами Спеціальної комісії, цей політ не міг вважатися репетицією
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виступу на авіашоу, оскільки він включав іншу послідовність маневрів; його мета полягала в поліпшенні та відпрацюванні навичок пілотажу. Комісія також встановила, що В. Т. просив дозволу на додатковий
тренувальний політ на Озерному і що його запит був відхилений командуванням, на підставі недостачі палива. Хоча до програми підготовки до авіашоу входив політ-репетиція на місці 26 липня 2002 року,
командувач 14-го Корпусу вирішив скасувати його за цієї ж підстави.
Пілоти не були офіційно ознайомлені з межами зони вищого пілотажу
або розміщенням спостерігачів.
22. До шоу пілотам надали літак, який відрізнявся від того, на
якому вони тренувалися. Була певна асинхронність у функціонуванні правого та лівого двигунів цього літака. Однак, у цілому він був
у прийнятному технічному стані та повністю працював до того, як
розбився. Літак був обладнаний додатковим паливом для того, щоб
дозволити пілотам повернутися до Озерного без приземлення на місці
авіашоу. Той факт, що пілоти тренувалися в іншому літаку, з меншою
кількістю палива, мав негативний вплив на їх підготовку до виконання прийомів вищого пілотажу. За невстановлених підстав пілоти вирішили летіти без обов’язкових протиперевантажувальних костюмів
(«г-костюмів»). Після прибуття до аеродрому Скнилів пілоти негайно
розпочали демонстрацію, не ознайомившись з місцем проведення, яке
було для них новим. Протягом виступу літак залишив призначену зону вищого пілотажу, межі якої були приблизно за 150 метрів від місця
для спостерігачів. Ані А. Т., ані Ю. Я., які керували польотом з землі,
не попередили їх про це та не спрямували їх повернутися до призначеної області. Перебуваючи поза межами області, В. Т. вирішив здійснити певний прийом вищого пілотажу (під назвою «ствол»), який він
раніше не практикував та який не був включений до його польотного
завдання. Він зробив технічну помилку у виконанні маневру, і оскільки другий пілот не утрутився, коли це було доречно, пілоти втратили контроль над літаком і він почав падати. Подальші зусилля пілотів
повернутися на висоту були марними. Відповідно, Спеціальна комісія
дійшла висновку, що головною причиною аварії була технічна помилка з боку першого пілота при здійсненні маневру, який він не повинен
був здійснювати. Комісія також зазначила, що оперативне та доречне втручання другого пілота могло виправити ситуацію, і що втрати
життя та шкоди здоров’ю можна було уникнути, якщо б команда на
землі оперативно вказала пілотам залишатися в межах зони вищого
пілотажу.
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23. Спеціальна комісія також зазначила серйозні недоліки в організації авіашоу, у тому числі погану співпрацю між різними офіцерами та органами, залученими до підготовки; незадовільну підготовку команди та відсутність належного екстреного планування та планування безпеки глядачів, що сприяло катастрофі. Зокрема, Комісія
зауважила наступне:
«Тяжкі наслідки авіакатастрофи ... були наслідком безвідповідальності,
халатності, відсутності дисципліни, офіційної недбалості та порушення застосовних положень ... з боку багатьох керівників Збройних сил,
зокрема, генералів та офіцерів штаб-квартири ВПС.
Трагедія також була наслідком відсутності системи ефективного нагляду за виконанням наказів ... відповідними офіцерами ВПС — починаючи від головнокомандуючого і закінчуючи членами команди СУ-27.
Внаслідок цього генерали та офіцери, залучені до підготовки та організації [авіашоу], не були ознайомлені з реальним станом подій стосовно
заходів, які необхідно було вжити, у той час як безпосередні учасники
вищого пілотажу виявилися непідготовленими до нього.»

24. Зокрема, Спеціальна комісія критикувала В. С. (головнокомандуючого ВПС) та його колег зі штаб-квартири ВПС, відповідальних за військове тренування — генерал-лейтенанта О. В. та генералмайора В. А. — за те, що вони не розвинули доречні та конкретні нормативні керівні принципи для маневрів вищого пілотажу. На думку
Комісії, вони були необхідними через відсутність загальних положень щодо відповідних питань. Спеціальна комісія також критикувала В. С. та його колег за те, що вони не забезпечили належний
розподіл задач між підлеглими, які приймали участь у шоу, та прямий контроль від імені штаб-квартири ВПС. На думку Комісії, такий
контроль був особливо важливим з огляду на участь у шоу офіцерів
з різних військових підрозділів, які не були підлеглими один одного
та не звикли до виконання завдань разом. Комісія також зазначила,
що генерал-лейтенант С. О. (командуючий 14-го Корпусу) та його підлеглі, зокрема, генерал-майор А. Т. та полковник А. Л. (головний офіцер безпеки польотів 14-го Корпусу), не створили змістовний план
заходів безпеки на землі та у повітрі. Крім того, Спеціальна комісія
пошкодувала про рішення С. О. скасувати політ для репетиції на місці та дійшла висновку, що офіцери, призначені контролювати політ
в якості наземної команди (A. T. та Ю. Я.) не мали належного досвіду
або дозволу на таке завдання.
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25. Спеціальна комісія також доповіла про численні процесуальні порушення з боку місцевої адміністрації та муніципальних органів
влади при ухваленні авіашоу. Зокрема, К., заступник мера Львова, який
відповідав за гуманітарні питання, перевищив свої повноваження, коли ухвалив шоу замість самого мера. Сам мер, узнавши про ініціативу
військових органів щодо організації авіашоу, майже нічого не зробив
для координації відповідних підготовчих дій. Шоу було ухвалено без
участі компетентних офіцерів та служб, які несли відповідальність за
проведення оцінки відповідних ризиків безпеки та за вжиття необхідних заходів для запобігання нещасним випадкам та відповіді на них.
Місцеві органи влади також не створили необхідний комітет з координації авіашоу та не організували перевірку безпеки аеродрому до шоу.

2. Внутрішнє розслідування Міністерства оборони
26. У вересні 2002 року Міністерство оборони видало Звіт про
внутрішнє розслідування, який переважно повторював висновки Спеціальної комісії. Зокрема, він погоджувався, що безпосередньою причиною аварії була непередбачувана поведінка першого пілота, тяжких
наслідків якої можна було б уникнути або пом’якшити, якщо б другий
пілот або команда на землі своєчасно втрутилися. Було також визнано,
що організація авіашоу супроводжувалася значними недоліками, у тому числі незадовільним планом заходів безпеки на землі та у повітрі;
відмовою організувати щонайменш один тренувальний політ для команди над Скнилівським аеродромом; та поганим контролем за підготовкою з боку штаб-квартири ВПС та командування 14-го корпусу.
Крім того, було зауважено, що необхідні правові рамки були відсутні,
а організатори складали правові принципи на основі положень про
звичайні військові тренування, які не були адаптовані для організації
авіашоу для цивільних глядачів.
27. Посилаючись на висновки розслідування, 6 вересня 2002 року
Міністр оборони видав наказ № 305 (Про незадовільну організацію
демонстраційного польоту та катастрофу літака СУ-27 на аеродромі
Скнилів), в якому декільком офіцерам, залученим до організації шоу,
були видані дисциплінарні санкції. Зокрема, генерал-лейтенант С. О.
(командуючий 14-м Корпусом) був понижений у званні; генерал-лейтенант О. В., (заступник головнокомандуючого ВПС з питань військової підготовки) був звільнений з військової служби «за незадовільне
виконання службових обов’язків по відношенню до підготування та
контролю за авіашоу на аеродромі Скнилів, а також за особисту безвід-
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повідальність»; генерал-майор В.А. був звільнений з військової служби
«за недбале ставлення при виконанні службових обов’язків та низьку
особисту виконавчу дисципліну»; а чотири інших високопосадових
офіцерів ВПС отримали попередження та інші санкції. Крім того, генерал-полковник В. С., головнокомандуючий ВПС, був також звільнений
з військової служби на дисциплінарних підставах, а новому головнокомандуючому ВПС було вказано накласти дисциплінарні санкції на
«інших офіцерів, винних у порушеннях службових обов’язків протягом підготовки та організації авіашоу». Питання дисциплінарної відповідальності для пілотів розбитого літака та наземної команди, яка
керувала їх польотом, було відкладено в очікуванні кримінального
розслідування аварії.

3. Розслідування Спеціальної тимчасової комісії
Львівської міської ради
28. 22 жовтня 2002 року Спеціальна тимчасова слідча комісія
Львівської міської ради опублікувала свій звіт. У ньому говорилося, що
численні органи в різній мірі поділяли загальну відповідальність за
погану організацію шоу. Зокрема, у ньому говорилося:
«2.2. ...У ході підготовки та організації демонстраційних польотів ...
військові установи, спеціалізовані центральні державні авіаційні установи та департаменти, муніципальні органи влади та їх конкретні
працівники не виконали ряд положень поточного законодавства, які
регулювали порядок підготовки та організації подій такого обсягу, ці
порушення в різній мірі призвели до катастрофи та великої втрати
людських життів...»

29. Комісія дійшла висновку, що місцеві органи влади відігравали допоміжну роль в організації авіашоу. Однак, вони діяли недбало
при ухваленні шоу в порушення офіційних процедур та без отримання
усієї необхідної інформації від військових органів. Вони також не розвинули належний план запобігання нещасних випадків та відповіді
на них для авіашоу. За словами Комісії, муніципальні органи влади
зовсім не займалися прийняттям рішень, пов’язаним з безпекою, а їх
загальна праця супроводжувалася «...певною плутаниною та відсутністю чіткого розуміння високопосадовими працівниками обсягу їх
відповідальності». З огляду на це Комісія рекомендувала міській раді
оцінити працю мера та інших муніципальних працівників та пояснити свою політику стосовно розподілу функцій між ними. Вона також
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запропонувала меру накласти дисциплінарні санкції на своїх підлеглих, які були винними у порушенні обов’язків.
30. Надалі Комісія дійшла висновку про те, що недбалість міської ради не була прямою причиною аварії, і приписала відповідальність за неї
військовим органам, надавши наступну загальну політичну оцінку аварії:
«[Ця аварія є] ... наслідком у цілому безвідповідальної політики національного уряду, якій нехтував реформами армії та флоту, що призвело до безпрецедентної втрати для цивілізованої країни... військової ефективності та патріотичного духу, злочинної недбалості в усіх
офіційних обов’язках з боку військового командування на всіх рівнях,
втрати гордості за військову службу та маргіналізації матеріально-технічного обладнання збройних сил та військовослужбовців...
«...[аварія] ... продемонструвала неналежність наявної правової системи, неналежність системи державного контролю по відношенню до
безпеки польотів; безвідповідальне та недбале виконання офіцерами
на всіх рівнях їх обов’язків відповідно до діючого законодавства; потреби встановити цивільний контроль за діяльністю армії; та потреби
модернізувати та реформувати збройні сили України...»

4. Розслідування неурядовою організацією «Скнилівська трагедія»
31. 1 жовтня 2003 року заснована у Львові НУО «Скнилівська трагедія», створена родичами осіб, загиблих у аварії, та особами, які її пережили, оприлюднила власний звіт про розслідування на основі інтерв’ю
та іншої інформації, зібраної з громадських та приватних джерел. На додаток до цього, звіт містив оцінку пілотування В. Т. з боку С., пілота громадської авіації, який втратив родичів на Скнилівському авіашоу.
32. Аналогічно зі звітами, виданими урядовими органами, автори
цього звіту дійшли висновку, що безпосередньою причиною аварії була
помилка першого пілота при виконанні маневру, який не був ані передбачений польотним завданням, ані відпрацьований ним до шоу, у той
час як другий пілот та команда на землі не скористувалися можливістю
втрутитися у зв’язку з поведінкою першого пілота. Окрім цього, на думку авторів звіту, головнокомандуючий ВПС та командуючий 14-го Корпусу, які спостерігали за виконанням з VIP-зони, також не зробили нічого для того, щоб запобігти аварії, хоча вони мали прямий радіозв’язок
з командою на землі та могли втрутитися у будь-який момент.
33. Незважаючи на ці висновки, на думку авторів звіту, аварія була переважно наслідком структурної проблеми. Відповідальність за неї
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повинні були нести численні органи, у тому числі Міністерство оборони,
штаб-квартира ВПС, адміністрація 14-го Корпусу ВПС, Львівська міська та обласна адміністрація, а також органи цивільної авіації (Державний департамент авіатранспорту Укравіатранс та державна компанія
Украерорух), які дали дозвіл на вищий пілотаж без перевірки його умов.
34. Зокрема, автори звіту вважали, що завдання пілотів було погано описаним та не було належним чином передано усім залученим сторонам. Польотне завдання, яке було затверджено 12 липня 2002 року
генерал-лейтенантом О. В. зі штабу ВПС не відповідав технічним характеристикам літака. Подальший пояснювальний документ до польотне
завдання, ухвалений полковником O. K., безпосереднім начальником
першого пілота, не відповідало цим характеристикам та вищезгаданому польотному завданню. У жодному з цих документів не вказувалися
такі важливі параметри завдання, як режим праці двигуна, кути нападу та коефіцієнт прискорення, якого необхідно було дотримуватися
протягом конкретних маневрів. Граничні параметри польоту, такі, як
мінімальна швидкість та висота й максимальний кут нападу, які були
вказані офіцерами 14-го Корпусу ВПС, не підходили для виконання
більшості маневрів, які були частиною програми заходу.
35. Автори звіту також критикували командування 14-го корпусу за
призначення занадто малої області для вищого пілотажу (2,500 × 1,600 м.,
у той час, як потребувалися 3,514 × 2,000 м.). Вони зауважили, що з технічної точки зору пілоти не могли здійснювати свою програму в межах
цієї зони, не опиняючись над головами глядачів.
36. Нарешті, звіт також приписував частину відповідальності
за аварію місцевим муніципальним та обласним органам влади, які
відійшли від будь-якого планування, пов’язаного з безпекою та запобіганням нещасних випадків, а також органам цивільної авіації (дер
жавні органи Укравіатранс та Украерорух) за дозвіл на використання
повітряного простору для використання в порушення актуальних процесуальних правил.

5. Кримінальні провадження проти військових
37. 27 липня 2002 року Західна обласна військова прокуратура порушила кримінальні провадження для розслідування обставин аварії.
38. 28 липня 2002 року справу було передано для розслідування до
генеральної прокуратури та видано заступнику голови слідчого відділення головного департаменту військової прокуратури. Команда з біля
двадцяти слідчих та інших офіцерів з військової прокуратури, які зай-
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малися справою, підтримувалася дев’ятнадцятьма цивільними слідчими зі Львівської обласної прокуратури, департаменту внутрішніх справ
та служби безпеки України. Склад команди декілька разів змінювався,
кожного разу він складався з військових та цивільних співробітників.
39. 4 лютого 2003 року прокуратура видала оцінку експерта з авіації, експертиза якого проводилася групою з чотирьох офіцерів ВПС
на активній службі, спеціаліста з безпеки польотів ВПС у відставці та
цивільного авіаційного експерта.
40. 15 квітня 2003 року група видала свій звіт, в якому погодилася з попередніми висновками, зробленими Спеціальною комісією та
іншими органами щодо головних причин аварії. Що стосується якості
організації шоу, експерти визнали, що саме завдання пілотів не було
несумісним з характеристиками СУ-27, і що розмір та місце розташування зони вищого пілотажу були прийнятними. У той же час, на
думку експертів, організаційні недоліки включали, зокрема, те, що
високопосадові офіцери не склали усеосяжні документи та керівні
принципи для того, щоб команда розуміла обсяг свого завдання, і не
контролювали ретельніше виконання наказів.
41. 30 травня 2003 року цивільний експерт, який проводив цю
оцінку, видав окрему думку, в якій стверджував, зокрема, що на його
думку, область для вищого пілотажу була занадто малою; її розташування було небезпечним, а польотне завдання пілотів не відповідало
характеристикам СУ-27.
42. 2 червня 2003 року прокуратура замовила думки від двох інших експертів, обидва були офіцерами ВПС СРСР у відставці, які на той
час працювали у науковому центрі ВПС з бойових питань, для прояснення спірних моментів та інших питань.
43. 11 червня 2003 року розслідування отримало висновки від цих
двох експертів, в яких вони доповіли про численні недоліки в організації авіашоу. На додаток до недоліків, відмічених у попередньому звіті
Спеціальної Комісії, вони заявили, що зона для вищого пілотажу була
занадто малою; межі зони вищого пілотажу не були чітко означені на
місці таким чином, щоб їх можна було побачити з літака, і цей чинник
пошкодив можливість пілотів орієнтуватися; розташування області
вищого пілотажу було потенційно небезпечним у випадку будь-якої
непередбачуваної ситуації; підготовка аеродрому до шоу проводилася без урахування можливості помилки пілота або будь-якої надзвичайної ситуації; команда не отримала єдине польотне завдання, яке б
визначало її завдання відповідно до усіх застосовних стандартів; різні
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документи, які визначали параметри польоту, не булим всеосяжними
та не повністю відповідали один одному; працівники служби безпеки
польотів не виявили ці недоліки; пілотам дозволили летіти без протиперевантажувальних костюмів, а рівень їх підготовки не перевірявся
жодним компетентним органом; позиція «керівника польотів авіашоу», на яку був призначений генерал-майор А. Т., і яка не містилася у
жодних документах з військового навчання, виявлялася зайвою; вона
повторювала позицію звичайного керівника польотів на аеродромі, та
не мала ясності стосовно розподілу повноважень між двома офіцерами; ані генерал-майор А. Т., ані полковник Ю. Я., які керували польотом, не мали належного дозволу, досвіду та кваліфікації; і не проводилася оцінка якості техніки пілотування першого пілота протягом
тренувального польоту в Озерному 24 липня 2002 року. На практиці
тренування пілотів координувалося та контролювалося лише полковником О. Д., який був розташований на аеродромі Озерне та не мав
ані повноважень, ані кваліфікації для оцінки їх підготовки. Експерти
також зазначили, що, беручи до уваги армійську ієрархію, головнокомандуючий ВПС повинен був видати належний офіційний наказ, який
би чітко визначав відповідальних за завдання офіцерів та визначав їх
особисту відповідальність, а також нести відповідальність за їх навчання, оскільки програма передбачала участь членів команди та використання обладнання різних військових підрозділів.
44. За словами експертів, ці та інші недоліки були порушеннями
численних положень, які містилися у відповідній нормативній базі,
у тому числі спеціальних керівних принципів військової авіації, зокрема: Настанови по виконанню польотів в авіації Збройних Сил України, яка набула сили у наказі № 249 заступника міністра оборони
від 25 грудня 1998 (НВП-99); Настанови по штурманській службі авіації Збройних Сил України, яка набула сили у наказі № 54 командуючого ВПС України від 9 листопада 1992 (НШС-93); Основних правил
польотів у повітряному просторі України, які набули сили у наказі
№ 62 командуючого ВПС України від 10 грудня 1992 (ОПП-93); Положення про запобігання авіаційних подій у Військово-Повітряних
Силах України, яке набуло сили в наказі № 210 командуючого ВПС
29 жовтня 1999 (ПЗАП-2000), та декількох інших. Аналогічно до. висновків, які містилися в інших звітах, експерти дійшли, зокрема, наступного висновку:
«...Однією з підстав для виникнення ... інциденту ... було існування значних недоліків у ... підготовці та організації ... авіашоу та відсутності чіт-
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кого розподілу обов’язків між офіцерами ... яка, у свою чергу, призвела
до відсутності координації між ... особами, залученими до підготовки,
а також до відсутності ефективного контролю за їх працею.»
«Якщо б поточні нормативні акти безумовно виконувалися, порушення в організації демонстраційного польоту можна було б виявити та
виправити, і тяжких наслідків можна було б уникнути...»

45. Розслідування закінчилося 10 серпня 2004 року. Десять офіцерів, у тому числі обидва пілоти та їх команда підтримки на землі;
головнокомандуючий ВПС (O. С.); O. В. та В. A. зі штабу ВПС; командуючий 14-го корпусу (С. O.); керівник служби безпеки 14-го корпусу (A. Л.)
та командуючий підрозділу ВПС, який розташовувався в Озерному
(O. Д.) були відправлені на суд.
46. У невстановлений день у 2004 році С. O., раніше знятий з посади командуючого 14-го корпусу, був призначений першим заступником головнокомандуючого ВПС.
47. 27 серпня 2004 року заступник генерального прокурора відокремив кримінальні провадження проти В. С., O. В., В. A. та С. O.
та передав їх справу (надалі — «справу організаторів») на додаткове
розслідування. Зокрема, він виявив, що було необхідно прояснити, чи
існував причинно-наслідковий зв’язок між недоліками, які ставилися
в вину цим офіцерам, та падінням літака.
48. З цією метою 24 вересня 2004 року двом цивільним експертам
було вказано провести додаткову оцінку. Чотири відповідача опротестували це призначення, стверджуючи, що ці експерти не мали компетенцію для оцінки їх праці. С. O. запропонував замість них шість інших
кандидатів. Прокуратура відхилила оскарження цивільних експертів,
але погодилася включити трьох з кандидатів С. O. до групи, постановивши, що вони були достатньо незалежними. Вона відхилила трьох
інших кандидатів, наводячи в якості аргументу можливий конфлікт
інтересів з огляду на їх поточну або минулу працю у ВПС. У подальшому ще двох військових офіцерів у відставці було включено у групу, яка
після цього складалася з двох цивільних експертів та п’яти відставних
військових. Чотири з військових (у тому числі троє кандидатів, яких
запропонував С. O.) на той час служили в Національній військовій академії, а п’ятий експерт був заступником керівника з безпеки польотів
у компанії з ремонту військово-повітряного транспорту, яка належала
Міністерству оборони.
49. 8 лютого 2005 року п’ять військових експертів видали звіт,
у якому дійшли висновку, що усі чотири відповідача належним чином
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виконували свої обов’язки стосовно організації авіашоу, і що ніхто
з них не порушив ніякі службові обов’язки або інші застосовні положення. Група також дійшла висновку, що застосовна нормативна база, яка регулювала організацію військових авіашоу та демонстрацію
вищого пілотажу, була належною та достатньою, і у відповідачів не
було необхідності розробляти додаткові правила або настанови перед
авіашоу. На думку групи, неналежне поводження першого пілота було
єдиною причиною аварії. Висновок групи у відповідній частині містить наступне:
«Єдиною причиною падіння літака СУ-27 було виконання пілотом незапланованого маневру, в ході якого він зробив тяжкі помилки у техніці пілотування, які призвели до падіння літака та катастрофічних
наслідків.»

50. 11 травня 2005 року два цивільних експерта також видали звіт,
який переважно повторював висновки та формулювання звіту, виданого їх військовими колегами.
51. Тим часом, у невстановлений день, справа стосовно пілотів, команди на землі та двох інших офіцерів низького рангу (надалі «справа
виконавців») була передана до суду для судового розгляду.
52. Протягом суду відповідачі не визнали вини у будь-яких порушеннях. Зокрема, генерал-майор A. T. зазначив, що не було нормативного документу, який би визначав відповідальність «керівника польотів авіашоу». Коли його призначили на цю посаду, створену наказом
командуючого 14-го корпусу, він розробив власний документ з переліком своїх обов’язків для ухвалення командуючим, та робив усе, що
було у його силах, для їх виконання. На його думку, це призначення
не могло зробити його відповідальним за прямий контроль за тренуванням пілотів на іншому аеродромі та забезпечення їх готовності,
оскільки ніхто з них не належав до 14-го корпусу та не був поміщений під його командування. Він вважав, що, беручи до уваги їх посади
у військовій ієрархії, пілоти повинні були доповідати безпосередньо
головнокомандуючому ВПС.
53. Полковник A. Л. зі служби безпеки 14-го корпусу також стверджував, що належним чином виконував свої службові обов’язки та
підготовив достатньо документації стосовно безпеки польотів протягом авіашоу. Він надав відповідні документи для перегляду з боку командування 14-го корпусу, а також з боку відповідних секторів штабу
ВПС, і не отримав ніяких негативних зауважень. Полковник A. Л. та-
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кож визнав, що ніколи особисто не інструктував пілотів щодо заходів
безпеки та не перевіряв їх готовність до польоту. На його думку, ці
обов’язки виходили за межі його повноважень та повинні були здійснюватися безпосередніми керівниками пілотів, які не належали до
14-го корпусу.
54. Підполковник Ю. Я., керівник вищого пілотажу, запевнив, що
після отримання інформації про розмір та межі зони вищого пілотажу 24 липня 2002 року, він попередив генерал-майора A. T. та пілотів
про свої сумніви стосовно безпеки. Однак, коли йому сказали, що відповідні параметри були ухвалені вищим командуванням і було занадто пізно будь-що міняти, він виконав накази керівників та керував польотом, як міг.
55. Полковник В. Т. (перший пілот) стверджував, зокрема, що протягом польоту літак став некерованим внаслідок чинників, які він
не міг контролювати. Він заперечував обвинувачення у тому, що він
відхилився від свого польотного завдання, та стверджував, що н його думку, спосіб виконання оскаржуваного маневру був питанням на
розсуд пілота, зокрема в силу того, що його польотне завдання не мало конкретних вказівок у цьому відношенні. Крім того, до польоту він
обговорював оскаржуваний маневр з полковником Ю. Є. (другим пілотом), якого він вважав капітаном команди, оскільки він знаходився
вище у військовій ієрархії, і той не заперечував щодо його вибору. Полковник В.T. також зазначив, що документи, які визначали його завдання, не визначали межі області вищого пілотажу. Він був захоплений
зненацька, коли побачив по прибутті на місце, що глядачі знаходилися
зліва від злітно-посадкової смуги, оскільки за його розпорядженнями,
він також повинен був здійснювати свої маневри зліва. У будь-якому
випадку, він вважав себе зобов’язаним виконати доручення, не сперечаючись.
56. Полковник Ю. Є. (другий пілот) стверджував, що вважав першого пілота капітаном, і що сам був зобов’язаний утримуватися від
втручання у його дії. Він погодився з першим пілотом про те, що спосіб
виконання оскаржуваного маневру, який не був указаний у польотному завданні, був питанням розсуду пілота.
57. 23 червня 2005 року Центральний регіональний військовий
апеляційний суд, розглядаючи справу комісією у складі трьох військових суддів та діючи в якості суду першої інстанції, визнав обох пілотів, керівника польотів авіашоу та керівника вищого пілотажу винними у порушеннях положень щодо польотів у розумінні статті 416

120

Світлана Атаманюк та інші проти України

Кримінального кодексу України (надалі — «КК») та засудив їх до чотирнадцяти, восьми, шести та п’яти років позбавлення волі, відповідно. Він також визнав голову служби безпеки польотів 14-го корпусу
винним у халатному ставленні до військової служби у розумінні статті 425 пункту 2 КК, і засудив його до чотирьох років позбавлення волі,
умовно, з випробувальним строком. В якості обґрунтування суд посилався на відповідні висновки Спеціальної комісії та оцінку авіаційних
експертів від 11 червня 2003 року (див. пункти 20–22 та 43–44 вище)
у тому, що стосувалося дій вищезгаданих офіцерів, а також загальних
недоліків при організації авіашоу.
58. Було визнано, що шостий відповідач, полковник O. Д., який
координував тренувальну програму В. Т. та Ю. Є в Озерному та надав
літак для шоу, виконував свої обов’язки добросовісно, він був виправданий.
59. 2 березня 2006 року Військова колегія Верховного Суду України залишила в силі рішення за апеляцією й воно набуло статус остаточного.
60. У той час, у невстановлений день, генеральна прокуратура вирішила продовжити «справу організаторів», не погодившись з висновками експерту від 8 лютого та 11 травня 2005 року, і 25 січня 2006 року припинила повноваження С. О. в якості заступника командуючого
ВПС.
61. 11 січня 2008 року відповідачі в цій справі були відправлені до
суду за обвинуваченнями у халатному ставленні до військової служби
у розумінні статті 425 пункту 2 КК. O. В. та В. A. були також обвинувачені у порушеннях правил польоту у розумінні статті 416 КК. Нарешті,
В. С. та С. О. були також обвинувачені у перевищенні своїх повноважень у розумінні статті 424 пункту 3 КК у зв’язку з неналежним використанням державних коштів для святкування фальшивої пам’ятної
дати та організації вищого пілотажу за відсутності належної нормативної бази.
62. 11 червня 2008 року Центральний регіональний військовий
апеляційний суд, розглядаючи справу колегією з трьох військових
суддів та діючи в якості суду першої інстанції, виправдав усіх чотирьох відповідачів за цими обвинуваченнями, переважно спираючись на
експертні висновки від 8 лютого та 11 травня 2005 року. Він визнав, що
положення статті 416 КК не були застосовними до О. В. та В. А., оскільки
вони не керували польотом та не були безпосередньо залучені до його підготовки. Інші обвинувачення були відхилені як необґрунтовані.
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Зокрема, було визнано, що всі відповідачі виконували свої обов’язки
належним чином. Суд зауважив, що вони вжили численні заходи для
забезпечення належної організації шоу та надали значну кількість документів, які правильно розподіляли обов’язки між різними офіцерами. Вони також обґрунтовано довіряли пілотам, команді підтримки
та іншим офіцерам при виконанні виданих їм завдань. Ніякий нормативний акт не міг тлумачитися як той, який видавав відповідачам інші
обов’язки або накладав зобов’язання діяти іншим чином. Відповідні
твердження прокуратури, а також висновки Спеціальної комісії та
експертні висновки, датовані 11 червня 2003 року стосовно заявників
були неправильними, оскільки ґрунтувалися частково на занадто широкому тлумаченні застосовних правових положень і частково — на
посиланнях на положення, які були неправильно застосовані у даному
контексті. Суд не посилався на внутрішнє розслідування Міністерства
оборони у своєму рішенні. Відповідні витяги з рішення суду містять
наступне:
«...члени [Спеціальної комісії] дійшли висновку про те, що безпосередня причина катастрофи ... була результатом помилок у техніці пілотування ... поза межами призначеної області для вищого пілотажу ...
Цей же висновок був прийнятий судом, який розглядав кримінальну
справу стосовно [В. Т.] та інших. Усі інші обставини, які стосувалися організації шоу, на думку суду, ніяк не вплинули на порушення [першого
пілота] і крім того, вони не могли бути передбаченими або прийнятими до уваги організаторами шоу...
...У тому, що стосується розміру області вищого пілотажу, який, на думку експертів, був недостатнім ля виконання завдання ... це порушення
не було причиною катастрофічної ситуації, оскільки літак СУ-27 майже ніколи не був у межах цієї області...
Звіти про готовність команди до польоту були видані належним чином, і саме після їх отримання [В. С.] та [С. O.] дали дозвіл на політ;
Рішення щодо проведення шоу було прийнято командуючим 14-го корпусу ВПС [С. О.]: він координував це рішення з головнокомандуючим
ВПС [В. С.], і вони діяли у межах своїх повноважень. З метою підготовки урочистих заходів та організації польоту СУ-27 командування 14-го
корпусу спільно зі штабом військових сил вжило низку відповідних
заходів: були видані накази, складені плани шоу; створений порядок
денний та розроблені схеми статичного та повітряного показу ... Командуючий 14-го корпусу виконував свої обов’язки стосовно підготовки шоу відповідно до застосовного законодавства, належним чином
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розподіливши обов’язки між своїми підлеглими ... Питання стосовно
підготовки шоу та контролю за виконанням делегованих завдань обговорювалися на зустрічах, організованих [С. O.]...
На висновки суду ... також не вплинуло скасування тренувального польоту [на місці] ... На думку суду, цей факт не вплинув на причину катастрофи, якою було відхилення [В. T.] від завдання...»

63. Прокуратура та численні постраждалі сторони оскаржили цей
вердикт у Військовій колегії Верховного Суду. У своїй апеляції прокуратура стверджувала, зокрема, що підготовка до авіашоу ґрунтувалася виключно на документах щодо військового тренування, які не
брали до уваги характеристики вищого пілотажу за участю цивільних
глядачів. Без відповідного законодавства та положень командування
ВПС було зобов’язано розробити конкретні документи, які б адаптували правила військової підготовки для цієї мети, до планування шоу.
Оскільки вищий пілотаж не міг дорівнювати звичайному військовому
тренувальному польоту, необхідно було створити спеціальну програму підготовки, і команда повинна була мати спеціальний дозвіл.
Однак, звіти Спеціальної комісії, Міністерства оборони та авіаційних
експертів свідчили про те, що відповідачі не тільки не розробили відповідні правила та положення, але й не проконтролювали виконання
існуючих загальних правил. Висновки суду суперечили висновкам цих
органів, і для них не було надано ніяке виправдання. Крім того, вони
не відповідали власній позиції суду, прийнятій у рішенні від 23 черв
ня 2005 року, в якому суд спирався на висновки Спеціальної комісії
та оцінку авіаційного експерта при розгляді різних аспектів справи
та посилався на відповідні висновки стосовно поганої організації шоу
у своєму обґрунтуванні.
64. 22 жовтня 2008 року Військова колегія Верховного суду України відхилила апеляції та залишила виправдання у силі.
C. Відшкодування та фінансова допомога заявницям
та іншим постраждалим від аварії

1. Судові провадження
65. 25 квітня 2003 року заявниці подали цивільні позови у рамках
наведених вище кримінальних проваджень проти військовослужбовців, прагнучи від Міністерства оборони відшкодування шкоди за загибель родини Михайлових. Перша заявниця вимагала сплатити їй
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36,000,000 українських гривень (UAH) в якості відшкодування моральної шкоди за загибель її доньки, онучок та зятя; друга заявниця вимагала сплатити їй 2,000 гривень в якості відшкодування матеріальної
шкоди та 6,000,000 гривень в якості відшкодування моральної шкоди
за загибель її племінниці та її родини; третя заявниця вимагала сплатити їй 1,000 гривень у якості відшкодування матеріальної шкоди та
3,000,000 гривень у якості відшкодування моральної шкоди за загибель її кузини та її сестри; а четверта заявниця вимагала сплатити їй
6,000,000 гривень у якості відшкодування моральної шкоди за загибель її онучки та її родини.
66. 23 червня 2005 року, при оголошенні вердикту у «справі виконавців», суд прийняв ухвали щодо цивільних позовів заявниць та присудив відшкодування матеріальної шкоди, яке вимагали друга та
третя заявниці, у повному обсязі. Він також присудив 220,000 гривень
у якості відшкодування моральної шкоди першій заявниці та 60,000
у цьому відношенні кожній з решти заявниць.
67. 2 березня 2006 року Військова колегія Верховного Суду відхилила апеляції заявниць, у яких вони вимагали більші суми відшкодування.
68. 21 та 31 серпня, 18 жовтня та 29 листопада 2006 року перша,
четверта, третя та друга заявниці, відповідно, отримали суми, присуджені ним за рішеннями.
69. У різні дні заявниці також подали подальші цивільні позови
проти Міністерства оборони у «справі організаторів».
70. 22 жовтня 2008 року Верховний Суд України залишив ці позови
без розгляду, беручи до уваги те, що відповідачі були виправдані.

2. Позасудове відшкодування
та інші програми державної допомоги
71. 27 липня 2002 року Кабінет міністрів України виділив 10,000,000
українських гривень з фонду державного резерву Львівській обласній
державній адміністрації для ліквідації наслідків аварії (Указ № 1085).
72. 29 липня 2002 року обласна адміністрація створила комісію
для розподілу цих фінансів, і визначила охоплювані категорії витрат
(Указ № 718). Відповідно до рішення адміністрації, 5,485,000 гривень
було необхідно розподілити між родинами загиблих осіб. Суми повинні були видаватися подружжям, дітям, батькам та особам, які залежали від загиблих, у розмірі від 20,000 до 40,000 гривень, в залежності від
сімейних обставин. Указ також виділяв 2,075,000 гривень постражда-
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лим, які пережили катастрофу; 500,000 гривень на допомогу родинам
при організації похорон та наданні надгробків; 180,000 гривень стосовно медичних та реабілітаційних витрат; 553,000 по відношенню до
забезпечення протезів та відповідної реабілітації, а решту фінансів —
на інші категорії витрат. За словами Уряду, відповідні фінанси були
розподілені по адресам до кінця 2002 року.
73. 3 вересня 2002 року Верховна Рада України вирішила перевести зарплату за один день кожного члена Верховної Ради, з їх згодою, на
користь постраждалих від Скнилівської катастрофи.
74. 27 листопада 2002 року Виконавчий комітет Львівської міської
ради вирішив, як розподілити 849,475 гривень, отримані муніципалітетом у вигляді благодійних пожертв (Указ № 522). Відповідно до цього рішення, 202,475 гривень з цих фінансів було необхідно розподілити
між родинами загиблих; 405,000 гривень — між особами з серйозними
незворотними ушкодженнями здоров’я; 121,492 гривень — між особами з тяжкими травмами та особами, які отримували стаціонарне лікування; 80,520 гривень — між особами з травмами середньої тяжкості,
які отримували стаціонарне лікування, та 39,970 між особами, які отримували амбулаторне лікування.
75. Декілька разів органи влади приймали додаткові рішення
про виділення фінансової та іншої допомоги різним категоріям постраждалих (такі, як указ № 730 від 15 серпня 2003, № 1078 від 5 грудня 2003, а також № 221 від 5 березня 2004 Львівської міської ради,
Указ № 328 від 19 липня 2012 року мера Львова, та інші). Відповідно
до цих рішень були виділені подальші фінанси для медичних перевірок та реабілітації, на покриття витрат на відпочинок у рекреаційних закладах для дітей, а також на одноразові виплати постраждалим від аварії.
76. Перша заявниця отримала 47,690 гривень від держави у різних
виплатах відповідно до цих програм. Перша, друга та четверта заявниці також отримали 40,270 гривень, 6,000 гривень та 4,000 гривень, відповідно, з регульованих державою приватних благодійних пожертв,
зібраних в якості допомоги постраждалим.
77. Батьки родини Михайлових отримали 68,000 гривень у якості
державної допомоги у зв’язку з загибеллю їх сина та онучок. Вони у подальшому отримали суму у розмірі 60,000 гривень з регульованих дер
жавою благодійних пожертв. З наявних доказів видається, що свекор
та свекруха пані Михайлової не подавали жодних цивільних позовів
у рамках кримінальних проваджень.
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II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
ТА МІЖНАРОДНІ МАТЕРІАЛИ
A. Національне законодавство,
яке стосується безпеки шоу та військової служби,
що було в силі на день Скнилівської катастрофи

1. Конституція України
78. Стаття 3 Конституції України 1996 року передбачає:
Стаття 3
«Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека
визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість
діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним
обов’язком держави.»

2. Кримінальний кодекс України (надалі — «КЗК») від 2001 року
79. Відповідні положення Кримінального кодексу України, які були в силі на той час, передбачають:
Стаття 401. Поняття військового злочину
«1. Військовими злочинами визнаються передбачені цим розділом
злочини проти встановленого законодавством порядку несення або
проходження військової служби, вчинені військовослужбовцями...»

Стаття 416. Порушення правил польотів або підготовки до них
«Порушення правил польотів або підготовки до них, а також порушення правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу або інші тяжкі наслідки, карається позбавленням волі на строк від
п’яти до п’ятнадцяти років.»

Стаття 424. Перевищення військовою службовою особою влади
чи службових повноважень
«1. Перевищення військовою службовою особою влади чи службових
повноважень, тобто умисне вчинення дій, які явно виходять за межі
наданих цій особі прав чи повноважень... якщо ці дії заподіяли істотну
шкоду, карається обмеженням волі на строк від двох до п’яти років або
позбавленням волі на той самий строк...
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3. Діяння, … передбачені частинами першою або другою цієї статті,
якщо вони спричинили тяжкі наслідки, караються позбавленням волі
на строк від п’яти до десяти років.»

Стаття 425. Недбале ставлення до військової служби
«1. Недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо це
заподіяло істотну шкоду, карається штрафом...
2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, карається
позбавленням волі на строк від трьох до семи років.»
3. Закон України «Про Збройні Сили України» № 1934-XII від 6 грудня
1991 року (надалі «Закон про Збройні Сили»).

80. Відповідні положення цього Закону, у формулюванні, актуальному на той час, передбачали:
Стаття 3. Структура Збройних Сил України
«Міністерство оборони України є центральним органом виконавчої
влади і військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають
Збройні Сили України...»

4. Закон України «Про статус внутрішньої служби
Збройних Сил України» № 548-XIV від 24 березня 1999 року
81. Відповідні положення цього закону, у формулюванні, актуальному на той час, передбачають:
«58. Командир (начальник) є єдиноначальником і особисто відповідає
перед державою за бойову... готовність довіреної йому військової частини...; за бойову підготовку, виховання, військову дисципліну, морально-психологічний стан, збереження життя і зміцнення здоров’я
особового складу; за внутрішній порядок, стан і збереження озброєння, боєприпасів, бойової та іншої техніки...
Командир (начальник) відповідно до посади, яку він займає, повинен
діяти самостійно і вимагати від підлеглих виконання вимог Конституції України, законів України, статутів Збройних Сил України та інших
нормативно-правових актів.
59. Командир (начальник) зобов’язаний:
Планувати роботу і здійснювати заходи щодо підтримання та удосконалення бойової та мобілізаційної готовності і вимагати їх виконання...
Знати стан справ у дорученій йому військовій частині... ділові, морально-психологічні якості безпосередньо підпорядкованих військовослужбовців, бойову та іншу техніку, озброєння, що є в частині...

127

Справи, які стосуються права на життя
Вміло спрямовувати військову частину ... у повсякденному житті та
протягом виконання військових завдань.
Організовувати та безпосередньо керувати бойовою підготовкою,
здійснювати контроль за її ходом, об’єктивно оцінювати досягнуті
підлеглими результати...
Постійно вдосконалювати особисту підготовку та майстерність підпорядкованих командирів (начальників), методи керівництва військовою частиною...
Встановлювати у військовій частині... такий внутрішній порядок, який
гарантував би неухильне виконання законів України і положень статутів Збройних Сил України...
проводити роботу щодо зміцнення військової дисципліни, запобігання надзвичайним подіям, кримінальним та іншим правопорушенням
серед особового складу, своєчасно виявляти й усувати їх причини;
аналізувати стан військової дисципліни і об’єктивно доповідати про
це старшому командирові (начальникові)...
5. Положення Кабінету Міністрів України № 2025 від 18 грудня 1998 року «Про порядок підготовки спортивних структур та інших спеціально
призначених місць для організації громадських спортивних та культурно-демонстраційних подій»

82. Це положення зобов’язувало усіх організаторів спортивних
змагань, шоу та інших громадських подій вживати різні заходи з метою забезпечення громадської безпеки та отримувати дозвіл щодо
безпеки від спеціальних комісій, діючих під юрисдикцією місцевої
державної адміністрації. Він також зобов’язував місцеву державну адміністрацію створювати такі комісії з метою, зокрема, перевірки місць, призначених для громадських подій, напередодні цих подій. Ці комісії мали різні повноваження, у тому числі повноваження забороняти
заплановану подію, якщо вони виявляли, що необхідні заходи безпеки
не були вжиті.

6. Положення Кабінету Міністрів України № 401
від 29 березня 2002 року «Про затвердження інструкції
стосовно використання повітряного простору України»
83. Пункт 22 у формулюванні, яке було актуальним на той час, передбачав:
«22. Демонстраційні польоти над населеними пунктами виконуються
за наявності дозволу органу місцевого самоврядування, Державіаслуж-
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би, Украероруху. Запити із зазначеного питання до Державіаслужби
подаються керівниками підприємств, установ, організацій відповідними командирами (начальниками) тільки після отримання дозволу
від органу місцевого самоврядування...»

7. Спеціальні постанови військової авіації
84. Постанови військової авіації, які містять технічні правила для
пілотів військової авіації та інших працівників, які займаються військовими льотними операціями і керуванням та підготовкою польотів,
наводяться у пункті 44 вище.
B. Національні закони та постанови
стосовно безпеки авіашоу, які були введені після аварії
на Скнилівському аеродромі

1. Законодавство стосовно статусу місцевих
та муніципальних органів влади
85. 3 лютого 2004 року були внесені зміни до статті 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування» (№ 280/97-ВР від 21 травня
1997) та статті 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (№ 586-XIV від 9 квітня 1999), з поясненням обсягу обов’язків цих
органів щодо координації та нагляду за будь-якою потенційно небезпечною діяльністю з використанням зброї або військового чи аналогічного обладнання, з метою запобігання будь-яким ризикам для громадського населення.

2. Положення Кабінету Міністрів України № 378
від 26 березня 2003 року «Про затвердження порядку підготовки
та проведення за участю особового складу з використанням
озброєння і військової техніки Збройних Сил потенційно
небезпечних заходів у присутності цивільного населення»
86. Це положення, яке замінила його нова версія у 2014 році,
встановлювало порядок організації військових парадів та інших
подій, до яких входить демонстрація військового обладнання. Зокрема, положення містило різні вимоги для контролю за належним
робочим станом обладнання та техніки для демонстрації, і вимагало,
щоб офіцери, які повинні керувати технікою, проходили спеціальне навчання та обстеження, а також відпрацьовували свої виступи
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щонайменш п’ять разів до демонстрації перед громадськістю. Воно
також прямо забороняло виконувати маневри вищого пілотажу над
головами глядачів.

3. Наказ Міністерства транспорту України № 728
від 14 жовтня 2002 року «Про додаткові заходи
щодо усунення недоліків в організації роботи
по забезпеченню безпеки на транспорті»
87. Цей Закон указував державним посадовим особам, які несли
відповідальність за транспортну безпеку, вжити низку заходів з метою
контролю та поліпшення безпеки в системах авіаційного, залізничного та водного транспорту. Преамбула документа посилається на аварію
на Скнилівському авіашоу наступним чином:
«Розслідування причин катастрофи військового літака Су-27, що мала
місце 27 липня ц. р. під час проведення авіаційно-спортивного свята,
виявило значні недоліки в забезпеченні безпеки польотів повітряних
суден, а також в організаційній роботі під час проведення подібних заходів...
До тяжких наслідків та загибелі людей призвели суттєві недоліки
в організації, підготовці та проведенні авіаційно-спортивного свята,
а також визначення зони пілотажу, порядку пілотування в ній, розміщення глядачів і техніки без урахування можливостей виникнення
нештатних ситуацій та загрози життю людей.
Комісією відзначені також інші недоліки, пов’язані з проведенням
авіаційно-спортивного свята та катастрофою у Скнилові: відсутність
... документів з питань організації та проведення подібних заходів; самоусунення від контролю за їх проведенням окремих посадових осіб
та перевищення своїх повноважень іншими посадовими особами; відсутність експертизи з метою підтвердження гарантії безпеки глядачам
та населенню...
З метою усунення недоліків в організації роботи з забезпечення безпеки на транспорті та удосконалення нормативно-правової бази з питань безпеки на транспорті наказую:
1. Керівникам Державних департаментів транспорту
1.1. В місячний термін забезпечити на всіх підвідомчих підприємствах вивчення матеріалів комісії з розслідування причин катаст
рофи... 27 липня ц. р. ... з працівниками, діяльність яких пов’язана
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з питаннями безпеки та ліквідації наслідків надзвичайних подій та
стихійного лиха;
1.2. До 15.11.2002 р. розробити вимоги безпеки під час проведення
в підгалузях виставок, навчань, демонстраційних показів техніки, парадів тощо...»

4. Інструкція щодо організації та виконання
демонстраційних польотів, стверджена Наказом
Міністерства транспорту України № 269 від 8 квітня 2003 року
88. Вищевказана інструкція встановлювала базові правила та
вказівки стосовно розподілу обов’язків між офіцерами та органами,
залученими до організації та проведення демонстраційних польотів
та планування запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій; забезпечувала перелік документів, які необхідно було подати до авіаційних органів з метою отримання дозволу на виступи, а також наводила
базові вимоги стосовно кваліфікації та тренування пілотів та членів
наземної команди, параметри для авіатранспорту та аеродромів, а також вимоги щодо поділення на зони.
89. Інструкція вимагала, зокрема, щоб пілоти проходили спеціальні навчальні курси та тести, у тому числі перевірки знань про
місце виступу, і щоб пілоти робили щонайменш п’ять тренувальних
польотів, хоча б один з яких повинен проходити над місцем виступу.
Вона також встановила правило про те, що зона вищого пілотажу повинна бути чітко означена для орієнтації пілотів у повітрі, і щоб її межі
були щонайменш у 200 метрах від зони для глядачів.
90. Інструкція наводила документи, які необхідно подати у пакеті
заяви до муніципального органу, Укравіатрансу та Укравіаруху, для
отримання дозволу на демонстраційний політ, до яких входили, зокрема, довідка про правильний технічний стан транспортного засобу,
повний та виключний опис запланованих маневрів вищого пілотажу,
план запобігання та ліквідації нещасних випадків, план розташування зон вищого пілотажу та зони для глядачів, та інші документи.

5. Документи стосовно відшкодування та державної допомоги
постраждалим від Скнилівської аварії
91. Документи, надані Урядом України з метою надання допомоги
постраждалим від аварії на Скнилівському авіашоу, наведені у пунктах 71–74 вище.

131

Справи, які стосуються права на життя
C. Національне право, яке стосується незалежності прокуратури,
судової влади та праці військових судів

1. Конституція України
92. Відповідні положення Конституції України передбачають наступне:
Стаття 126
«Незалежність і недоторканність судді гарантуються Конституцією
і законами України.
Вплив на суддю у будь-який спосіб забороняється...»

Стаття 129
«Суддя, здійснюючи правосуддя, є незалежним та керується верховенством права...»

93. Подальші відповідні положення Конституції стосовно призначення та звільнення суддів та компетенції Вищої ради юстиції можна
знайти у рішенні Суду у справі Oleksandr Volkov v. Ukraine (№ 21722/11,
§§59–60, ECHR 2013).

2. Кримінально-процесуальний кодекс України (КПК)
від 1960 року, який втратив силу після набуття сили
новим Кодексом, прийнятим 13 квітня 2012
94. Відповідно до статті 3 Кодексу, яка була в силі на той час, провадження в кримінальних справах на території України здійснювалися
за правилами цього Кодексу незалежно від місця вчинення злочину.
95. Відповідно до статті 28 Кодексу, особа, яка зазнала матеріальної шкоди від злочину, вправі при провадженні в кримінальній справі
пред’явити до обвинуваченого або до осіб, що несуть матеріальну відповідальність за дії обвинуваченого, цивільний позов, який розглядається судом разом з кримінальною справою.
96. Відповідно до статті 36 Кодексу, злочини, які ставляться в вину військовим на службі, які мають військовий ранг полковника або
вище, повинні бути віднесені в першій інстанції до відповідних обласних військових апеляційних судів або Апеляційного суду ВійськовоМорських Сил.
97. Відповідно до статті 50 Кодексу, цивільні позивачі в рамках
кримінальних проваджень (незалежно від того, чи розглядалися про-
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вадження військовим або звичайним судом) мали, зокрема, наступні
права: подавати докази; заявляти клопотання; брати участь у судовому розгляді; просити орган дізнання, слідчого і суд про вжиття заходів
до забезпечення заявленого позову; ознайомлюватися з матеріалами
справи з моменту закінчення досудового слідства; заявляти відводи
членів суду або представників сторін; подавати скарги на дії особи,
яка проводить дізнання, слідчого, прокурора і суду; а також подавати
скарги на вирок або ухвали суду в частині, що стосується цивільного
позову; тощо.

3. Закон України «Про прокуратуру» № 1789-XII
від 5 листопада 1991 (надалі — «Закон про прокуратуру»)
98. Стаття 46-1 цього закону, у формулюванні, актуальному на той
час, передбачала:
Стаття 46-1. Кадри органів військової прокуратури
«Військовими прокурорами і слідчими призначаються громадяни з
числа офіцерів, які проходять військову службу або перебувають у запасі і мають вищу юридичну освіту.»

4. Закон України «Про статус суддів» № 2862-XII
від 15 грудня 1992 року, скасований законом № 2453-VI
від 7 липня 2010 року (надалі — «Закон про статус суддів»)
99. Відповідно до статті 11 вищеозначеного Закону, яка була в силі
на той час, незалежність суддів (звичайних та військових судів) забезпечувалася порядком їх призначення, зупинення їх повноважень
та звільнення з посади; особливим порядком присвоєння військових
звань суддям військових судів; особливим порядком здійснення правосуддя; таємницею прийняття судового рішення; забороною втручання
у здійснення правосуддя; відповідальністю за неповагу до суду; правом судді на відставку; недоторканістю судді; створенням необхідних
технічних та інформаційних умов для діяльності судів; матеріальним
та соціальним забезпеченням суддів; особливим порядком фінансування судів; а також системою органів судового самоврядування.
100. Стаття 44 вищеозначеного Закону встановлювала, що судді
військових судів, які потребували поліпшення своїх житлових умов,
мали право на отримання квартири чи будинку від Міністерства оборони упродовж шести місяців з дати призначення.
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5. Закон України «Про судоустрій України» № 3018-III
від 7 лютого 2002 року, скасований Законом № 2453-VI
від 7 липня 2010 року (надалі — «Закон про судоустрій»)
101. Відповідні положення вищеозначеного Закону, у формулюванні, актуальному на той час, передбачали:
Стаття 16. Незмінюваність суддів
«1. Професійні судді судів загальної юрисдикції обіймають посади безстроково, крім суддів, які призначаються на посаду судді вперше.»

Стаття 19. Спеціалізація судів загальної юрисдикції
«1. Відповідно до Конституції України в системі судів загальної юрисдикції утворюються загальні та спеціалізовані суди окремих судових
юрисдикцій. Військові суди належать до загальних судів і здійснюють
правосуддя у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до закону...»

Стаття 21. Види і склад місцевих судів
«1. Місцевими загальними судами є районні, районні у містах, міські
та міськрайонні суди, а також військові суди гарнізонів...»

Стаття 25. Види і склад апеляційних судів
«1. У системі судів загальної юрисдикції в Україні діють загальні та
спеціалізовані апеляційні суди.
2. Апеляційними загальними судами є: апеляційні суди областей...
військові апеляційні суди регіонів та апеляційний суд ВійськовоМорських Сил України...»

Стаття 48. Склад Верховного Суду України
«1. ...До складу Верховного Суду України входять судді Верховного Суду України, обрані на посаду безстроково...
2. У складі Верховного Суду діють: Судова палата у цивільних справах;
Судова палата у кримінальних справах; Судова палата у господарських
справах; Судова палата в адміністративних справах ... [та] Військова
судова колегія...»

Стаття 63. Особливості статусу військових суддів
«1. Судді військових судів перебувають на військовій службі і входять
до штатної чисельності Збройних Сил України.

134

Світлана Атаманюк та інші проти України

2. Військові звання суддям військових судів присвоюються Президентом України за поданням Голови Верховного Суду України, якщо інше
не встановлено законом...
3. Військовий суддя крім здійснення правосуддя не може залучатися
до виконання інших обов’язків військової служби.»

Стаття 122. Матеріально-технічне забезпечення судів
«1. Матеріально-технічне забезпечення місцевих судів покладається на
державну судову адміністрацію... Щодо забезпечення військових судів
державна судова адміністрація взаємодіє з відповідними установами
Міністерства оборони України. Особовий склад військових судів користується всіма видами військового спорядження нарівні з особовим
складом військових частин і установ Міністерства оборони України...»

Стаття 133. Забезпечення охорони та підтримання громадського порядку в судах
«...3. Охорона приміщень військових судів здійснюється військовими
частинами гарнізону, на території якого знаходиться відповідний військовий суд.»

102. Відповідно до статті 50 вищеозначеного Закону, Голова Верховного Суду вносить Президенту України подання про затвердження
переліку штатних посад військових суддів та відповідних цим посадам військових звань, а також про присвоєння відповідно до закону
військових звань військовим суддям.
103. Відповідно до статті 60 вищеозначеного Закону, кандидати на
посади суддів військового суду повинні були перебувати на військовій
службі та мати військове звання офіцерського складу на додаток до
загальних вимог, встановлених для інших кандидатів у судді. Суддя,
строк повноважень якого закінчився, за його заявою має бути рекомендований для обрання суддею безстроково.
104. Відповідно до положень, які регулюють вибір, оцінку, просування по службі та дисциплінарну відповідальність суддів (зокрема, статей 61, 73–76 та 97 Закону), відповідні процедури були одними
й тими ж для військових та цивільних суддів; не передбачалася участь
посадових осіб Збройних Сил або Міністерства оборони у цих процедурах по відношенню до військових суддів.
105. Стаття 119 вищеозначеного Закону передбачала створення
Державної судової адміністрації в якості органа, який регулює фінансування судів, забезпечує їм технічне та логістичне забезпечення,
та регулює інші питання їх повсякденного функціонування.
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106. Відповідно до статті 120 вищеозначеного Закону, усі суди повинні отримувати фінансування з Державного бюджету України. Верховний Суд регулює своє фінансування автономно, у той час, як за регулювання фінансів, виділених іншим звичайним судам (у тому числі
військовим судам) відповідала Державна судова адміністрація. Дер
жавна судова адміністрація також повинна була розробити бюджетні
пропозиції для перегляду у Раді суддів України та подальшого подання до компетентних бюджетних органів. Окремий рядок у Державному
бюджеті України повинен бути присвячений військовим судам.

6. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» № 2453-VI
від 7 липня 2010 року
107. Перехідні положення вищеозначеного Закону передбачали
ліквідацію військових судів з 15 вересня 2010 року. Вони також давали
суддям військових судів вибір — залишити військову службу та продовжувати судову кар’єру у цивільних судах, або залишити судові посади та продовжувати військову службу у Збройних силах.
D. Міжнародні матеріали стосовно здійснення
правосуддя військовими судами

1. Проект принципів щодо здійснення правосуддя
військовими судами: Доповідь, представлена Спеціальним
доповідачем Підкомісії з питань просування та захисту
прав людини Комісії ООН з питань прав людини
(U.N. Doc. E/CN.4/2006/58 at 4 (2006))
108. Відповідні частини Проекту Принципів передбачають:
Принцип № 1. Створення військових судових органів на основі
конституції або закону
«Військові судові органи, якщо вони існують, можуть створюватися
лише на основі конституції або закону, з повагою до принципів розділу влади. Вони повинні бути невід’ємною частиною загальної судової
системи...»

Принцип № 8. Функціональна компетенція військових судів
«Компетенція військових судів повинна обмежуватися розглядом
правопорушень суто військового характеру, скоєних військовослужбовцями. Військові суди можуть розглядати справи осіб, подібних вій-
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ськовослужбовцям, пов’язані лише з їх діями в якості осіб, подібних
військовослужбовцям...»

Принцип № 9. Розгляд справ осіб, учинивши серйозні порушення прав людини
«За будь-яких обставин компетенція військових судів повинна уступати місце компетенції звичайних судів при розгляді справ про серйозні порушення прав людини, такі, як позасудові страти, насильницькі
зникнення та катування, а також кримінальному переслідуванні та покаранні осіб, учинивши ці злочини...»

Принцип № 13. Право на компетентний, незалежний та неупереджений суд
«...Особи, обрані для виконання функцій суддів у військових судах,
повинні бути чесними та компетентними й мати необхідну юридичну
освіту та кваліфікацію. Статус військових суддів повинен гарантувати
їм незалежність та неупередженість, зокрема по відношенню до військової ієрархії...»

2. Резолюція, прийнята Радою ООН з питань прав людини
23 березня 2012 року щодо цілісності судової системи
(A/HRC/RES/19/31)
109. Відповідні частини Резолюції передбачають:
«Рада з прав людини...
1. Приймає до уваги відповідні розділи ... доповіді, наданої Спеціальним доповідачем ... з питань здійснення правосуддя військовими судами [E/CN.4/2006/58]; ...
8. Закликає держави, які мають військові суди або спеціальні трибунали для розгляду справ військових злочинців забезпечити, щоб такі
органи були невід’ємною частиною загальної судової системи, і щоб
такі суди користувалися належними процедурами, які визнаються гарантіями справедливого судового процесу відповідно до національного законодавства...»

3. Записка Генерального секретаря ООН, яка передає доповідь
Спеціального доповідача про незалежність суддів та адвокатів
(A/68/285) від 7 серпня 2013 року
110. 7 серпня 2013 року Генеральний секретар ООН передав Генеральній асамблеї ООН доповідь Спеціального доповідача про незалеж-
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ність суддів та адвокатів, Габріели Хол, для розгляду на 68-й сесії. Відповідні частини доповіді містять наступне:
«20. З часом спостерігається зростання тенденції до обмеження юрисдикції військових судів. Традиційна модель військового правосуддя,
згідно з якою особа, яка дає накази, займає місце у суді, поступово
проходила важливі зміни, в результаті чого військові суди все більше
включалися, в якості спеціалізованого відділення, до загальної судової
системи. Декілька країн вже відмовилися від функціонування військових судів у мирний час та передали відповідальність за розгляд стверджуваних порушень з боку військовослужбовців до звичайних судів
та/або дисциплінарних органів. ...
26. Позиція військових судів у структурі держави та їх відносини зі
«звичайною» судовою системою відрізняються в різних країнах. У багатьох країнах військові суди є частиною судової системи, і часто є її
спеціалізованою галуззю. В інших країнах військові суди знаходяться поза межами звичайної юрисдикції, та прикріплені до виконавчої
галузі, часто до Міністерства оборони. У декількох країнах загальна
судова система має повноваження для перегляду рішень, винесених
військовими судами. Для цього деякі країни встановили спеціальні
військові відділи у рамках верховного суду або доповнили звичайних
суддів військовослужбовцями.
27. Державна практика також неоднорідна щодо складу військових
судів. У декількох країнах військові суди складаються лише з активних
або відставних офіцерів збройних сил, які мають належну підготовку
або кваліфікацію у питаннях права. У деяких випадках військові судді
не зобов’язані проходити юридичне навчання. В інших країнах військові суди складаються з професійних суддів, які є військовими або
цивільними суддями та мають військовий досвід та знання про функціонування збройних сил.
28. У національному законодавстві зазвичай стверджується, що військові судді повинні мати той же рівень освіти та підготовки, який
потребується від цивільних суддів. У країнах, де військовими судами
керує звичайна судова система, цивільним суддям можуть допомагати
військовослужбовці...

Рекомендації:
91. Спеціальний доповідач бажає зробити наступні рекомендації з метою допомоги державам при забезпеченні того, щоб при існуванні
військової судової системи, військові суди здійснювали правосуддя
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у повній відповідності з міжнародним правом та стандартами в області прав людини. ...
93. Незалежність військових судів повинна бути гарантована законом
на найвищому рівні. ... незалежність військових судів та їх включення
до загального керування судовою системою Держави повинна гарантуватися у конституції або основоположному законі, якщо держава не
має написаної конституції. ...
95. Для забезпечення незалежності військових суддів, їх статус, у тому числі їх безпека, адекватна винагорода, умови служби, пенсії та
вік відставки, повинні визначатися законом. Зокрема, військові судді повинні мати гарантовану посаду до обов’язкового пенсійного віку
або закінчення строку посади, якщо такий існує. Вони також повинні
звільнятися лише на серйозних підставах неналежної поведінки або
некомпетентності, відповідно до справедливих процедур, які забезпечують ефективність, прозорість та неупередженість, закріплених
у конституції або законі. ...
97. Національне законодавство повинно наводити об’єктивні критерії
для вибору військових суддів... Держави повинні розглянути можливість створення незалежного органу, до завдань якого входить вибір
військових суддів. ...
98. В якості спеціалізованої юрисдикції спрямованої на службу конкретним дисциплінарним потребам військовослужбовців, ratione
materiae юрисдикція військових судів повинна обмежуватися кримінальними злочинами лише військового характеру, інакше кажучи,
злочинами, які за своїм характером відносяться лише до законно захищених інтересів військового характеру, таких, як дезертирство, непокірність або залишення посади чи командування.
...
106. Юрисдикція звичайних судів повинна переважати над юрисдикцією військових судів при проведенні перевірок стверджуваних правопорушень за участі тяжких порушень прав людини та при покаранні
та судовому розгляді осіб, обвинувачених у таких злочинах, за будьяких обставин, у тому числі — коли стверджувані дії були вчинені військовослужбовцями.
107. Військові суди та провадження в них повинні, за будь-яких обставин, поважати та застосовувати принципи міжнародного права,
які стосуються справедливого судового процесу. Будь-які обмеження вимог справедливого судового процесу та гарантії належних процедур повинні забезпечуватися законодавством, виправдовуватися
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об’єктивними підставами, бути пропорційними, та не повинні підривати загальне право на справедливий судовий процес...»

ПРАВО
I. ПОЄДНАННЯ ЗАЯВ
111. Суд вважає, що відповідно до правила 42 §1 Регламенту Суду,
заяви повинні бути об’єднані, беручи до уваги їх загальну фактичну та
правову основу.
II. ЩОДО LOCUS STANDI ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ЗАЯВИ,
ЯКУ ПОДАЛА ЧЕТВЕРТА ЗАЯВНИЦЯ
112. Четверта заявниця померла у січні 2013 року, коли справа
очікувала розгляду в Суді, перша заявниця повідомила Суду про своє
бажання продовжувати участь у заяві від її імені (див. пункт 5 вище).
Не опротестовувалося, що перша заявниця (донька четвертої заявниці) має право на участь у заяві від її імені, і Суд не вбачає підстав
постановляти інакше (див., серед інших, Prynda v. Ukraine, № 10904/05,
§44, 31 липня 2012).
III. СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 2 КОНВЕНЦІЇ
113. Заявниці скаржилися на те, що органи державної влади не
створили необхідні законодавчі, адміністративні та практичні гарантії для захисту життя членів родини Михайлових протягом авіашоу;
що вони несли пряму відповідальність за аварію, яка призвела до
загибелі, та не провели ефективне та незалежне розслідування відповідних обставин. Заявниці посилалися на статтю 2 §1 Конвенції, яка
передбачає:
«1. Право кожного на життя охороняється законом. Нікого не може
бути умисно позбавлено життя інакше ніж на виконання смертного
вироку суду, винесеного після визнання його винним у вчиненні злочину, за який закон передбачає таке покарання.»
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A. Щодо прийнятності

1. Доводи сторін
a) Уряд
114. Уряд стверджував, що заявниці втратили статус постраждалих по відношенню до своєї скарги відповідно до матеріального аспекту статті 2 Конвенції, і тому ця скарга повинна бути відхилена як
несумісна ratione personae з положеннями Конвенції.
115. Зокрема, Уряд зауважив, що порушення права родичів заявниць на життя було визнано на національному рівні, й заявниці отримали відшкодування за це порушення. Окрім цього національні органи влади провели оперативне та ефективне розслідування, яке призвело до ретельного встановлення усіх обставин аварії та покарання
винних.
116. Уряд також стверджував, що процесуальна скарга заявниць, у тому, що стосувалося неналежності розслідування, була явно
необґрунтованою. Зокрема, розслідування проводила під наглядом
генеральної прокуратури команда слідчих, які належали до різних
органів. Воно призвело до обинувачення десяти військовослужбовців, у тому числі п’яти офіцерів у званні генерала. Навіть після
того, як деякі відповідачі були виправдані судом, прокуратура обрала оскаржити це рішення та наполягала на обвинуваченнях до
кінця проваджень. Тому було неможливо виявити об’єктивну або
суб’єктивну відсутність незалежності або неупередженості з боку
слідчих органів.
b) Заявниці
117. Заявниці не погодилися. Вони стверджували, що надана їм
компенсація була неналежною та видавалася із затримками.
118. Окрім цього, відповідне розслідування не було належним,
оскільки численні військові та цивільні посадові особи несправедливо уникнули кримінальної відповідальності за свою недбалість при
організації шоу, у той час як покарання для осіб, визнаних винними,
було недостатнім. Крім того, військові слідчі та судді військового суду,
залучені до проваджень, були кадрами Збройних Сил. За характером
свого статусу вони не могли бути достатньо незалежними від армії та
Міністерства оборони.
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2. Оцінка Суду
119. Суд повторює, що, відповідно до принципу субсидіарності,
у першу чергу національні органи влади повинні виправити будь-які
стверджувані порушення Конвенції. У цьому відношенні питання про
те, чи може заявник вважатися постраждалим від стверджуваного порушення, є важливим на всіх стадіях проваджень відповідно до Конвенції (див., наприклад, Nikolova and Velichkova v. Bulgaria, № 7888/03,
§49, 20 грудня 2007). Суд раніше визнавав, що рішення або захід на користь заявника у принципі не буде достатнім для того, щоб позбавити
його статусу «постраждалого», якщо національні органи влади не визнають, явно або по суті, та не забезпечать відшкодування за порушення Конвенції (див. там же).
120. Сума та своєчасна сплата відшкодування за відчуті страждання є важливою при оцінці належності відшкодування збитку за загиблого члена родини (див., зокрема, Öneryıldız v. Turkey [GC], № 48939/99,
§152, ECHR 2004 XII; та Nikolova and Velichkova, цит. вище, §52). Питання
того, чи отримав заявник відшкодування шкоди — питання, порівняне до справедливої сатисфакції, яку передбачає стаття 41 Конвенції —
є важливим у цьому сенсі (див., наприклад, Firstov v. Russia, № 42119/04,
§31, 20 лютого 2014; Sizarev v. Ukraine, № 17116/04, §93, 17 січня 2013;
та Zgonnik v. Ukraine, № 5976/08 (dec.), 18 грудня 2012).
121. У той мірі, в якій заявниці у даній справі скаржаться на те, що
сума відшкодування, сплачена у зв’язку з загибеллю їх родичів, була
надмірно малою, а затримка при її виплаті була надмірно довгою, Суд
зауважує, що після розгляду в суді «справи виконавців» та засудження
п’яти офіцерів Військово-Повітряних Сил за недбалість, першій заявниці було присуджено 220,000 гривень, а кожній з інших заявниць було присуджено по 60,000 гривень в якості відшкодування моральної
шкоди. Міністерство оборони сплатило їм ці суми упродовж не більш
ніж дев’яти місяців з дати, коли відповідні рішення набули статус остаточних, і менш ніж через чотири роки після аварії.
122. Як видається, ці суми, які держава сплатила заявницям
у зв’язку з загибеллю їх родичів, не були явно непропорційними сумам, які Суд у нещодавніх справах присуджував родичам загиблих
у справах, які стосувалися матеріальних та процесуальних порушень
права на життя (див., серед інших, Gorovenky and Bugara v. Ukraine,
№№ 36146/05 та 42418/05, §55, 12 січня 2012; Mosendz, цит. вище, §129;
та Arskaya v. Ukraine, № 45076/05, §95, 5 грудня 2013). Суд також вважає,
що, беручи до уваги усі обставини справи, затримка при виплаті не
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була достатньо довгою для того, щоб викликати окреме питання відповідно до Конвенції.
123. Суд також зазначає, що на додаток до цих сум, отриманих
у силу судових рішень, перша заявниця також отримала 47,690 гривень
у позасудових виплатах з державного бюджету у зв’язку зі втратою
доньки та інших родичів. Суду не було повідомлено про період, протягом якого ці виплати були здійснені. Однак, з документів у справі
видається, що відповідні рішення стосовно фінансової допомоги постраждалим від аварії були прийняті органами державної влади оперативно, і відповідні фінанси були зроблені доступними без затримки
(див. пункти 71–75 вище). Деякі додаткові виплати також були зроблені доступними свекру та свекрусі Михайлових з державного бюджету, а іншим заявницям — з боку регульованих державою благодійних
пожертв (див. пункти 76–77 вище).
124. За цих обставин Суд вважає, що органи державної влади вжили достатньо заходів для забезпечення відшкодування за загибель
членів родини Михайлових.
125. У той же час, ретельно розглянувши доводи сторін, Суд зазначає, що питання статусу заявниць у якості «постраждалих» є тісно пов’язаним з питанням загальної ефективності розслідування у
даній справі (див.. наприклад, Nikolova and Velichkova, цит. вище, §47, та
Esmukhambetov and Others, цит. вище, §§107–108), у тому числі питанням
незалежності в якості складового елементу ефективності (Mustafa Tunç
and Fecire Tunç v. Turkey [GC], № 24014/05, §225, 14 квітня 2015). Тому буде доречно приєднати заперечення Уряду стосовно статусу заявниць
у якості постраждалих до суті та розглянути його, разом з доводами
сторін стосовно незалежності розслідування, при розгляді суті відповідної скарги відповідно до статті 2 Конвенції.
126. В усіх інших аспектах скарги заявниць відповідно до статті 2
Конвенції не є явно необґрунтованими у розумінні статті 35 §3 (a) Конвенції та не є неприйнятними за будь-яких інших підстав. Тому вони
повинні бути оголошені прийнятними.
B. Щодо суті

1. Доводи сторін
127. Заявниці стверджували, що авіашоу було незаконним та дуже погано організованим. Зокрема, вони стверджували, що авіашоу
відбувалося без належної правової системи для регулювання такої
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небезпечної діяльності, як виконання маневрів вищого пілотажу; топографія аеродрому Скнилів була такою, що було майже неможливо
організувати вищий пілотаж на безпечній відстані від глядачів; низка
військових та місцевих цивільних органів влади діяла з надзвичайною
недбалістю та відсутністю професіоналізму при підготовці авіашоу;
а Головнокомандуючий Військово-Повітряних Сил та командуючий
14-го корпусу, які були присутні на місці, не скористалися можливістю
втрутитися у неправильну поведінку пілотів та команди підтримки
на землі протягом трагічного виконання маневру. На думку заявниць,
ситуація закликала до того, щоб кожного з організаторів шоу було притягнуто до відповідальності, у тому числі високопосадових військових
та місцевих цивільних посадових осіб, які необережно ухвалили шоу
та не переконалися, чи були вжиті належні заходи безпеки. Тим часом
справа організаторів була несправедливо відокремлена від справи виконавців, і заявницям не було про це належним чином повідомлено.
На думку заявниць, це було зроблено з метою зменшення структурної
проблеми до рівня ізольованої аварії в результаті людського чинника
(помилки пілота та халатної праці декількох осіб) та подальшого забезпечення виправдання високопосадових осіб, які здійснювали тиск
на прокуратуру, свідків та суди. Заявниці також назвали інших військових та цивільних посадових осіб з місцевих органів муніципальної
влади, які, на їх думку, несправедливо уникнули кримінального переслідування. Перша заявниця також стверджувала, що уся ситуація
демонструвала змову уряду проти народу.
128. Уряд не погодився. Уряд посилався на свої аргументи стосовно належності національного розслідування та достатнього рівню відшкодування, забезпеченого заявницям на національному рівні (див.
пункти 114–116 вище). За словами Уряду, національні правові рамки
були належними, і це дозволило встановити усі відповідні факти та належним чином розподілити відповідальність за аварію.

2. Оцінка Суду
a) Матеріальний аспект статті 2 Конвенції
129. Суд повторює, що перше речення статті 2 §1 зобов’язує державу не тільки утриматися від незаконного позбавлення життя, але
й вжити доречні кроки для захисту життя осіб під його юрисдикцією
(див., зокрема, L. C. B. v. the United Kingdom, 9 червня 1998, §36, Reports
of Judgments and Decisions 1998-III). Для виникнення позитивного
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зобов’язання щодо захисту життя необхідно встановити, що органи
влади знали або повинні були знати на той час про існування справжньої та безпосередньої загрози життю конкретної особи, і якщо це було
так — що вони не вжили заходів у межах своїх повноважень, які б при
розумному розгляді могли запобігти цій загрозі (див., серед інших,
Finogenov and Others v. Russia, №№ 18299/03 та 27311/03, §209, ECHR 2011
(витяги); Banel v. Lithuania, № 14326/11, §65, 18 червня 2013; та Prilutskiy
v. Ukraine, № 40429/08, §33, 26 лютого 2015). Це позитивне зобов’язання
тягне за собою насамперед обов’язок держави створити законодавчу
та адміністративну систему для регулювання небезпечної діяльності,
яка повинна забезпечити, зокрема, доречні процедури, беручи до уваги технічні аспекти відповідної діяльності (див., зокрема, Öneryıldız v.
Turkey, цит. вище, §90).
130. Як випливає з матеріалів справи, першочерговою причиною
аварії на Скнилівському авіашоу, яка забрала життя Сергія та Тетяни
Міхно, була технічна помилка з боку В. T., військового пілота, при виконанні маневру вищого пілотажу, не передбаченого у його польотному завданні та не відпрацьованого ним до авіашоу, у поєднанні з
відсутністю своєчасного втручання команди підтримки у його неправильну поведінку (див. пункти 22 та 57 вище). Держава-відповідач несе
відповідальність за ці загибелі й тому це питання не було опротестовано сторонами.
131. Суд надалі зауважує, що на думку заявниць, держава несла
відповідальність у більш широкому сенсі, зокрема, у зв’язку з тим, що
не створила належну загальну правову та нормативну систему для організації авіашоу та належного планування та підготовки до відповідного шоу.
132. У цьому зв’язку слід зазначити, що після аварії на національному рівні була прийнята низка нових нормативних актів з метою
поліпшення відповідних стандартів безпеки (див. пункти 83-89 вище).
Однак, задача Суду не полягає в порівнянні якості відповідної правової системи до та після аварії in abstracto. У цьому зв’язку Суд зазначає, що коли держава повинна вжити позитивні заходи, вибір заходів,
у принципі, є питанням, яке потрапляє до свободи розсуду договірної держави. Існують різні можливості для забезпечення дотримання
прав Конвенції, і навіть якщо держава не скористалася одним конкретним засобом, вона усе ще може виконати свій позитивний обов’язок за
допомогою інших засобів (див., наприклад, Budayeva and Others, цит.
вище, §§134–135). Наприклад, відсутність загальних законодавчих
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вказівок може компенсуватися розробленням конкретної програми
шоу з боку органу, який приймає безпосередню участь у плануванні
або контролі за шоу.
133. Тим часом, як однозначно слідує з результатів усіх співпадаючих національних розслідувань (а саме, розслідувань Спеціальної урядової комісії, Міністерства оборони, комісії, створеної муніципалітетом та НУО, створеної родичами постраждалих), Скнилівське авіашоу
було в цілому організовано зі значними недоліками у плані безпеки,
які походили з недостатньо детальної загальної нормативної системи
(див. пункти 24, 26 та 87 вище) та нездатності військових та цивільних
органів влади повністю скористатися існуючою системою для втілення усіх можливих заходів щодо мінімізації ризику для життя глядачів
(див. пункти 23–26, 28–30, 32–36, 40, 43–44 та 87 вище). Як випливає
з матеріалів справи, ці чинники вкупі призвели до неналежної підготовки аеродрому до безпечного розміщення глядачів та недостатньої готовності команди до роботи. Беручи до уваги рівень подробиць
у фактичних висновках та одноголосність в основних висновках між
усіма національними органами, які разом розслідували відповідні
факти, Суд в силу своєї субсидіарної ролі, не закликається переглянути їх висновки щодо головних або другорядних причин аварії.
134. Тому Суд вважає, що відповідальність держави за аварію на
Скнилівському авіашоу стає актуальною у зв’язку з недбалими діями
та бездіяльністю її військових пілотів та їх команди підтримки, а також
у зв’язку з нездатністю інших компетентних органів та офіцерів створити необхідні процедури, заходи безпеки та запобіжні заходи з метою
підготовки аеродрому до безпечного розміщення глядачів та забезпечення належної готовності команди виконавців до завдання.
135. Суд надалі нагадує, що за словами Уряду, це питання було належним чином розглянутим на національному рівні шляхом виявлення та покарання усіх осіб, відповідальних за ці порушення. У світлі цих
доводів Суд спочатку проаналізує те, як держава-відповідач дотримала своє процесуальне зобов’язання відповідно до статті 2, після чого
визначить, чи існує усе ще необхідність постановити про існування
матеріального порушення.
b) Процесуальний аспект статті 2 Конвенції
i) Загальні принципи
136. Суд повторює зі своєї встановленої юриспруденції, що коли
відбувається травма, яка загрожує життю, або загибель, стаття 2 Кон-
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венції вимагає існування ефективної судової системи для забезпечення виконання законодавчої системи, спрямованої на захист права на
життя шляхом надання доречного відшкодування (див., наприклад,
Anna Todorova v. Bulgaria, № 23302/03, §72, 24 травня 2011, та Antonov v.
Ukraine, № 28096/04, §44, 3 листопада 2011). Така система може, і за певних обставин буде включати застосування кримінального законодавства (див., серед інших, Antonov, цит. вище, §45). У конкретному контексті втрати життя або тяжкої травми, отриманої у зв’язку з небезпечною
діяльністю, Суд вважав, що офіційне кримінальне розслідування є необхідним, оскільки державні органи влади часто є єдиними органами,
які мають достатні відповідні знання для виявлення та встановлення
складного явища, яке могло стати причиною інциденту (див., зокрема,
Öneryıldız, цит. вище, §93 та Brincat and Others v. Malta, №№ 60908/11,
62110/11, 62129/11, 62312/11 та 62338/11, §§121–122, 24 липня 2014).
137. Дотримання офіційним розслідуванням процесуальних вимог статті 2 оцінюється на основі декількох ключових параметрів: належності слідчих заходів, оперативності розслідування, участі родини
загиблих осіб, та незалежності розслідування (див., у якості нещодавнього, Mustafa and Fecire Tunç, цит. вище, §225). Для того, щоб вважатися «ефективним», розслідування повинно, по-перше, бути належним
(див. Ramsahai and Others v. the Netherlands [GC], № 52391/99, §324, ECHR
2007-II). Тобто, воно повинно бути здатним призвести до встановлення
фактів і, якщо це доречно, встановлення та покарання відповідальних
осіб (див. Mustafa and Fecire Tunç, цит. вище, §§172–174).
138. Ці вимоги також поширюються на стадію суду (див. Abdullah
Yılmaz v. Turkey, № 21899/02, §58, 17 червня 2008, та Mosendz, цит. вище,
§94). Не можна зробити висновок про те, що стаття 2 може потягти за
собою право покарати або засудити за кримінальні правопорушення
треті сторони або абсолютне зобов’язання того, щоб усі кримінальні
переслідування призводили до засудження, або навіть до конкретного
вироку (Giuliani and Gaggio v. Italy [GC], № 23458/02, §306, ECHR 2011 (витяги)). Якщо порушення права на життя або фізичну недоторканість
не вчиняється умисно, позитивне зобов’язання щодо створення ефективної судової системи, яке накладає стаття 2, не обов’язково потребуватиме надання у кожній справі засобу правового захисту відповідно
до кримінального права. Суд вже постановляв, що у конкретній сфері
медичної недбалості, або по відношенню до можливої відповідальності державних посадових осіб за загибель, яка відбулася у результаті
їх недбалості, зобов’язання може, наприклад, також бути виконаним,
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якщо правова система забезпечить постраждалим засіб правового захисту у цивільних судах, окремо або в поєднанні з засобом правового захисту у кримінальних судах, що дозволить встановити будь-яку
відповідальність лікарів або інших працівників та отримати будь-яке
належне відшкодування у цивільному порядку, таке, як наказ про
відшкодування шкоди та оприлюднення рішення. Можуть також бути передбачені дисциплінарні заходи (див. Branko Tomašić and Others
v. Croatia, № 46598/06, §64, 15 січня 2009 року з подальшими посиланнями). У той же час національні суди за жодних обставин не повинні
бути готові дозволити злочинам, які загрожували життю, залишитися
безкарними (див. Öneryıldız, цит. вище, §95; Budayeva and Others, цит.
вище, §145; та Giuliani and Gaggio, цит. вище, §306).
139. Стаття 2 Конвенції передбачає, серед інших вимог, що розслідування повинно бути в достатній мірі незалежним (див., у якості
нещодавнього, Mustafa Tunç and Fecire Tunç, цит. вище, §217). Вона не
вимагає, щоб особи та органи, відповідальні за розслідування, були абсолютно незалежними, але потребує, щоб вони були достатньо
незалежними від осіб та структур, які можуть бути залучені до відповідальності (див. там же та Ramsahai and Others v. the Netherlands [GC],
№ 52391/99, §§343 та 344, ECHR 2007 II). Належність рівню незалежності оцінюється у світлі усіх обставин, які є конкретними у кожній
окремій справі. Коли статутна або інституційна незалежність розслідування піддається сумнівам, така ситуація, хоча вона не є рішучою,
закликатиме до більш суворого контролю з боку Суду щодо того, чи
проводилося розслідування незалежно. Правильний підхід у таких
справах полягає у розгляді того, чи пошкодили оскаржувані обставини ефективності розслідування та його можливості пролити світло на
обставини загибелі й покарати відповідальних осіб, і якщо так — в якій
мірі (див. Mustafa Tunç and Fecire Tunç, цит. вище, §§223 та 224).
ii) Незалежність розслідування у даній справі
140. У той мірі, в якій заявниці у даній справі скаржаться на те,
що розслідування не мало необхідної незалежності, Суд зауважує, що
прокурори та слідчі з військової прокуратури, які були основою слідчої команди, а також усі судді, які займалися справою, були військовослужбовцями. Відповідно до застосовного на той час закону, вони
були кадрами Збройних Сил, які були підпорядковані Міністерству
оборони (див. пункти 80, 98 та 101 (з цитатами зі статті 63 закону про
судоустрій). Суд також зазначає, що хоча більшість високопосадових
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відповідачів були звільнені з військової служби незабаром після інциденту, колишній командуючий 14-го корпусу (Генерал-лейтенант
С. O.), який був понижений у званні в силу дисциплінарного покарання після аварії на авіашоу, був незабаром після цього підвищений і на
момент свого суду займав дуже важливу посаду заступника командуючого Військово-повітряних сил. Видається, що щонайменш протягом деякого періоду проваджень він був відсторонений від виконання
обов’язків (див. пункт 60 вище), однак, тривалість цього відсторонення невідома.
141. У той же час Суд зазначає, що сторони не стверджували, що
існувала субординація або будь-які особливі відношення між відповідачами та будь-яким зі слідчих, прокурорів або суддів, залучених до
проваджень. Він також зазначає, що досягнуті прокуратурою висновки щодо обставин аварії були в цілому аналогічні висновкам, досягнутим численними іншими органами, які також розслідували аварію,
у тому числі висновкам спеціально створеної урядової комісії, незалежність якої не опротестовувалася, і НУО «Скнилівська трагедія». Заявниці не продемонстрували та не стверджували, що органи слідства
та прокуратури не виявили або намагалися приховати будь-який факт
або обставину, важливу для встановлення правди стосовно аварії. Слід
також зауважити, що прокуратура постійно наполягала на висуненні
звинувачень військовим офіцерам протягом усіх проваджень, у тому
числі шляхом подання апеляції після виправдання деяких відповідачів. За цих обставин Суд не має підстави для досягнення висновку про
те, що характер дій органів слідства та прокуратури був недостатньо
незалежним.
142. Що стосується стверджуваної відсутності незалежності суддів, які розглядали кримінальну справу проти офіцерів, Суд зазначає,
що заявниці переважно наполягали на тому, що судді були військовослужбовцями та виправдали чотирьох високопосадових офіцерів,
обвинувачених у рамках «справи організаторів». Суд вважає, що самі
ці аргументи не можуть викликати сумніви щодо незалежності суддів
для цілей статті 2 (див. Mustafa Tunç and Fecire Tunç, цит. вище, §§249
та 253). Більш того, чотири офіцери, які були виправдані, раніше були
притягнуті до дисциплінарної відповідальності Міністерством оборони за недбалість при організації шоу, і три з них після цього були звільнені з Військово-повітряних сил на цій підставі. За цих обставин Суд
не має підстави для досягнення висновку про те, що судді виправдали
цих офіцерів під тиском Міністерства.
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143. У світлі наведених вище міркувань Суд вважає, що національне розслідування було достатньо незалежним для цілей статті 2.
144. Однак, беручи до уваги різницю у необхідних гарантіях незалежності суддів, захищених статтею 2 та статтею 6 Конвенції (див.
Mustafa Tunç and Fecire Tunç, цит. вище, §§220 222) та беручи до уваги
скарги заявниць стосовно відсутності структурної незалежності військових судів, Суд також розгляне це питання відповідно до статті 6
Конвенції (див. пункти 156–167 нижче).
iii) Належність розслідування у даній справі
145. При прийнятті рішення щодо того, чи було розслідування
«належним», Суд зазначає з самого початку, що заявниці скаржаться,
по суті, на те, що покарання, накладене на військових, засуджених за
недбалість та недоліки, які призвели до аварії на авіашоу, було занадто
м’яким, і що не всі органи влади та офіцери, винні у недбалості, переслідувалися та були покарані у кримінальному порядку.
146. Слід зауважити, що заявниці не опротестовують повність або
точність ключових фактичних висновків. У дійсності, як Суд вже по
становив у пункті 128 вище, численні паралельні розслідування, у тому числі розслідування, яке проводила НУО «Скнилівська трагедія»,
досягли аналогічних висновків стосовно найважливіших фактичних
обставин, які відносилися до аварії.
147. Що стосується розподілу відповідальності у праві між різними відповідними офіцерами та органами, Суд нагадує, що національне розслідування призвело до засудження п’яти військових. Зокрема,
В. Т., перший пілот, щодо якого було визнано, що він порушив польотне завдання, був засуджений до чотирнадцяти років позбавлення
волі. На момент обміну зауваженнями між сторонами він усе ще відбував тюремне покарання. Другий пілот, керівник польотів авіашоу, та
керівник вищого пілотажу, визнані відповідальними за те, що не втрутилися у неналежну поведінку першого пілота, також були засуджені
до різних тюремних строків (див. пункт 51 вище). Нарешті, керівник
служби безпеки 14-го корпусу був засуджений до позбавлення волі
умовно за те, що не створив змістовний план запобігання надзвичайним випадкам (див. там же).
148. На основі поданих до нього матеріалів Суд не вбачає існування свавілля у національних рішеннях стосовно вищеозначених офіцерів, яке б закликало до їх суттєвого перегляду у провадженнях стосовно Конвенції. Беручи до уваги характер порушень цих офіцерів, Суд
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також вважає, що їх покарання були не настільки м’якими, щоб вийти
за межі свободи розсуду, притаманної національним судовим органам
у цьому відношенні.
149. У той мірі, в якій заявниці скаржилися на те, що місцеві
цивільні органи влади та високопосадові військовослужбовці, відповідальні за погану організацію шоу, були звільнені від відповідальності,
Суд повторює зі своєї юриспруденції, що у випадках, коли органи влади, повністю розуміючи можливі наслідки та зневажаючи своїми повноваженнями, не вжили необхідні та достатні заходи для уникнення
ризику, притаманного небезпечній діяльності, той факт, що особи,
відповідальні за загрозу життю, не отримали кримінального обвинувачення та не переслідувалися, може дорівнювати порушенню статті 2
(див. Budayeva and Others, цит. вище, §140; та Kolyadenko and Others, цит.
вище, §190). У той же час Суд повторює, що стаття 2 не тягне за собою
право переслідувати або карати третю сторону за кримінальне правопорушення або абсолютне зобов’язання того, щоб усі переслідування
закінчувалися засудженнями (Giuliani and Gaggio, цит. вище, §306).
150. З матеріалів справи випливає, що національні рішення про
відмову в переслідуванні певних офіцерів, а також виправдання чотирьох високопосадових осіб з ВПС, ґрунтувалися на ретельному встановленні та оцінці відповідних фактів. Зокрема, було встановлено, що
їх дії та недоліки не мали прямого причинно-наслідкового зв’язку
з аварією. Суди дійшли висновку, що відповідні офіцери виконували
свої обов’язки у межах своїх повноважень, і їх дії не були кримінальними порушеннями у вигляді недбалого ставлення до військової служби, передбаченого статтею 425 §2 або будь-яким іншим положенням
кримінального права (див. витяги з судових рішень у пункті 56 вище).
Судові органи підкреслили, що безпосередньою причиною аварії було
непередбачуване рішення першого пілота відхилитися від польотного
завдання, і що притягнення до відповідальності високопосадових офіцерів за те, що вони не проконтролювали його тренування та працю
більш ретельно, становило б занадто широке тлумачення військових
статутів та інших відповідних правових актів. За цих обставин сам
факт того, що національні органи влади утрималися від накладення
кримінальної відповідальності на цих офіцерів після змагальних слухань не може служити підставою для визнання того, що розслідування
не було належним.
151. Суд також зазначає, що на додаток до кримінального засудження п’яти військовослужбовців, зазначених вище, декілька інших
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військовослужбовців, у тому числі декілька високопосадових офіцерів
Військово-Повітряних Сил, були притягнуті до дисциплінарної відповідальності (див. пункт 21 вище). В подальшому три з них, у тому
числі тодішній головнокомандуючий Військово-Повітряних Сил та два
члени штабу ВПС, були звільнені з військової служби, у той час як командуючий 14-го корпусу був понижений у званні. Цей останній офіцер також був відсторонений від виконання своїх обов’язків протягом
активної стадії кримінальних проваджень проти нього (див. пункт
54 вище). У тому, що стосується відповідальності місцевих цивільних органів влади, слід зауважити, що не вони організовували шоу,
і їх роль в організації була допоміжною. Приписувані їм процесуальні
порушення, беручи до уваги їх характер, не призводили та не могли
призвести до аварії.
152. Беручи до уваги, що розслідування призвело до достатнього встановлення фактів. які призвели до смертельної аварії, і до притягнення до відповідальності офіцерів, безпосередньо та опосередковано відповідальних за цю аварію, у тому числі до кримінальної
та дисциплінарної відповідальності, Суд робить висновок про те, що
розслідування у даній справі відповідало вимозі належності для цілей
статті 2 Конвенції.
iv) Оперативність, доступ до матеріалів
та інші процесуальні аспекти розслідування
153. Суд також вважає, що розслідування було достатньо оперативним. Зокрема, кримінальне розслідування та розслідування з боку спеціально створеної міждисциплінарної урядової комісії розпочалися у день, коли аварія відбулася. Спеціальна комісія видала свій
звіт через декілька місяців після аварії (див. пункт 13). Кримінальне
розслідування призвело до остаточного засудження двох пілотів, офіцерів підтримки на землі та начальника служби безпеки 14-го корпусу 2 березня 2006 року, після того, як справу розглянули суди на двох
рівнях юрисдикції. Суд над чотирма високопосадовими офіцерами
Військово-Повітряних Сил закінчився 22 жовтня 2008 року, після того,
як їх справу також розглянули суди двох інстанцій. Беручи до уваги
фактичну складність проваджень та низку залучених учасників, у тому числі кількасот постраждалих, Суд вважає, що розслідування не
порушило вимогу оперативності для цілей статті 2.
154. Суд також зазначає, що заявниці були визнані постраждалими
та цивільними позивачами у кримінальних провадженнях, що дало їм

152

Світлана Атаманюк та інші проти України

доступ до численних матеріалів справи та дало можливість подавати
процесуальні запити особисто або за допомогою адвоката. Ніщо з доводів заявниць не вказує на те, що вони були позбавлені можливості
приймати свідому участь у провадженнях або що існували процесуальні порушення, які б висунули питання відповідно до Конвенції.
v) Загальні висновки щодо процесуального аспекту статті 2
155. У цілому Суд робить висновок про те, що розслідування у даній
справі було достатньо незалежним, належним та оперативним, і що
заявниці мали необхідний доступ до проваджень. Звідси випливає, що
в даній справі держава виконала своє процесуальне зобов’язання відповідно до статті 2.
156. Відповідно, не було порушення статті 2 Конвенції в її процесуальному аспекті.
c) Загальні висновки стосовно матеріального аспекту статті 2
157. У світлі своїх висновків у пункті 156 вище Суд робить висновок про те, що заперечення Уряду про втрату статусу постраждалих по
відношенню до скарги заявниць відповідно до матеріального аспекту
статті 2 повинно бути прийняте, оскільки відповідні питання були достатнім чином розглянуті на національному рівні.
158. Відповідно, Суд не вбачає порушення статті 2 Конвенції в її
матеріальному аспекті.
IV. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
159. Заявниці також скаржилися на те, що характер поводження
з останками їх родичів та порядки організації ідентифікації та перевезення тіл заподіяли їм страждання, які дорівнювали нелюдському
та такому, що принижувало гідність, поводженню. Вони посилалися
на статтю 3 Конвенції, яка передбачає:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому,
що принижує гідність, поводженню або покаранню.»

160. Уряд стверджував, що ці скарги були неприйнятними у зв’язку
з невичерпанням національних засобів правового захисту, оскільки
заявниці не зверталися з ними до будь-яких національних судових
або інших компетентних органів, у тому числі Міністерства оборони
та Міністерства охорони здоров’я. В якості альтернативи, якщо при-
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пустити, що ефективних засобів правового захисту не було,, ці скарги
були подані поза межами шестимісячного строку після оскаржуваних
подій. У будь-якому випадку вони були явно необґрунтованими. Заявниці не надали жодних доказів у підтримку свого опису подій. Відповідно до інформації, доступної Уряду, органи влади зробили усе,
що було в їх силах, для забезпечення поваги, належного поводження
з останками постраждалих від аварії та їх ідентифікації, і ніщо в їх
поводженні не заподіяло заявницям страждання поза межами тих, які
у даній ситуації були неминучими.
161. Заявниці не погодилися. Повторюючи свій опис фактів (див.
пункти 10 та 12–15 вище), вони стверджували, що їх скарги стосовно
неналежного поводження з останками їх родичів були тісно пов’язані
зі скаргами стосовно порушення їх права на життя. Заявниці приймали участь у кримінальних провадженнях щодо розслідування обставин загибелі їх родичів. Накладення на них в їх становищі обов’язку
порушувати подальші провадження було б занадто тяжким тягарем.
У будь-якому випадку, вони вважали, що не мали надії отримати відшкодування за таке жорстоке поводження, яке тривало, оскільки частини тіл їх родичів, у тому числі голова пані Михайлової, не були знайдені та повернуті.
162. Суд у першу чергу зазначає, що, в той мірі, в якій заявниці скаржаться на організацію процедури впізнання та поводження з тілами їх
родичів, будь-які організаційні недоліки в цих процедурах, які могли бути результатом об’єктивних логістичних труднощів, пов’язаних
з надзвичайним характером подій та кількістю загиблих, самі по собі
не можуть призвести до застосування статті 3, без будь-яких доказів
того, що органи влади неналежно себе поводили, що призвело до
страждань заявниць, характер та ступінь яких відрізнялися від емоційного стресу, неминучого для родичів загиблих осіб в аналогічній
ситуації (див. Sabanchiyeva and Others v. Russia, № 38450/05, §§112–113,
ECHR 2013 (витяги)). Оскільки заявниці не повідомили компетентним
національним органам про будь-які відповідні занепокоєння, Суд,
за відсутності коментарів від цих органів, не має основи для встановлення того, чи відбулося будь-яке неналежне поводження насправді
(див., зокрема, Vinokurov v. Ukraine and Russia (dec.) № 2937/04, 16/10/2007
та Andrey Yakovenko v. Ukraine, № 63727/11, §85, 13 березня 2014).
163. У той мірі, в якій заявниці скаржилися на те, що національні органи влади не вжили усі розумні заходи з метою розшуку відсутніх фрагментів тіл їхніх родичів, Суд на підставі доступних матеріалів зазначає,
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що перша заявниця листувалася зі слідчими, прагнучи проведення
різних додаткових дій у рамках відповідних кримінальних проваджень
(див. пункт 16 вище). Деякі з її запитів були відхилені, інші — задоволені. Найновіші відповідні документи у матеріалах датуються вереснем
2002 року. Суд вважає, що відхилення вимог заявниць щодо подальших
дій для ідентифікації останків було миттєвими актами. За цих обставин
Суд вважає, що якщо припустити, що не було більше ніяких національних засобів правового захисту, якими б могли скористуватися заявниці,
на їхню думку, вони повинні були звернутися з відповідними скаргами
до Суду не пізніше ніж через шість місяців з дати, коли національні органи влади відхилили останній запит першої заявниці щодо подальших
дій. Однак, ця скарга була подана до Суду лише у 2006 році. Тому, без
шкоди для інших можливих підстав для неприйнятності, вона була подана поза межами шестимісячного строку.
164. Беручи до уваги міркування, наведені у пунктах 162 та 163 вище, Суд вважає, що ця частина заяви повинна бути відхилена як явно необґрунтована в цілому, відповідно до статті 35 §§1, 3 (a) та 4 Конвенції.
V. СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ
165. Заявниці також скаржилися на те, що кримінальні провадження стосовно їх вимог щодо відшкодування шкоди, поданих у рамках кримінальних проваджень проти офіцерів, були несправедливими. Зокрема, військові суди не були достатньо незалежними від Міністерства оборони та військових органів влади, і діяли в інтересах цих
органів. Окрім цього, провадження також були занадто тривалими.
166. Заявниці по відношенню до цих скарг посилалися на статтю 6
§1 Конвенції, відповідна частина якої передбачає:
«1. Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи
упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків
цивільного характеру...»

167. Суд зауважує, що Уряд не заперечував проти застосовності
статті 6 у її цивільному аспекті до відповідних кримінальних проваджень. Він також нагадує, що заявниці подали цивільні позови в рамках
кримінального розслідування та здійснили своє право на відшкодування шкоди, заподіяної загибеллю їх родичів. Оскільки ці кримінальні провадження були рішучими для їх «цивільних прав» вони
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потрапили до сфери застосування статті 6 §1 Конвенції (див. Perez v.
France [GC], № 47287/99, §§62–66 та 74–75, ECHR 2004 I і в якості нещодавнього, Alexandrescu and Others v. Romania, №№ 56842/08 та 7 інших,
§22, 24 листопада 2015).
A. Незалежність та неупередженість судів

168. Уряд стверджував, що військові суди були достатньо незалежними та неупередженими, і що у цьому відношенні не було порушення прав заявників. За словами Уряду, національне законодавство
містило достатні гарантії незалежності військових судів. Зокрема,
суддів військових судів, як і цивільних суддів, уперше призначав на їх
посади президент України на п’ятирічний строк і після успішного закінчення строку Верховна Рада обирала їх на постійну посаду. Просування, дисциплінування та усунення з посади суддів військового суду
регулювалися тим же законом, який був застосовним до цивільних
суддів. Фінансування військових судів регулювалося Державною судовою адміністрацією у співпраці з Міністерством оборони, з окремого
рядку Державного бюджету, призначеного для фінансування військових судів, у той час як Верховний Суд, який діяв у якості апеляційного
суду в даній справі, був повністю незалежним від виконавчої влади
при контролюванні власного бюджету. Заявниці також не надали ніяких доказів суб’єктивної упередженості з боку будь-яких суддів.
169. Заявниці не погодилися. Вони стверджували, що судді військового суду, будучи військовослужбовцями, не могли бути незалежними
та неупередженими, і діяли з метою захисту інтересів Збройних Сил та
Міністерства оборони. Зокрема, вони виправдали високопосадових військових та звільнили їх від кримінальної відповідальності за недоліки
при організації авіашоу. Заявниці також стверджували, що інспектор
O. з Державної служби аудиту, якій перевіряв законність використання
державних коштів для організації авіашоу та відповідав у суді в якості
свідка, спочатку повідомляв про різні порушення, а у подальшому змінив свою думку під тиском високопосадових військових.
170. Суд бажає зауважити з самого початку, що право на справедливий суд, ключовою складовою частиною якого є право на розгляд
справи у незалежному суді, займає важливе місце у демократичному суспільстві (лив., зокрема, Miroshnik v. Ukraine, № 75804/01, §61,
27 листопада 2008). Для встановлення того, чи міг суд вважатися «незалежним», слід узяти до уваги, зокрема, характер призначення йо-
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го членів та їх посади, існування гарантій проти зовнішнього тиску,
а також питання того, чи має відповідний орган видимість незалежності. Стосовно цього на кону буде впевненість, якою такі суди повинні
надихати громадськість у демократичному суспільстві, та, понад усе,
у сторонах проваджень. При прийнятті рішення щодо того, чи існують
законні підстави для хвилювань про те, що конкретний суд не був незалежним або неупередженим, позиція сторони у провадженні є важливою, але не рішучою. Рішучим є те, чи можуть сумніви сторони бути
об’єктивно виправданими (див., з необхідними змінами, Incal v. Turkey,
рішення від 9 червня 1998, Reports 1998-IV, стор. 1572–1573, §71; Cooper
v. the United Kingdom [GC], № 48843/99, §104, ECHR 2003-XII; та Miroshnik,
цит. вище, §61).
171. Повертаючись до даної справи, Суд повторює, що відповідні
провадження стосувалися визначення цивільних позовів заявниць
проти Міністерства оборони. Ці позови розглянув Центральний регіональний військовий апеляційний суд у першій інстанції та переглянула Військова колегія Верховного Суду водночас з визначенням кримінальних обвинувачень проти офіцерів, які обвинувачувалися у недбалості, що призвела до втрати життя родичів заявниць.
172. У справі Miroshnik v. Ukraine, цит. вище, Суд визнав, що національні військові суди не були незалежними при визначенні цивільного позову, поданого проти Міністерства оборони у провадженнях,
які стосувалися стверджуваного незаконного звільнення військовослужбовця. Суд ґрунтував відповідні висновки, зокрема, на національних статутних положеннях, згідно з якими суддями військового
суду були військовослужбовці на службі у Збройних Силах під контролем Міністерства оборони. Крім цього, застосовне право на той час
виділяло Міністерству оборони низку завдань, які стосувалися керування судами та надання суддям житла (див. Miroshnik, цит. вище,
пункти 63–64).
173. Оскільки був прийнятий новий закон про судоустрій, до початку проваджень у даній справі, цінність цих висновків є обмеженою
при розгляді скарги заявниць. Зокрема, хоча відповідно до нового
законодавства військові судді залишалися військовослужбовцями,
Міністерство оборони втратило практично усі свої попередні функції
керування судами, які перейшли до нової Державної судової адміністрації та адміністративного персоналу Верховного Суду. Окрім цього,
на відміну від рішення Miroshnik, яке стосувалося суто цивільного спору, ці позови заявниць були подані у зовсім іншому контексті. Зокрема,
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вони були тісно пов’язані з визначенням кримінальних обвинувачень
стосовно порушень службових обов’язків, які ставилися у вину кільком
офіцерам.
174. Суд зазначає, що практика використання судів, які повністю або
частково складалися з військових, для суду членів збройних сил, глибоко закріплена у правових системах багатьох держав-учасниць (див.,
наприклад, Morris v. the United Kingdom, № 38784/97, §59, ECHR 2002-I).
Відповідно до поточної юрисдикції Суду, на відміну від справ стосовно суду над цивільними особами (див., наприклад, Öcalan v. Turkey [GC],
№ 46221/99, §113, ECHR 2005-IV, та Maszni v. Romania, № 59892/00, §§53–
60, 21 вересня 2006), ніщо з положень статті 6 Конвенції, у принципі, не
може виключити визначення військовими судами кримінальних обвинувачень проти військовослужбовців (див., наприклад, Cooper, цит. вище, §110, та Mureşan v. Romania (dec.), № 37702/06 §19, 16 грудня 2014).
175. У міжнародному праві в області прав людини існує тенденція
закликати держави діяти з обережністю при використанні військових
судів та, зокрема, виключити з їх юрисдикції визначення обвинувачень
стосовно тяжких порушень прав людини, таких, як позасудові страти,
насильницькі зникнення та катування (див. пункти 106–108 вище).
Однак, відповідні провадження, на думку Суду, не можуть розглядатися
так само, як вищезгадані провадження стосовно тяжких порушень прав
людини, які не можуть охоплюватися звичайними військовими повноваженнями. Зокрема, дана справа стосувалася аварії, яка призвела до
дуже тяжкої, але неумисної шкоди. Відповідні військовослужбовці були
обвинувачені у халатному виконанні своїх обов’язків, спір щодо обсягу
якого повинні були вирішити суди. Тому кримінальний аспект даних
проваджень був дуже тісно пов’язаний з військовою службою відповідачів. За цих обставин Суд вважає, що передання кримінальних обвинувачень і, беручи до уваги національну правову традицію, пов’язані
цивільні позови до військового суду для їх одночасного розгляду, не
є несумісними з Конвенцією. Однак, Суд розгляне склад відповідних
військових судів та розгляне статутні та практичні гарантії, які дозволяють їм діяти незалежно та неупереджено при розгляді цих позовів
(див., з необхідними змінами, Yavuz v. Turkey (dec.), № 29870/96, 25 травня 2000, та Tanışma v. Turkey, № 32219/05, §§81–84, 17 листопада 2015).
176. Суд повторює, що у своїх попередніх справах, які стосувалися
визначення незалежності військовослужбовців, які займалися здійсненням правосуддя він брав до уваги кількість складових елементів,
які визначали їх статус, та характер праці військових судів. До цих
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елементів входили: якість порядку, відповідно до якого працювали
військові суди, зокрема в тому, що стосувалося конфіденційності прийняття рішень та доступності перегляду з боку звичайного суду, якість
підготовки для офіцерів, залучених до прийняття рішень у справах; характер їх призначення, просування та дисциплінування (зокрема, чи
продовжували ці офіцери підлягати армійським звітам, та чи могли ці
звіти оцінити якість прийняття ними судових рішень), та інші елементи (див., наприклад, Maszni, цит. вище, §55; Bucur and Toma v. Romania,
№ 40238/02, §140, 8 січня 2013; та Mureşan, цит. вище, §§20–22).
177. Повертаючись до обставин даної справи, Суд повторює, що
головний аргумент заявниць стосовно відсутності незалежності військових судів стосувався того факту, що військові судді були військовослужбовцями в офіцерському званні (див. застосовні положення національного права у пунктах 78 та 99 вище). Відповідно до застосовного
права, ці судді були кадрами Збройних Сил та підлеглими Міністерства
оборони. Однак, при розгляді їх статусу на практиці Суд зауважує, що
ніщо не свідчить, що вони доповідали про виконання своїх обов’язків
будь-якій військовій посадовій особі. У дійсності, застосовне право явно забороняло військовим суддям виконувати будь-які обов’язки окрім розгляду справ. Критерії придатності на посаду військового судді
(окрім військового офіцерського звання) та порядок їх призначення,
просування, дисциплінування та усунення були аналогічними таким
само порядкам для їх цивільних колег. Ніщо з відповідних правових
рамок або доводів заявниць не свідчить, що Міністерство оборони або
будь-які кар’єрні військові офіцери були залучені до цих проваджень.
178. Суд також зазначає, що відповідно до застосовного права, військові суди були включені до системи звичайних судів загальної юрисдикції. Вони діяли відповідно до тих же порядків, як і звичайні суди
при визначенні кримінальних справ. Ці порядки передбачали для заявників ті ж можливості для участі у провадженнях, які б надавалися
їм у цивільних судах (див. пункти 95 та 97 вище).
179. Що стосується висновків суду та відповідальності судової
адміністрації, Верховний Суд, до якого входила Військова колегія,
був незалежним в цих питаннях. Головну відповідальність за керування військовими судами нижчих інстанцій несла Державна судова
адміністрація. Хоча Міністерство оборони мало певні повноваження
у цьому питанні, а також при забезпеченні певних вигод для суддів
військових судів (див. пункти 98 та 99 вище), Суд вважає, що за відсутності будь-яких обґрунтованих аргументів на користь протилежного,
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таких обмежених повноважень недостатньо для того, щоб викликати
сумніви стосовно неупередженості та незалежності суддів військових
судів (див., з необхідними змінами, Baranova v. Russia, (dec.), № 72757/01
від 9 листопада 2004).
180. Суд також зазначає, що в той мірі, в якій заявниці стверджували, що виправдання високопосадових офіцерів у «справі організаторів» указувало на упередженість суддів, вони не могли цитувати
цей аргумент, оскільки не подавали цивільних позовів у рамках цих
проваджень. За відсутністю будь-яких інших ознак того, що існували особливі відносини між відповідачами та суддями, які розглядали цивільні позови заявниць, або будь-яких інших обґрунтованих
аргументів заявниць стосовно об’єктивної відсутності незалежності
суддів або суб’єктивної упередженості, Суд вважає, що у нього не має
підстави для висновку про те, що військові судді в даній справі не мали структурної незалежності або діяли в інтересах Збройних Сил або
Міністерства оборони при розгляді цивільних позовів заявниць.
181. Нарешті, в тій частині, в якій заявниці стверджували, що O.,
фінансовий інспектор, зазнав тиску з боку військових посадових осіб
з метою змінити його висновки щодо керування фінансовими рахунками Військово-Повітряних Сил та змусити його дати неправдиві свідчення у суді, Суд не вбачає, як це твердження, яке не було обґрунтованим, стосується незалежності або неупередженості військових судів
при прийнятті рішення щодо цивільних позовів заявниць, пов’язаних
із загибеллю їхніх родичів.
182. Беручи до уваги усі наведені вище міркування, Суд вважає,
що скарга заявниць є явно необґрунтованою і тому повинна бути відхилена відповідно до статті 35 §§3 (a) та 4 Конвенції.
B. Тривалість проваджень

183. Уряд стверджував, що тривалість проваджень у даній справі
була розумною.
184. Заявниці не погодилися та стверджували,, що провадження
були занадто тривалими. Друга та третя заявниці стверджували, що
період, який слід узяти до уваги, починався з дати початку проваджень (27 липня 2002) та закінчувався у день прийняття остаточного рішення Верховного Суду у «справі організаторів» (22 жовтня 2008). На їх
думку, цей період був надмірно довгим, зокрема, у зв’язку зі штучним
відокремленням «справи організаторів» від «справи виконавців».
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185. Суд зазначає, що заявниці подали свої цивільні позови 25 квітня 2003 року. Рішення у «справі виконавців», в силу якого ці позови були частково ухвалені, набуло статус остаточного 2 березня 2006 року,
суми були сплачені заявницям з 21 серпня до 29 листопада 2006 року.
Однак, оскільки провадження проти деяких відповідачів у кримінальній справі були відокремлені («справа організаторів») та закінчилися
лише 22 жовтня 2008 року, Суд вважає, що цей період також необхідно
узяти до розгляду, беручи до уваги той факт, що заявниці продовжували наполягати на подальших цивільних позовах щодо недбалості з боку
цих відповідачів. Оскільки провадження закінчилися виправданнями,
подальші позови заявниць залишилися без розгляду. Тому загальний
період, який слід взяти до уваги для розрахунку тривалості проваджень щодо визначення цивільних позовів заявниць тривав з 25 квітня
2003 року до 22 жовтня 2008 року, тобто п’ять з половиною років.
186. Суд повторює, що обґрунтованість тривалості проваджень слід
оцінювати у світлі обставин справи та з посиланням на наступні критерії: складність справи, поводження заявника та відповідних органів
влади, і те, що знаходиться на карті у заявника у справі (див., серед багатьох інших, Frydlender v. France [GC], № 30979/96, §43, ECHR 2000-VII).
На думку Суду, беручи до уваги наведені вище критерії та характер проваджень у даній справі, вищеозначений період не був таким, який би
приводив до відповідальності Уряду-відповідача згідно з Конвенцією.
187. Тому скарга стосовно тривалості проваджень стосовно визначення цивільних позовів заявниць є явно необґрунтованою та повинна бути
відхилена як неприйнятна відповідно до статті 35 §3 (a) та 4 Конвенції.
VI. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ
188. Заявниці також скаржилися на те, що не мали ефективних засобів правового захисту, які б дозволили їм прискорити вирішення їх
позовів. Вони посилалися на статтю 13 Конвенції у цьому відношенні,
яка передбачає:
«Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено,
має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному
органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.»

189. Уряд стверджував, що ця скарга була явно необґрунтованою.
190. Заявниці не погодилися.
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191. Суд повторює, що він визнав, що заявниці не висунули аргументоване твердження відповідно до статті 6 Конвенції стосовно тривалості проваджень. Тому гарантії статті 13 не застосовуються до їх
скарг (див. Vergelskyy v. Ukraine, № 19312/06, §124), 12 березня 2009).
192. Тому ця частина заяви є неприйнятною та повинна бути відхилена відповідно до вимог статті 35 §§3 (a) та 4 Конвенції.
VII. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
193. Окрім вищенаведених, заявниці посилалися на статті 4, 5, 7, 8,
14, 15 та 17 Конвенції по відношенню до фактів даної справи.
194. Розглянувши ці скарги у світлі усіх матеріалів у своєму розпорядженні, Суд вважає, що в той мірі, в якій оскаржувані питання знаходяться у межах його компетенції, вони не розкривають існування
будь-якого порушення прав та свобод, закріплених у положеннях Конвенції, на які посилалися заявниці.
195. Звідси випливає, що ця частина заяви повинна бути оголошена неприйнятною як явно необґрунтована, відповідно до статті 35 §§3
(a) та 4 Конвенції.

На цих підставах Суд одностайно
1. Вирішує об’єднати заяви.
2. Постановляє, що перша заявниця має право продовжувати ці
провадження від імені четвертої заявниці.
3. Вирішує приєднати до розгляду по суті заперечення Уряду щодо
статусу заявниць в якості постраждалих по відношенню до їх скарги
відповідно до статті 2 Конвенції.
4. Проголошує прийнятними скарги заявниць стосовно нездатності Уряду-відповідача захистити життя пана та пані Михайлових
та їх дочок та провести ефективне розслідування у розумінні статті 2
Конвенції, а решту заяви неприйнятною.
5. Постановляє, що не мало місця порушення статті 2 Конвенції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 1 вересня
2016 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
М. Блашко
заступник секретаря секції
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «МІХНО ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 32514/12)
Рішення
Страсбург
1 вересня 2016 року
ОСТАТОЧНЕ
30 січня 2017 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Міхно проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, 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. Й. Ґрозев,
п. К. Ранзоні,
а також п. М. Блашко, заступник секретаря секції,
після обговорення за зачиненими дверима 5 липня 2016 року, виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Дану справу розпочато за заявою (№ 32514/12) проти України,
яку подали до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод (надалі — «Конвенція») двоє громадян України, пані Ніна Василівна Міхно та пані Анастасія Сергіївна
Міхно (надалі — «заявниці») 30 серпня 2006 року.
2. Заявниць представляли пан Д. А. Гудима та пані С. В. Хилюк, адвокати, які практикують у Львові. Уряд України (надалі — «Уряд») представляли його Уповноважені, останнім часом — пані О. Давидчук.
3. Заявниці стверджували, зокрема, що державні органи влади несли відповідальність за смерть їх родичів, Сергія та Тетяни Міхно, і не
провели ефективне розслідування відповідних обставин; що суди, які
розглядали їх позов щодо відшкодування шкоди, не були незалежними та неупередженими, що відповідні провадження були надмірно
тривалими, і що не було ефективних засобів правового захисту щодо
скарги на тривалість проваджень.
4. 4 вересня 2012 року Уряду було повідомлено про заяву.

ФАКТИ
I. Конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Перша заявниця народилася у 1940 році. Вона є бабусею другої
заявниці по лінії батька, яка народилася у 1997 році. На момент подання заяви перша заявниця була також офіційним опікуном другої
заявниці. Заявниці проживають у Львові.
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A. Падіння військового літака
під час авіашоу на аеродромі Скнилів
27 липня 2002 року
та загибелі Сергія та Тетяни Міхно

6. 27 липня 2002 ВПС України організували військове авіашоу на
аеродромі «Скнилів» у Львові (надалі — «Скнилівське авіашоу») для
відзначення шістдесятиріччя 14-го Корпусу ВПС. До порядку святкування входив статичний показ військової авіації та іншого обладнання, а також живе шоу вищого пілотажу військових пілотів.
7. За подією спостерігали декілька тисяч осіб, у тому числі друга
заявниця, якій на той час було п’ять років, у супроводі Сергія Міхно, її
батька та сина першої заявниці, та Тетяни Міхно, її матері та невістки
першої заявниці.
8. Протягом шоу вищого пілотажу військовий літак СУ-27, який пілотували полковники В. Т. та Ю. Є., впав на майданчик для статичного
показу авіації, де стояли численні спостерігачі, там він вибухнув. Обидва пілоти успішно катапультувалися до вибуху. Внаслідок падіння
загинули сімдесят сім осіб та ще 290 отримали травми.
9. Сергій та Тетяна Міхно, які були в епіцентрі подій, загинули на
місці від численних переломів та тяжких черепно-мозкових травм.
10. На момент подій друга заявниця була в кабіні літака ІЛ-76 на
майданчику для статичного показу, позувала для фотографії та махала рукою батькам. Вона бачила, як на її батьків упав літак, але сама
не отримала фізичних травм. У подальшому вона пройшла програми
психологічної реабілітації, спрямовані на те, щоб допомогти їй пережити емоційну травму.
B. Розслідування обставин інциденту
на Скнилівському авіашоу

11. У різні дні були порушені декілька розслідувань для встановлення обставин нещасного випадку, у тому числі розслідування,
яке порушила спеціальна урядова комісія, створена для цієї мети,
розслідування Міністерства оборони, Львівської міської ради, прокуратури та «Скнилівської трагедії», неурядової організації, заснованої людьми, які пережили аварію та тими, хто втратив родичів на
авіашоу.
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1. Розслідування з боку спеціальної урядової комісії
12. 27 липня 2002 року президент України створив спеціальну
комісію (Урядова комісія з розслідування причин катастрофи військового літака Повітряних Сил України; надалі «Спеціальна Комісія»)
з конкретним мандатом щодо розслідування аварії та координації
допомоги постраждалим. Комісію очолював голова Ради з питань національної безпеки та оборони. Іншими членами комісії були високопосадові особи з Міністерств надзвичайних ситуацій, транспорту,
фінансів, охорони здоров’я, внутрішніх справ та соціального захисту,
працівники Служби безпеки України, Генерального штабу Збройних
Сил, Державного департаменту авіаційного транспорту, та Львівської
обласної державної адміністрації. До Комісії також входили декілька
експертів з конструкторського бюро «Сухов» (виробника літаків СУ-27,
Росія) та два пілоти з Російської Федерації в якості експертів у галузі
авіації.
13. Після розслідування, до якого входила перевірка місця катастрофи, допитування осіб, залучених до організації авіашоу, та перегляд
відповідних документів, а також дешифрування даних із реєстраторів
даних польотів, у невстановлений день у 2002 році Спеціальна комісія
доповіла про факти у наступному вигляді.
14. У червні 2002 року генерал-полковник В. С. (головнокомандувач ВПС) ухвалив шоу вищого пілотажу за запитом генерал-лейтенанта С. O. (командуючого 14-го корпусу). Штаб-квартира ВПС призначила
змішану групу офіцерів з різних підрозділів, у тому числі полковника
В. Т., з Кримського (Крим) в якості першого пілота; полковника Ю. Є. зі
Штаб-квартири ВПС, розташованої у Вінниці, в якості другого пілота;
та підполковника Ю. Я., розташованого у Миргороді, в якості керівника вищого пілотажу. Підполковник А. Т. та генерал-майор А. Л., розташовані у Львові у штаб-квартирі 14-го Корпусу, також були призначені
для приєднання до місії, як «режисер польотів на авіашоу» та «керівник служби безпеки».
15. 24 липня 2002 року В. Т., Ю. Є. та Ю. Я. провели свій єдиний навчальний політ як команда. За наказами штаб-квартири ВПС,
політ відбувся на військовому аеродромі в Озерному, біля Житомиру.
За словами Спеціальної комісії, цей політ не міг вважатися репетицією
виступу на авіашоу, оскільки він включав іншу послідовність маневрів; його мета полягала в поліпшенні та відпрацюванні навичок пілотажу. Комісія також встановила, що В. Т. просив дозволу на додатковий
тренувальний політ на Озерному і що його запит був відхилений ко-
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мандуванням, на підставі недостачі палива. Хоча до програми підготовки до авіашоу входив політ-репетиція на місці 26 липня 2002 року,
командувач 14-го Корпусу вирішив скасувати його за цієї ж підстави.
Пілоти не були офіційно ознайомлені з межами зони вищого пілотажу
або розміщенням спостерігачів.
16. До шоу пілотам надали літак, який відрізнявся від того, на
якому вони тренувалися. Була певна асинхронність у функціонуванні правого та лівого двигунів цього літака. Однак, у цілому він був
у прийнятному технічному стані та повністю працював до того, як
розбився. Літак був обладнаний додатковим паливом для того, щоб
дозволити пілотам повернутися до Озерного без приземлення на місці
авіашоу. Той факт, що пілоти тренувалися в іншому літаку, з меншою
кількістю палива, мав негативний вплив на їх підготовку до виконання прийомів вищого пілотажу. За невстановлених підстав пілоти вирішили летіти без обов’язкових протиперевантажувальних костюмів
(«г-костюмів»). Після прибуття до аеродрому Скнилів пілоти негайно
розпочали демонстрацію, не ознайомившись з місцем проведення,
яке було для них новим. Протягом виступу літак залишив призначену зону вищого пілотажу, межі якої були приблизно за 150 метрів від
місця для спостерігачів. Ані А. Т., ані Ю. Я., які керували польотом
з землі, не попередили їх про це та не спрямували їх повернутися до
призначеної області. Перебуваючи поза межами області, В. Т. вирішив здійснити певний прийом вищого пілотажу (під назвою «ствол»),
який він раніше не практикував та який не був включений до його
наказу щодо місії. Він зробив технічну помилку у виконанні маневру,
і оскільки другий пілот не утрутився, коли це було доречно, пілоти
втратили контроль над літаком і він почав падати. Подальші зусилля
пілотів повернутися на висоту були марними. Відповідно, Спеціальна
комісія дійшла висновку, що головною причиною аварії була технічна помилка з боку першого пілота при здійсненні маневру, який він
не повинен був здійснювати. Комісія також зазначила, що оперативне
та доречне втручання другого пілота могло виправити ситуацію, і що
втрати життя та шкоди здоров’ю можна було уникнути, якщо б команда на землі оперативно вказала пілотам залишатися в межах зони вищого пілотажу.
17. Спеціальна комісія також зазначила серйозні недоліки в організації авіашоу, у тому числі погану співпрацю між різними офіцерами та органами, залученими до підготовки; незадовільну підготовку команди та відсутність належного екстреного планування та пла-
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нування безпеки глядачів, що сприяло катастрофі. Зокрема, Комісія
зауважила наступне:
«Тяжкі наслідки авіакатастрофи ... були наслідком безвідповідальності,
халатності, відсутності дисципліни, офіційної недбалості та порушення застосовних положень ... з боку багатьох керівників Збройних сил,
зокрема, генералів та офіцерів штаб-квартири ВПС.
Трагедія також була наслідком відсутності системи ефективного нагляду за виконанням наказів ... відповідними офіцерами ВПС — починаючи від головнокомандуючого і закінчуючи членами команди СУ-27.
Внаслідок цього генерали та офіцери, залучені до підготовки та організації [авіашоу], не були ознайомлені з реальним станом подій стосовно
заходів, які необхідно було вжити, у той час як безпосередні учасники
вищого пілотажу виявилися непідготовленими до нього.»

18. Зокрема, Спеціальна комісія критикувала В. С. (головнокомандуючого ВПС) та його колег зі штаб-квартири ВПС, відповідальних за
військове тренування — генерал-лейтенанта О. В. та генерал-майора
В. А. — за те, що вони не розвинули доречні та конкретні нормативні керівні принципи для маневрів вищого пілотажу. На думку Комісії,
вони були необхідними через відсутність загальних положень щодо
відповідних питань. Спеціальна комісія також критикувала В. С. та
його колег за те, що вони не забезпечили належний розподіл задач
між підлеглими, які приймали участь у шоу, та прямий контроль від
імені штаб-квартири ВПС. На думку Комісії, такий контроль був особливо важливим з огляду на участь у шоу офіцерів з різних військових
підрозділів, які не були підлеглими один одного та не звикли до виконання завдань разом. Комісія також зазначила, що генерал-лейтенант
С. О. (командуючий 14-го Корпусу) та його підлеглі, зокрема, генералмайор А. Т. та полковник А. Л. (головний офіцер безпеки польотів 14-го
Корпусу), не створили змістовний план заходів безпеки на землі та у
повітрі. Крім того, Спеціальна комісія пошкодувала про рішення С. О.
скасувати політ для репетиції на місці та дійшла висновку, що офіцери, призначені контролювати політ в якості наземної команди (A. T. та
Ю. Я.) не мали належного досвіду або дозволу на таке завдання.
19. Спеціальна комісія також доповіла про численні процесуальні
порушення з боку місцевої адміністрації та муніципальних органів
влади при ухваленні авіашоу. Зокрема, К., заступник мера Львова,
який відповідав за гуманітарні питання, перевищив свої повноваження, коли ухвалив шоу замість самого мера. Сам мер, узнавши про
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ініціативу військових органів щодо організації авіашоу, майже нічого не зробив для координації відповідних підготовчих дій. Шоу було
ухвалено без участі компетентних офіцерів та служб, які несли відповідальність за проведення оцінки відповідних ризиків безпеки та
за вжиття необхідних заходів для запобігання нещасним випадкам та
відповіді на них. Місцеві органи влади також не створили необхідний
комітет з координації авіашоу та не організували перевірку безпеки
аеродрому до шоу.

2. Внутрішнє розслідування Міністерства оборони
20. У вересні 2002 року Міністерство оборони видало Звіт про
внутрішнє розслідування, який переважно повторював висновки Спеціальної комісії. Зокрема, він погоджувався, що безпосередньою причиною аварії була непередбачувана поведінка першого пілота, тяжких
наслідків якої можна було б уникнути або пом’якшити, якщо б другий
пілот або команда на землі своєчасно втрутилися. Було також визнано,
що організація авіашоу супроводжувалася значними недоліками, у тому числі незадовільним планом заходів безпеки на землі та у повітрі;
відмовою організувати щонайменш один тренувальний політ для команди над Скнилівським аеродромом; та поганим контролем за підготовкою з боку штаб-квартири ВПС та командування 14-го Корпусу.
Крім того, було зауважено, що необхідні правові рамки були відсутні,
а організатори складали правові принципи на основі положень про
звичайні військові тренування, які не були адаптовані для організації
авіашоу для цивільних глядачів.
21. Посилаючись на висновки розслідування, 6 вересня 2002 року
Міністр оборони видав наказ № 305 (Про незадовільну організацію
демонстраційного польоту та катастрофу літака СУ-27 на аеродромі
Скнилів), в якому декільком офіцерам, залученим до організації шоу,
були видані дисциплінарні санкції. Зокрема, генерал-лейтенант С. О.
(командуючий 14-м Корпусом) був понижений у званні; генерал-лейтенант О. В., (заступник головнокомандуючого ВПС з питань військової підготовки) був звільнений з військової служби «за незадовільне
виконання службових обов’язків по відношенню до підготування та
контролю за авіашоу на аеродромі Скнилів, а також за особисту безвідповідальність»; генерал-майор В. А. був звільнений з військової служби «за недбале ставлення при виконанні службових обов’язків та низьку особисту виконавчу дисципліну»; а чотири інших високопосадових
офіцерів ВПС отримали попередження та інші санкції. Крім того, гене-
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рал-полковник В. С., головнокомандуючий ВПС, був також звільнений
з військової служби на дисциплінарних підставах, а новому головнокомандуючому ВПС було вказано накласти дисциплінарні санкції на
«інших офіцерів, винних у порушеннях службових обов’язків протягом підготовки та організації авіашоу». Питання дисциплінарної відповідальності для пілотів розбитого літака та наземної команди, яка
керувала їх польотом, було відкладено в очікуванні кримінального
розслідування аварії.

3. Розслідування Спеціальної тимчасової комісії
Львівської міської ради
22. 22 жовтня 2002 року Спеціальна тимчасова слідча комісія
Львівської міської ради опублікувала свій звіт. У ньому говорилося, що
численні органи в різній мірі поділяли загальну відповідальність за
погану організацію шоу. Зокрема, у ньому говорилося:
«2.2. ...У ході підготовки та організації демонстраційних польотів ...
військові установи, спеціалізовані центральні державні авіаційні установи та департаменти, муніципальні органи влади та їх конкретні
працівники не виконали ряд положень поточного законодавства, які
регулювали порядок підготовки та організації подій такого обсягу, ці
порушення в різній мірі призвели до катастрофи та великої втрати
людських життів ...»

23. Комісія дійшла висновку, що місцеві органи влади відігравали допоміжну роль в організації авіашоу. Однак, вони діяли недбало
при ухваленні шоу в порушення офіційних процедур та без отримання
усієї необхідної інформації від військових органів. Вони також не розвинули належний план запобігання нещасних випадків та відповіді
на них для авіашоу. За словами Комісії, муніципальні органи влади
зовсім не займалися прийняттям рішень, пов’язаним з безпекою, а їх
загальна праця супроводжувалася «...певною плутаниною та відсутністю чіткого розуміння високопосадовими працівниками обсягу їх
відповідальності». З огляду на це Комісія рекомендувала міській раді
оцінити працю мера та інших муніципальних працівників та пояснити свою політику стосовно розподілу функцій між ними. Вона також
запропонувала меру накласти дисциплінарні санкції на своїх підлеглих, які були винними у порушенні обов’язків.
24. Надалі Комісія дійшла висновку про те, що недбалість міської
ради не була прямою причиною аварії, і приписала відповідальність за
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неї військовим органам, надавши наступну загальну політичну оцінку
аварії:
«[Ця аварія є] ... наслідком у цілому безвідповідальної політики національного уряду, якій нехтував реформами армії та флоту, що призвело до безпрецедентної втрати для цивілізованої країни... військової ефективності та патріотичного духу, злочинної недбалості в усіх
офіційних обов’язках з боку військового командування на всіх рівнях,
втрати гордості за військову службу та маргіналізації матеріально-технічного обладнання збройних сил та військовослужбовців...
«...[аварія] ... продемонструвала неналежність наявної правової системи, неналежність системи державного контролю по відношенню до
безпеки польотів; безвідповідальне та недбале виконання офіцерами
на всіх рівнях їх обов’язків відповідно до діючого законодавства; потреби встановити цивільний контроль за діяльністю армії; та потреби
модернізувати та реформувати збройні сили України...»

4. Розслідування неурядовою організацією «Скнилівська трагедія»
25. 1 жовтня 2003 року заснована у Львові НУО «Скнилівська трагедія», створена родичами осіб, загиблих у аварії, та особами, які її
пережили, оприлюднила власний звіт про розслідування на основі
інтерв’ю та іншої інформації, зібраної з громадських та приватних
джерел. На додаток до цього, звіт містив оцінку пілотування В. Т. з боку С., пілота громадської авіації, який втратив родичів на Скнилівському авіашоу.
26. Аналогічно зі звітами, виданими урядовими органами, автори цього звіту дійшли висновку, що безпосередньою причиною аварії
була помилка першого пілота при виконанні маневру, який не був
ані передбачений польотним завданням, ані відпрацьований ним до
шоу, у той час як другий пілот та команда на землі не скористувалися
можливістю втрутитися у зв’язку з поведінкою першого пілота. Окрім
цього, на думку авторів звіту, головнокомандуючий ВПС та командуючий 14-го Корпусу, які спостерігали за виконанням з VIP-зони, також не зробили нічого для того, щоб запобігти аварії, хоча вони мали
прямий радіозв’язок з командою на землі та могли втрутитися у будьякий момент.
27. Незважаючи на ці висновки, на думку авторів звіту, аварія була
переважно наслідком структурної проблеми. Відповідальність за неї
повинні були нести численні органи, у тому числі Міністерство обо-

171

Справи, які стосуються права на життя

рони, штаб-квартира ВПС, адміністрація 14-го Корпусу ВПС, Львівська міська та обласна адміністрація, а також органи цивільної авіації
(Державний департамент авіатранспорту Укравіатранс та державна
компанія Украерорух), які дали дозвіл на вищий пілотаж без перевірки
його умов.
28. Зокрема, автори звіту вважали, що завдання пілотів було погано
описаним та не було належним чином передано усім залученим сторонам. Польотне завдання, яке було затверджено 12 липня 2002 року генерал-лейтенантом О. В. зі штабу ВПС не відповідало технічним характеристикам літака. Подальший пояснювальний документ до польотне
завдання, ухвалений полковником O. K., безпосереднім начальником
першого пілота, не відповідав цим характеристикам та вищезгаданому польотному завданні. У жодному з цих документів не вказувалися
такі важливі параметри завдання, як режим праці двигуна, кути нападу та коефіцієнт прискорення, якого необхідно було дотримуватися
протягом конкретних маневрів. Граничні параметри польоту, такі, як
мінімальна швидкість та висота й максимальний кут нападу, які були вказані офіцерами 14-го Корпусу ВПС, не підходили для виконання
більшості маневрів, які були частиною програми заходу.
29. Автори звіту також критикували командування 14-го Корпусу за
призначення занадто малої області для вищого пілотажу (2,500 × 1,600 м.,
у той час, як потребувалися 3,514 × 2,000 м.). Вони зауважили, що з технічної точки зору пілоти не могли здійснювати свою програму в межах
цієї зони, не опиняючись над головами глядачів.
30. Нарешті, звіт також приписував частину відповідальності
за аварію місцевим муніципальним та обласним органам влади, які
відійшли від будь-якого планування, пов’язаного з безпекою та запобіганням нещасних випадків, а також органам цивільної авіації (дер
жавні органи Укравіатранс та Украерорух) за дозвіл на використання
повітряного простору для використання в порушення актуальних процесуальних правил.

5. Кримінальні провадження проти військових
31. 27 липня 2002 року Західна обласна військова прокуратура порушила кримінальні провадження для розслідування обставин аварії.
32. 28 липня 2002 року справу було передано для розслідування
до генеральної прокуратури та видано заступнику голови слідчого
відділення головного департаменту військової прокуратури. Команда
з біля двадцяти слідчих та інших офіцерів з військової прокуратури,
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які займалися справою, підтримувалася дев’ятнадцятьма цивільними
слідчими зі Львівської обласної прокуратури, департаменту внутрішніх справ та служби безпеки України. Склад команди декілька разів
змінювався, кожного разу він складався з військових та цивільних
співробітників.
33. 4 лютого 2003 року прокуратура видала оцінку експерта з авіації, експертиза якого проводилася групою з чотирьох офіцерів ВПС
на активній службі, спеціаліста з безпеки польотів ВПС у відставці та
цивільного авіаційного експерта.
34. 15 квітня 2003 року група видала свій звіт, в якому погодилася з попередніми висновками, зробленими Спеціальною комісією та
іншими органами щодо головних причин аварії. Що стосується якості
організації шоу, експерти визнали, що саме завдання пілотів не було
несумісним з характеристиками СУ-27, і що розмір та місце розташування зони вищого пілотажу були прийнятними. У той же час, на
думку експертів, організаційні недоліки включали, зокрема, те, що
високопосадові офіцери не склали усеосяжні документи та керівні
принципи для того, щоб команда розуміла обсяг свого завдання, і не
контролювали ретельніше виконання наказів.
35. 30 травня 2003 року цивільний експерт, який проводив цю
оцінку, видав окрему думку, в якій стверджував, зокрема, що на його
думку, область для вищого пілотажу була занадто малою; її розташування було небезпечним, а польотне завдання пілотів не відповідало
характеристикам СУ-27.
36. 2 червня 2003 року прокуратура замовила думки від двох інших експертів, обидва були офіцерами ВПС СРСР у відставці, які на той
час працювали у науковому центрі ВПС з бойових питань, для прояснення спірних моментів та інших питань.
37. 11 червня 2003 року розслідування отримало висновки від цих
двох експертів, в яких вони доповіли про численні недоліки в організації авіашоу. На додаток до недоліків, відмічених у попередньому звіті
Спеціальної Комісії, вони заявили, що зона для вищого пілотажу була
занадто малою; межі зони вищого пілотажу не були чітко означені на
місці таким чином, щоб їх можна було побачити з літака, і цей чинник
пошкодив можливість пілотів орієнтуватися; розташування області
вищого пілотажу було потенційно небезпечним у випадку будь-якої
непередбачуваної ситуації; підготовка аеродрому до шоу проводилася без урахування можливості помилки пілота або будь-якої надзвичайної ситуації; команда не отримала єдине польотне завдання, яке б
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визначало її завдання відповідно до усіх застосовних стандартів; різні
документи, які визначали параметри польоту, не булим всеосяжними
та не повністю відповідали один одному; працівники служби безпеки
польотів не виявили ці недоліки; пілотам дозволили летіти без протиперевантажувальних костюмів, а рівень їх підготовки не перевірявся
жодним компетентним органом; позиція «керівника польотів авіашоу», на яку був призначений генерал-майор А. Т., і яка не містилася
у жодних документах з військового навчання, виявлялася зайвою; вона повторювала позицію звичайного керівника польотів на аеродромі,
та не мала ясності стосовно розподілу повноважень між двома офіцерами; ані генерал-майор А. Т., ані полковник Ю. Я., які керували польотом, не мали належного дозволу, досвіду та кваліфікації; і не проводилася оцінка якості техніки пілотування першого пілота протягом
тренувального польоту в Озерному 24 липня 2002 року. На практиці
тренування пілотів координувалося та контролювалося лише полковником О. Д., який був розташований на аеродромі Озерне та не мав
ані повноважень, ані кваліфікації для оцінки їх підготовки. Експерти
також зазначили, що, беручи до уваги армійську ієрархію, головнокомандуючий ВПС повинен був видати належний офіційний наказ, який
би чітко визначав відповідальних за завдання офіцерів та визначав їх
особисту відповідальність, а також нести відповідальність за їх навчання, оскільки програма передбачала участь членів команди та використання обладнання різних військових підрозділів.
38. За словами експертів, ці та інші недоліки були порушеннями
численних положень, які містилися у відповідній нормативній базі,
у тому числі спеціальних керівних принципів військової авіації, зокрема: Настанови по виконанню польотів в авіації Збройних Сил України, яка набула сили у наказі № 249 заступника міністра оборони від
25 грудня 1998 (НВП-99); Настанови по штурманській службі авіації
Збройних Сил України, яка набула сили у наказі № 54 командуючого
ВПС України від 9 листопада 1992 (НШС-93); Основних правил польотів
у повітряному просторі України, які набули сили у наказі № 62 командуючого ВПС України від 10 грудня 1992 (ОПП-93); Положення про запобігання авіаційних подій у Військово-Повітряних Силах України, яке
набуло сили в наказі № 210 командуючого ВПС 29 жовтня 1999 (ПЗАП2000), та декількох інших. Аналогічно до. висновків, які містилися в інших звітах, експерти дійшли, зокрема, наступного висновку:
«...Однією з підстав для виникнення ... інциденту ... було існування значних недоліків у ... підготовці та організації ... авіашоу та відсутності чіт-
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кого розподілу обов’язків між офіцерами ... яка, у свою чергу, призвела
до відсутності координації між ... особами, залученими до підготовки,
а також до відсутності ефективного контролю за їх працею.»
Якщо б поточні нормативні акти безумовно виконувалися, порушення
в організації демонстраційного польоту можна було б виявити та виправити, і тяжких наслідків можна було б уникнути...»

39. Розслідування закінчилося 10 серпня 2004 року. Десять офіцерів, у тому числі обидва пілоти та їх команда підтримки на землі;
головнокомандуючий ВПС (O. С.); O. В. та В. A. зі штабу ВПС; командуючий 14-го корпусу (С. O.); керівник служби безпеки 14-го корпусу (A. Л.)
та командуючий підрозділу ВПС, який розташовувався в Озерному
(O. Д.) були відправлені на суд.
40. У невстановлений день у 2004 році С. O., раніше знятий з посади командуючого 14-го корпусу, був призначений першим заступником головнокомандуючого ВПС.
41. 27 серпня 2004 року заступник генерального прокурора відокремив кримінальні провадження проти В. С., O. В., В. A. та С. O.
та передав їх справу (надалі — «справу організаторів») на додаткове
розслідування. Зокрема, він виявив, що було необхідно прояснити, чи
існував причинно-наслідковий зв’язок між недоліками, які ставилися
в вину цим офіцерам, та падінням літака.
42. З цією метою 24 вересня 2004 року двом цивільним експертам
було вказано провести додаткову оцінку. Чотири відповідача опротестували це призначення, стверджуючи, що ці експерти не мали компетенцію для оцінки їх праці. С. O. запропонував замість них шість інших
кандидатів. Прокуратура відхилила оскарження цивільних експертів,
але погодилася включити трьох з кандидатів С. O. до групи, постановивши, що вони були достатньо незалежними. Вона відхилила трьох
інших кандидатів, наводячи в якості аргументу можливий конфлікт
інтересів з огляду на їх поточну або минулу працю у ВПС. У подальшому ще двох військових офіцерів у відставці було включено у групу, яка
після цього складалася з двох цивільних експертів та п’яти відставних
військових. Чотири з військових (у тому числі троє кандидатів, яких
запропонував С. O.) на той час служили в Національній військовій академії, а п’ятий експерт був заступником керівника з безпеки польотів
у компанії з ремонту військово-повітряного транспорту, яка належала
Міністерству оборони.
43. 8 лютого 2005 року п’ять військових експертів видали звіт,
у якому дійшли висновку, що усі чотири відповідача належним чином

175

Справи, які стосуються права на життя

виконували свої обов’язки стосовно організації авіашоу, і що ніхто
з них не порушив ніякі службові обов’язки або інші застосовні положення. Група також дійшла висновку, що застосовна нормативна база, яка регулювала організацію військових авіашоу та демонстрацію
вищого пілотажу, була належною та достатньою, і у відповідачів не
було необхідності розробляти додаткові правила або настанови перед
авіашоу. На думку групи, неналежне поводження першого пілота було
єдиною причиною аварії. Висновок групи у відповідній частині містить наступне:
«Єдиною причиною падіння літака СУ-27 було виконання пілотом незапланованого маневру, в ході якого він зробив тяжкі помилки у техніці пілотування, які призвели до падіння літака та катастрофічних
наслідків.»

44. 11 травня 2005 року два цивільних експерта також видали звіт,
який переважно повторював висновки та формулювання звіту, виданого їх військовими колегами.
45. Тим часом, у невстановлений день, справа стосовно пілотів, команди на землі та двох інших офіцерів низького рангу (надалі «справа
виконавців») була передана до суду для судового розгляду.
46. Протягом суду відповідачі не визнали вини у будь-яких порушеннях. Зокрема, генерал-майор A. T. зазначив, що не було нормативного документу, який би визначав відповідальність «керівника польотів авіашоу». Коли його призначили на цю посаду, створену наказом
командуючого 14-го корпусу, він розробив власний документ з переліком своїх обов’язків для ухвалення командуючим, та робив усе, що
було у його силах, для їх виконання. На його думку, це призначення
не могло зробити його відповідальним за прямий контроль за тренуванням пілотів на іншому аеродромі та забезпечення їх готовності,
оскільки ніхто з них не належав до 14-го корпусу та не був поміщений під його командування. Він вважав, що, беручи до уваги їх посади
у військовій ієрархії, пілоти повинні були доповідати безпосередньо
головнокомандуючому ВПС.
47. Полковник A. Л. зі служби безпеки 14-го корпусу також стверджував, що належним чином виконував свої службові обов’язки та підготовив достатньо документації стосовно безпеки польотів протягом
авіашоу. Він надав відповідні документи для перегляду з боку командування 14-го корпусу, а також з боку відповідних секторів штабу ВПС,
і не отримав ніяких негативних зауважень. Полковник A. Л. також ви
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знав, що ніколи особисто не інструктував пілотів щодо заходів безпеки
та не перевіряв їх готовність до польоту. На його думку, ці обов’язки виходили за межі його повноважень та повинні були здійснюватися безпосередніми керівниками пілотів, які не належали до 14-го корпусу.
48. Підполковник Ю. Я., керівник вищого пілотажу, запевнив, що
після отримання інформації про розмір та межі зони вищого пілотажу 24 липня 2002 року, він попередив генерал-майора A. T. та пілотів
про свої сумніви стосовно безпеки. Однак, коли йому сказали, що відповідні параметри були ухвалені вищим командуванням і було занадто пізно будь-що міняти, він виконав накази керівників та керував польотом, як міг.
49. Полковник В. Т. (перший пілот) стверджував, зокрема, що
протягом польоту літак став некерованим внаслідок чинників, які
він не міг контролювати. Він заперечував обвинувачення у тому, що
він відхилився від свого польотного завдання, та стверджував, що н
його думку, спосіб виконання оскаржуваного маневру був питанням
на розсуд пілота, зокрема в силу того, що його польотне завдання не
мало конкретних вказівок у цьому відношенні. Крім того, до польоту
він обговорював оскаржуваний маневр з полковником Ю. Є. (другим
пілотом), якого він вважав капітаном команди, оскільки він знаходився вище у військовій ієрархії, і той не заперечував щодо його вибору. Полковник В. T. також зазначив, що документи, які визначали
його завдання, не визначали межі області вищого пілотажу. Він був
захоплений зненацька, коли побачив по прибутті на місце, що глядачі знаходилися зліва від злітно-посадкової смуги, оскільки за його
розпорядженнями, він також повинен був здійснювати свої маневри
зліва. У будь-якому випадку, він вважав себе зобов’язаним виконати
доручення, не сперечаючись.
50. Полковник Ю. Є. (другий пілот) стверджував, що вважав першого пілота капітаном, і що сам був зобов’язаний утримуватися від
втручання у його дії. Він погодився з першим пілотом про те, що спосіб
виконання оскаржуваного маневру, який не був указаний у польотному завданні, був питанням розсуду пілота.
51. 23 червня 2005 року Центральний регіональний військовий
апеляційний суд, розглядаючи справу комісією у складі трьох військових суддів та діючи в якості суду першої інстанції, визнав обох пілотів, керівника польотів авіашоу та керівника вищого пілотажу винними у порушеннях положень щодо польотів у розумінні статті 416
Кримінального кодексу України (надалі — «КК») та засудив їх до чотир
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надцяти, восьми, шести та п’яти років позбавлення волі, відповідно.
Він також визнав голову служби безпеки польотів 14-го корпусу винним у халатному ставленні до військової служби у розумінні статті
425 пункту 2 КК, і засудив його до чотирьох років позбавлення волі,
умовно, з випробувальним строком. В якості обґрунтування суд посилався на відповідні висновки Спеціальної комісії та оцінку авіаційних
експертів від 11 червня 2003 року (див. пункти 16–18 та 37–38 вище)
у тому, що стосувалося дій вищезгаданих офіцерів, а також загальних
недоліків при організації авіашоу.
52. Було визнано, що шостий відповідач, полковник O. Д., який
координував тренувальну програму В. Т. та Ю. Є. в Озерному та надав
літак для шоу, виконував свої обов’язки добросовісно, він був виправданий.
53. 2 березня 2006 року Військова колегія Верховного Суду України залишила в силі рішення за апеляцією й воно набуло статус остаточного.
54. У той час, у невстановлений день, генеральна прокуратура вирішила продовжити «справу організаторів», не погодившись з висновками експерту від 8 лютого та 11 травня 2005 року, і 25 січня 2006 року припинила повноваження С. О. в якості заступника командуючого ВПС.
55. 11 січня 2008 року відповідачі в цій справі були відправлені до
суду за обвинуваченнями у халатному ставленні до військової служби
у розумінні статті 425 пункту 2 КК. O. В. та В. A. були також обвинувачені у порушеннях правил польоту у розумінні статті 416 КК. Нарешті,
В. С. та С. О. були також обвинувачені у перевищенні своїх повноважень у розумінні статті 424 пункту 3 КК у зв’язку з неналежним використанням державних коштів для святкування фальшивої пам’ятної
дати та організації вищого пілотажу за відсутності належної нормативної бази.
56. 11 червня 2008 року Центральний регіональний військовий
апеляційний суд, розглядаючи справу колегією з трьох військових
суддів та діючи в якості суду першої інстанції, виправдав усіх чотирьох відповідачів за цими обвинуваченнями, переважно спираючись на
експертні висновки від 8 лютого та 11 травня 2005 року. Він визнав, що
положення статті 416 КК не були застосовними до О. В. та В. А., оскільки
вони не керували польотом та не були безпосередньо залучені до його підготовки. Інші обвинувачення були відхилені як необґрунтовані.
Зокрема, було визнано, що всі відповідачі виконували свої обов’язки
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належним чином. Суд зауважив, що вони вжили численні заходи для
забезпечення належної організації шоу та надали значну кількість документів, які правильно розподіляли обов’язки між різними офіцерами. Вони також обґрунтовано довіряли пілотам, команді підтримки
та іншим офіцерам при виконанні виданих їм завдань. Ніякий нормативний акт не міг тлумачитися як той, який видавав відповідачам інші
обов’язки або накладав зобов’язання діяти іншим чином. Відповідні
твердження прокуратури, а також висновки Спеціальної комісії та
експертні висновки, датовані 11 червня 2003 року стосовно заявників
були неправильними, оскільки ґрунтувалися частково на занадто широкому тлумаченні застосовних правових положень і частково — на
посиланнях на положення, які були неправильно застосовані у даному
контексті. Суд не посилався на внутрішнє розслідування Міністерства
оборони у своєму рішенні. Відповідні витяги з рішення суду містять
наступне:
«...члени [Спеціальної комісії] дійшли висновку про те, що безпосередня причина катастрофи ... була результатом помилок у техніці пілотування ... поза межами призначеної області для вищого пілотажу ...
Цей же висновок був прийнятий судом, який розглядав кримінальну
справу стосовно [В. Т.] та інших. Усі інші обставини, які стосувалися організації шоу, на думку суду, ніяк не вплинули на порушення [першого
пілота] і крім того, вони не могли бути передбаченими або прийнятими до уваги організаторами шоу...
...У тому, що стосується розміру області вищого пілотажу, який, на думку експертів, був недостатнім ля виконання завдання ... це порушення
не було причиною катастрофічної ситуації, оскільки літак СУ-27 майже ніколи не був у межах цієї області ...
Звіти про готовність команди до польоту були видані належним чином, і саме після їх отримання [В. С.] та [С. O.] дали дозвіл на політ;
Рішення щодо проведення шоу було прийнято командуючим 14-го корпусу ВПС [С. О.]: він координував це рішення з головнокомандуючим
ВПС [В. С.], і вони діяли у межах своїх повноважень. З метою підготовки урочистих заходів та організації польоту СУ-27 командування 14-го
корпусу спільно зі штабом військових сил вжило низку відповідних
заходів: були видані накази, складені плани шоу; створений порядок
денний та розроблені схеми статичного та повітряного показу ... Командуючий 14-го корпусу виконував свої обов’язки стосовно підготовки шоу відповідно до застосовного законодавства, належним чином
розподіливши обов’язки між своїми підлеглими ... Питання стосовно
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підготовки шоу та контролю за виконанням делегованих завдань обговорювалися на зустрічах, організованих [С. O.] ...
На висновки суду ... також не вплинуло скасування тренувального польоту [на місці] ... На думку суду, цей факт не вплинув на причину катастрофи, якою було відхилення [В. T.] від завдання...»

57. Прокуратура та численні постраждалі сторони оскаржили цей
вердикт у Військовій колегії Верховного Суду. У своїй апеляції прокуратура стверджувала, зокрема, що підготовка до авіашоу ґрунтувалася виключно на документах щодо військового тренування, які не
брали до уваги характеристики вищого пілотажу за участю цивільних
глядачів. Без відповідного законодавства та положень командування
ВПС було зобов’язано розробити конкретні документи, які б адаптували правила військової підготовки для цієї мети, до планування шоу.
Оскільки вищий пілотаж не міг дорівнювати звичайному військовому
тренувальному польоту, необхідно було створити спеціальну програму підготовки, і команда повинна була мати спеціальний дозвіл.
Однак, звіти Спеціальної комісії, Міністерства оборони та авіаційних
експертів свідчили про те, що відповідачі не тільки не розробили відповідні правила та положення, але й не проконтролювали виконання
існуючих загальних правил. Висновки суду суперечили висновкам цих
органів, і для них не було надано ніяке виправдання. Крім того, вони
не відповідали власній позиції суду, прийнятій у рішенні від 23 червня 2005 року, в якому суд спирався на висновки Спеціальної комісії
та оцінку авіаційного експерта при розгляді різних аспектів справи
та посилався на відповідні висновки стосовно поганої організації шоу
у своєму обґрунтуванні.
58. 22 жовтня 2008 року Військова колегія Верховного суду України відхилила апеляції та залишила виправдання у силі.
C. Відшкодування та фінансова допомога заявницям
та іншим постраждалим від аварії

1. Судові провадження
a) Цивільні позови в рамках кримінальних проваджень
59. 24 грудня 2002 року та 12 лютого 2003 року перша та друга заявниці подали цивільні позови в рамках вищезгаданих кримінальних проваджень. Вони вимагали сплатити їм 50,000 українських гривень (UAH) та 200,000 українських гривень, відповідно, в якості від
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шкодування моральної шкоди, понесеної у зв’язку з загибеллю Сергія
та Тетяни Міхно. В подальшому вони збільшили суми позовів, прагнучи отримати 500,000 та 2,000,000 гривень в якості відшкодування
моральної шкоди, відповідно. Позов відшкодування шкоди у зв’язку
з присутністю другої заявниці на місці аварії не був поданий.
60. 23 червня 2005 року, водночас з вердиктом у «справі виконавців», суд присудив кожній заявниці 50,000 гривень в якості відшкодування моральної шкоди, для виплати з боку Міністерства оборони. Він
також присудив 40,000 гривень батьку, матері та сестрі Тетяни Міхно.
61. 2 березня 2006 року Військова колегія Верховного Суду відхилила апеляції заявниць, у яких вони вимагали більші суми відшкодування.
62. 14 грудня 2006 року друга заявниця отримала суму, яку їй присудили.
63. У березні 2008 року перша заявниця отримала 46,134.68 гривень з боргу за рішенням.
64. За словами Уряду, решта, у вигляді 3,865.32 гривень, була сплачена заявниці 28 грудня 2012 року. Уряд надав копію рішення служби
приставів, датовану 28 грудня 2012 року, про зупинення виконавчого
провадження, на підставі того, що рішення було виконано належним
чином.
b) Інші цивільні позови
65. При поданні своїх зауважень у справі у відповідь на зауваження
Уряду заявниці також надали копії рішень Сухінського та Залізничного районних судів Львова, датовані 19 квітня та 7 грудня 2006 року, які
присуджували другій заявниці щомісячні виплати у розмірі 830 гривень та 400 гривень у зв’язку зі втратою фінансової підтримки матері
та батька, відповідно. Ці суми повинно було виплачувати Міністерство
оборони до вісімнадцятого дня народження другої заявниці. Міністерство також було зобов’язано сплатити одноразові суми у розмірі
19,920 гривень та 10,167 гривень у прострочених платежах за першим
та другим рішенням, відповідно. ці рішення не були оскаржені та набули статусу остаточних.
66. Виконавчі провадження розпочалися по відношенню до обох
рішень, однак, за словами заявниць, лише друге з них було виконано.
Вони стверджували, що борг відповідно до першого рішення дорівнював гривневому еквіваленту у 7,786.27 євро (EUR) на момент обміну зауваженнями між сторонами.
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2. Позасудова компенсація та інші програми державної допомоги
67. 27 липня 2002 року Кабінет міністрів України виділив 10,000,000
українських гривень з фонду державного резерву Львівській обласній
державній адміністрації для ліквідації наслідків аварії (Указ № 1085).
68. 29 липня 2002 року обласна адміністрація створила комісію
для розподілу цих фінансів, і визначила охоплювані категорії витрат
(Указ № 718). Відповідно до рішення адміністрації, 5,485,000 гривень
було необхідно розподілити між родинами загиблих осіб. Суми повинні були видаватися подружжям, дітям, батькам та особам, які залежали від загиблих, у розмірі від 20,000 до 40,000 гривень, в залежності
від сімейних обставин. Указ також виділяв 2,075,000 гривень постраждалим, які пережили катастрофу; 500,000 гривень на допомогу родинам при організації похорон та наданні надгробків; 180,000 гривень
стосовно медичних та реабілітаційних витрат; 553,000 по відношенню
до забезпечення протезів та відповідної реабілітації, а решту фінансів
— на інші категорії витрат. За словами Уряду, відповідні фінанси були
розподілені по адресам до кінця 2002 року.
69. 3 вересня 2002 року Верховна Рада України вирішила перевести зарплату за один день кожного члена Верховної Ради, з їх згодою, на
користь постраждалих від Скнилівської катастрофи.
70. 27 листопада 2002 року Виконавчий комітет Львівської міської
ради вирішив, як розподілити 849,475 гривень, отримані муніципалітетом у вигляді благодійних пожертв (Указ № 522). Відповідно до цього рішення, 202,475 гривень з цих фінансів було необхідно розподілити
між родинами загиблих; 405,000 гривень — між особами з серйозними
незворотними ушкодженнями здоров’я; 121,492 гривень — між особами з тяжкими травмами та особами, які отримували стаціонарне лікування; 80,520 гривень — між особами з травмами середньої тяжкості,
які отримували стаціонарне лікування, та 39,970 між особами, які отримували амбулаторне лікування.
71. Декілька разів органи влади приймали додаткові рішення про
виділення фінансової та іншої допомоги різним категоріям постраждалих (такі, як указ № 730 від 15 серпня 2003, № 1078 від 5 грудня 2003,
а також № 221 від 5 березня 2004 Львівської міської ради, Указ № 328
від 19 липня 2012 року мера Львова, та інші). Відповідно до цих рішень
були виділені подальші фінанси для медичних перевірок та реабілітації, на покриття витрат на відпочинок у рекреаційних закладах для
дітей, а також на одноразові виплати постраждалим від аварії.
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72. Перша заявниця та пан І. М., її чоловік (третій член сім’ї заявників) отримали по 50,000 гривень з державного бюджету у зв’язку з
загибеллю їх сина та невістки, та біля 6,200 гривень в якості допомоги
для оплати похорон та іншої допомоги.
73. Друга заявниця отримала загальну суму в розмірі 130,000 гривень з державних фінансів.
74. Заявницям також видали ваучери на відпустку у Криму у
2002 році й вони були звільнені від сплати за дитячий садок другої заявниці. Подальша загальна сума в розмірі 180,000 гривень була зроблена доступною для родини заявників з благодійних фінансів, зібраних
національними органами влади для постраждалих від аварії на авіашоу на Скнилівському аеродромі.
75. Батьки Тетяни Міхно отримали загальну суму в розмірі 68,000
гривень в якості державної допомоги та біля 55,000 гривень в якості
благодійних пожертв.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
ТА МІЖНАРОДНІ МАТЕРІАЛИ
A. Національне законодавство, яке стосується безпеки шоу
та військової служби, що було в силі
на день Скнилівської катастрофи

1. Конституція України
76. Стаття 3 Конституції України 1996 передбачає:
Стаття 3
«Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека
визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість
діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним
обов’язком держави.»

2. Кримінальний кодекс України від 2001 року
77. Відповідні положення Кримінального кодексу України, які були в силі на той час, передбачають:
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Стаття 401. Поняття військового злочину
«1. Військовими злочинами визнаються передбачені цим розділом
злочини проти встановленого законодавством порядку несення або
проходження військової служби, вчинені військовослужбовцями...»

Стаття 416. Порушення правил польотів або підготовки до них
«Порушення правил польотів або підготовки до них, а також порушення правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу або інші тяжкі наслідки, карається позбавленням волі на строк від
п’яти до п’ятнадцяти років.»

Стаття 424. Перевищення військовою службовою особою влади
чи службових повноважень
«1. Перевищення військовою службовою особою влади чи службових
повноважень, тобто умисне вчинення дій, які явно виходять за межі
наданих цій особі прав чи повноважень... якщо ці дії заподіяли істотну
шкоду, карається обмеженням волі на строк від двох до п’яти років або
позбавленням волі на той самий строк...
3. Діяння, … передбачені частинами першою або другою цієї статті,
якщо вони спричинили тяжкі наслідки, караються позбавленням волі
на строк від п’яти до десяти років.»

Стаття 425. Недбале ставлення до військової служби
«1. Недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо це
заподіяло істотну шкоду, карається штрафом...
2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, карається
позбавленням волі на строк від трьох до семи років.»

3. Закон України «Про Збройні Сили України» № 1934-XII
від 6 грудня 1991 року (надалі «Закон про Збройні Сили»)
78. Відповідні положення цього Закону, у формулюванні на той
час, передбачали:
Стаття 3. Структура Збройних Сил України
«Міністерство оборони України є центральним органом виконавчої
влади і військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають
Збройні Сили України...»
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4. Закон України «Про статус внутрішньої служби
Збройних Сил України» № 548-XIV
від 24 березня 1999 року
79. Відповідні положення цього закону, у формулюванні, актуальному на той час, передбачають:
«58. Командир (начальник) є єдиноначальником і особисто відповідає
перед державою за бойову... готовність довіреної йому військової частини...; за бойову підготовку, виховання, військову дисципліну, морально-психологічний стан, збереження життя і зміцнення здоров’я
особового складу; за внутрішній порядок, стан і збереження озброєння, боєприпасів, бойової та іншої техніки...
Командир (начальник) відповідно до посади, яку він займає, повинен
діяти самостійно і вимагати від підлеглих виконання вимог Конституції України, законів України, статутів Збройних Сил України та інших
нормативно-правових актів.

59. Командир (начальник) зобов’язаний:
Планувати роботу і здійснювати заходи щодо підтримання та
удосконалення бойової та мобілізаційної готовності і вимагати їх
виконання...
Знати стан справ у дорученій йому військовій частині... ділові, морально-психологічні якості безпосередньо підпорядкованих військовослужбовців, бойову та іншу техніку, озброєння, що є в частині ...
Вміло спрямовувати військову частину ... у повсякденному житті
та протягом виконання військових завдань.
Організовувати та безпосередньо керувати бойовою підготовкою,
здійснювати контроль за її ходом, об’єктивно оцінювати досягнуті
підлеглими результати...
Постійно вдосконалювати особисту підготовку та майстерність підпорядкованих командирів (начальників), методи керівництва військовою частиною...
Встановлювати у військовій частині... такий внутрішній порядок, який
гарантував би неухильне виконання законів України і положень статутів Збройних Сил України...
проводити роботу щодо зміцнення військової дисципліни, запобігання надзвичайним подіям, кримінальним та іншим правопорушенням
серед особового складу, своєчасно виявляти й усувати їх причини;
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аналізувати стан військової дисципліни і об’єктивно доповідати про
це старшому командирові (начальникові)...

5. Положення Кабінету Міністрів України № 2025
від 18 грудня 1998 року «Про порядок підготовки
спортивних структур та інших спеціально призначених місць
для організації громадських спортивних
та культурно-демонстраційних подій»
80. Це положення зобов’язувало усіх організаторів спортивних
змагань, шоу та інших громадських подій вживати різні заходи з метою забезпечення громадської безпеки та отримувати дозвіл щодо
безпеки від спеціальних комісій, діючих під юрисдикцією місцевої
державної адміністрації. Він також зобов’язував місцеву державну адміністрацію створювати такі комісії з метою, зокрема, перевірки місць, призначених для громадських подій, напередодні цих подій. Ці комісії мали різні повноваження, у тому числі повноваження забороняти
заплановану подію, якщо вони виявляли, що необхідні заходи безпеки
не були вжиті.

6. Положення Кабінету Міністрів України № 401
від 29 березня 2002 року «Про затвердження інструкції
стосовно використання повітряного простору України»
81. Пункт 22 у формулюванні, яке було актуальним на той час, передбачав:
«22. Демонстраційні польоти над населеними пунктами виконуються
за наявності дозволу органу місцевого самоврядування, Державіаслужби, Украероруху. Запити із зазначеного питання до Державіаслужби
подаються керівниками підприємств, установ, організацій відповідними командирами (начальниками) тільки після отримання дозволу
від органу місцевого самоврядування...»

7. Спеціальні постанови військової авіації
82. Постанови військової авіації, які містять технічні правила для
пілотів військової авіації та інших працівників, які займаються військовими льотними операціями і керуванням та підготовкою польотів,
наводяться у пункті 38 вище.
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B. Національні закони та постанови
стосовно безпеки авіашоу, які були введені після аварії
на Скнилівському аеродромі

1. Законодавство стосовно статусу місцевих
та муніципальних органів влади
83. 3 лютого 2004 року були внесені зміни до статті 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування» (№ 280/97-ВР від 21 травня
1997) та статті 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (№ 586-XIV від 9 квітня 1999), з поясненням обсягу обов’язків цих
органів щодо координації та нагляду за будь-якою потенційно небезпечною діяльністю з використанням зброї або військового чи аналогічного обладнання, з метою запобігання будь-яким ризикам для громадського населення.

2. Положення Кабінету Міністрів України № 378
від 26 березня 2003 року «Про затвердження порядку підготовки
та проведення за участю особового складу з використанням
озброєння і військової техніки Збройних Сил потенційно
небезпечних заходів у присутності цивільного населення»
84. Це положення, яке замінила його нова версія у 2014 році, встановлювало порядок організації військових парадів та інших подій,
до яких входить демонстрація військового обладнання. Зокрема,
положення містило різні вимоги для контролю за належним робочим станом обладнання та техніки для демонстрації, і вимагало,
щоб офіцери, які повинні керувати технікою, проходили спеціальне навчання та обстеження, а також відпрацьовували свої виступи
щонайменш п’ять разів до демонстрації перед громадськістю. Воно
також прямо забороняло виконувати маневри вищого пілотажу над
головами глядачів.

3. Наказ Міністерства транспорту України № 728
від 14 жовтня 2002 року «Про додаткові заходи
щодо усунення недоліків в організації роботи
по забезпеченню безпеки на транспорті»
85. Цей Закон указував державним посадовим особам, які несли
відповідальність за транспортну безпеку, вжити низку заходів з метою
контролю та поліпшення безпеки в системах авіаційного, залізнично-
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го та водного транспорту. Преамбула документа посилається на аварію
на Скнилівському авіашоу наступним чином:
«Розслідування причин катастрофи військового літака Су-27, що мала
місце 27 липня ц. р. під час проведення авіаційно-спортивного свята,
виявило значні недоліки в забезпеченні безпеки польотів повітряних
суден, а також в організаційній роботі під час проведення подібних
заходів...
До тяжких наслідків та загибелі людей призвели суттєві недоліки
в організації, підготовці та проведенні авіаційно-спортивного свята,
а також визначення зони пілотажу, порядку пілотування в ній, розміщення глядачів і техніки без урахування можливостей виникнення
нештатних ситуацій та загрози життю людей.
Комісією відзначені також інші недоліки, пов’язані з проведенням
авіаційно-спортивного свята та катастрофою у Скнилові: відсутність
... документів з питань організації та проведення подібних заходів; самоусунення від контролю за їх проведенням окремих посадових осіб
та перевищення своїх повноважень іншими посадовими особами; відсутність експертизи з метою підтвердження гарантії безпеки глядачам
та населенню...
З метою усунення недоліків в організації роботи з забезпечення безпеки на транспорті та удосконалення нормативно-правової бази з питань безпеки на транспорті наказую:

1. Керівникам Державних департаментів транспорту
1.1. В місячний термін забезпечити на всіх підвідомчих підприємствах вивчення матеріалів комісії з розслідування причин катастрофи...
27 липня ц. р. ... з працівниками, діяльність яких пов’язана з питаннями
безпеки та ліквідації наслідків надзвичайних подій та стихійного лиха;
1.2. До 15.11.2002 р. розробити вимоги безпеки під час проведення
в підгалузях виставок, навчань, демонстраційних показів техніки,
парадів тощо...»

4. Інструкція щодо організації та виконання демонстраційних
польотів, стверджена Наказом Міністерства транспорту України
№ 269 від 8 квітня 2003 року
86. Вищевказана інструкція встановлювала базові правила та
вказівки стосовно розподілу обов’язків між офіцерами та органами,
залученими до організації та проведення демонстраційних польотів
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та планування запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій; забезпечувала перелік документів, які необхідно було подати до авіаційних органів з метою отримання дозволу на виступи, а також наводила
базові вимоги стосовно кваліфікації та тренування пілотів та членів
наземної команди, параметри для авіатранспорту та аеродромів, а також вимоги щодо поділення на зони.
87. Інструкція вимагала, зокрема, щоб пілоти проходили спеціальні навчальні курси та тести, у тому числі перевірки знань про місце
виступу, і щоб пілоти робили щонайменш п’ять тренувальних польотів, хоча б один з яких повинен проходити над місцем виступу. Вона
також встановила правило про те, що зона вищого пілотажу повинна
бути чітко означена для орієнтації пілотів у повітрі, і щоб її межі були
щонайменш у 200 метрах від зони для глядачів.
88. Інструкція наводила документи, які необхідно подати у пакеті
заяви до муніципального органу, Укравіатрансу та Укравіаруху, для
отримання дозволу на демонстраційний політ, до яких входили, зокрема, довідка про правильний технічний стан транспортного засобу,
повний та виключний опис запланованих маневрів вищого пілотажу,
план запобігання та ліквідації нещасних випадків, план розташування зон вищого пілотажу та зони для глядачів, та інші документи.

5. Документи стосовно відшкодування та державної допомоги
постраждалим від Скнилівської аварії
89. Документи, надані Урядом України з метою надання допомоги
постраждалим від аварії на Скнилівському авіашоу, наведені у пунктах 67–71 вище.
C. Національне право, яке стосується незалежності прокуратури,
судової влади та праці військових судів

1. Конституція України
90. Відповідні положення Конституції України передбачають наступне:
Стаття 126
«Незалежність і недоторканність судді гарантуються Конституцією
і законами України.
Вплив на суддю у будь-який спосіб забороняється...»
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Стаття 129
«Суддя, здійснюючи правосуддя, є незалежним та керується верховен
ством права...»

91. Подальші відповідні положення Конституції стосовно призначення та звільнення суддів та компетенції Вищої ради юстиції можна
знайти у рішенні Суду у справі Oleksandr Volkov v. Ukraine (№ 21722/11,
§§59–60, ECHR 2013).

2. Кримінально-процесуальний кодекс України (КПК)
від 1960 року, який втратив силу після набуття сили
новим Кодексом, прийнятим 13 квітня 2012
92. Відповідно до статті 3 Кодексу, яка була в силі на той час, провадження в кримінальних справах на території України здійснювалися
за правилами цього Кодексу незалежно від місця вчинення злочину.
93. Відповідно до статті 28 Кодексу, особа, яка зазнала матеріальної шкоди від злочину, вправі при провадженні в кримінальній справі
пред’явити до обвинуваченого або до осіб, що несуть матеріальну відповідальність за дії обвинуваченого, цивільний позов, який розглядається судом разом з кримінальною справою.
94. Відповідно до статті 36 Кодексу, злочини, які ставляться в вину військовим на службі, які мають військовий ранг полковника або
вище, повинні бути віднесені в першій інстанції до відповідних обласних військових апеляційних судів або Апеляційного суду ВійськовоМорських Сил.
95. Відповідно до статті 50 Кодексу, цивільні позивачі в рамках кримінальних проваджень (незалежно від того, чи розглядалися провадження
військовим або звичайним судом) мали, зокрема, наступні права:
— подавати докази;
— заявляти клопотання;
— брати участь у судовому розгляді;
— просити орган дізнання, слідчого і суд про вжиття заходів до
забезпечення заявленого позову;
— ознайомлюватися з матеріалами справи з моменту закінчення
досудового слідства;
— заявляти відводи членів суду або представників сторін;
— подавати скарги на дії особи, яка проводить дізнання, слідчого, прокурора і суду;
— а також подавати скарги на вирок або ухвали суду в частині,
що стосується цивільного позову; тощо.
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3. Закон України «Про прокуратуру» № 1789-XII
від 5 листопада 1991 (надалі «Закон про прокуратуру»)
96. Стаття 46-1 цього закону, у формулюванні, актуальному на той
час, передбачала:
Стаття 46-1. Кадри органів військової прокуратури
«Військовими прокурорами і слідчими призначаються громадяни
з числа офіцерів, які проходять військову службу або перебувають у запасі і мають вищу юридичну освіту.»

4. Закон України «Про статус суддів» № 2862-XII
від 15 грудня 1992 року, скасований законом № 2453-VI
від 7 липня 2010 року (надалі — «Закон про статус суддів»)
97. Відповідно до статті 11 вищеозначеного Закону, яка була в силі
на той час, незалежність суддів (звичайних та військових судів) забезпечувалася порядком їх призначення, зупинення їх повноважень
та звільнення з посади; особливим порядком присвоєння військових
звань суддям військових судів; особливим порядком здійснення правосуддя; таємницею прийняття судового рішення; забороною втручання
у здійснення правосуддя; відповідальністю за неповагу до суду; правом судді на відставку; недоторканістю судді; створенням необхідних
технічних та інформаційних умов для діяльності судів; матеріальним
та соціальним забезпеченням суддів; особливим порядком фінансування судів; а також системою органів судового самоврядування.
98. Стаття 44 вищеозначеного Закону встановлювала, що судді
військових судів, які потребували поліпшення своїх житлових умов,
мали право на отримання квартири чи будинку від Міністерства оборони упродовж шести місяців з дати призначення.

5. Закон України «Про судоустрій України» № 3018-III
від 7 лютого 2002 року, скасований Законом № 2453-VI
від 7 липня 2010 року (надалі — «Закон про судоустрій»)
99. Відповідні положення вищеозначеного Закону, у формулюванні, актуальному на той час, передбачали:
Стаття 16. Незмінюваність суддів
«1. Професійні судді судів загальної юрисдикції обіймають посади
безстроково, крім суддів, які призначаються на посаду судді вперше.»
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Стаття 19. Спеціалізація судів загальної юрисдикції
«1. Відповідно до Конституції України в системі судів загальної
юрисдикції утворюються загальні та спеціалізовані суди окремих судових юрисдикцій. Військові суди належать до загальних судів і здійснюють правосуддя у Збройних Силах України та інших військових
формуваннях, утворених відповідно до закону...»
Стаття 21. Види і склад місцевих судів
«1. Місцевими загальними судами є районні, районні у містах, міські
та міськрайонні суди, а також військові суди гарнізонів...»

Стаття 25. Види і склад апеляційних судів
«1. У системі судів загальної юрисдикції в Україні діють загальні та
спеціалізовані апеляційні суди.
2. Апеляційними загальними судами є: апеляційні суди областей...
військові апеляційні суди регіонів та апеляційний суд ВійськовоМорських Сил України...»

Стаття 48. Склад Верховного Суду України
«1. ...До складу Верховного Суду України входять судді Верховного Суду України, обрані на посаду безстроково...
2. У складі Верховного Суду діють: Судова палата у цивільних справах;
Судова палата у кримінальних справах; Судова палата у господарських
справах; Судова палата в адміністративних справах ... [та] Військова
судова колегія ...»

Стаття 63. Особливості статусу військових суддів
«1. Судді військових судів перебувають на військовій службі і входять
до штатної чисельності Збройних Сил України.
2. Військові звання суддям військових судів присвоюються Президентом України за поданням Голови Верховного Суду України, якщо інше
не встановлено законом...
3. Військовий суддя крім здійснення правосуддя не може залучатися
до виконання інших обов’язків військової служби.»

Стаття 122. Матеріально-технічне забезпечення судів
«1. Матеріально-технічне забезпечення місцевих судів покладається на
державну судову адміністрацію... Щодо забезпечення військових судів
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державна судова адміністрація взаємодіє з відповідними установами
Міністерства оборони України. Особовий склад військових судів користується всіма видами військового спорядження нарівні з особовим
складом військових частин і установ Міністерства оборони України...»

Стаття 133. Забезпечення охорони та підтримання громадського порядку в судах
«...3. Охорона приміщень військових судів здійснюється військовими
частинами гарнізону, на території якого знаходиться відповідний військовий суд.»

100. Відповідно до статті 50 вищеозначеного Закону, Голова Верховного Суду вносить Президенту України подання про затвердження
переліку штатних посад військових суддів та відповідних цим посадам військових звань, а також про присвоєння відповідно до закону
військових звань військовим суддям.
101. Відповідно до статті 60 вищеозначеного Закону, кандидати на
посади суддів військового суду повинні були перебувати на військовій
службі та мати військове звання офіцерського складу на додаток до
загальних вимог, встановлених для інших кандидатів у судді. Суддя,
строк повноважень якого закінчився, за його заявою має бути рекомендований для обрання суддею безстроково.
102. Відповідно до положень, які регулюють вибір, оцінку, просування по службі та дисциплінарну відповідальність суддів (зокрема, статей 61, 73–76 та 97 Закону), відповідні процедури були одними
й тими ж для військових та цивільних суддів; не передбачалася участь
посадових осіб Збройних Сил або Міністерства оборони у цих процедурах по відношенню до військових суддів.
103. Стаття 119 вищеозначеного Закону передбачала створення
Державної судової адміністрації в якості органа, який регулює фінансування судів, забезпечує їм технічне та логістичне забезпечення,
та регулює інші питання їх повсякденного функціонування.
104. Відповідно до статті 120 вищеозначеного Закону, усі суди повинні отримувати фінансування з Державного бюджету України. Верховний Суд регулює своє фінансування автономно, у той час, як за регулювання фінансів, виділених іншим звичайним судам (у тому числі
військовим судам) відповідала Державна судова адміністрація. Дер
жавна судова адміністрація також повинна була розробити бюджетні
пропозиції для перегляду у Раді суддів України та подальшого подання до компетентних бюджетних органів. Окремий рядок у Державному
бюджеті України повинен бути присвячений військовим судам.
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6. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» № 2453-VI
від 7 липня 2010 року
105. Перехідні положення вищеозначеного Закону передбачали
ліквідацію військових судів з 15 вересня 2010 року. Вони також давали
суддям військових судів вибір — залишити військову службу та продовжувати судову кар’єру у цивільних судах, або залишити судові посади та продовжувати військову службу у Збройних силах.
D. Міжнародні матеріали стосовно здійснення
правосуддя військовими судами

1. Проект принципів щодо здійснення правосуддя
військовими судами: Доповідь, представлена
Спеціальним доповідачем Підкомісії з питань просування
та захисту прав людини Комісії ООН з питань прав людини
(U.N. Doc. E/CN.4/2006/58 at 4 (2006))
106. Відповідні частини Проекту принципів передбачають:
Принцип № 1. Створення військових судових органів
на основі конституції або закону
«Військові судові органи, якщо вони існують, можуть створюватися
лише на основі конституції або закону, з повагою до принципів розділу влади. Вони повинні бути невід’ємною частиною загальної судової
системи...»

Принцип № 8. Функціональна компетенція військових судів
«Компетенція військових судів повинна обмежуватися розглядом
правопорушень суто військового характеру, скоєних військовослужбовцями. Військові суди можуть розглядати справи осіб, подібних військовослужбовцям, пов’язані лише з їх діями в якості осіб, подібних
військовослужбовцям...»

Принцип № 9. Розгляд справ осіб, учинивши серйозні порушення прав людини
«За будь-яких обставин компетенція військових судів повинна уступати місце компетенції звичайних судів при розгляді справ про серйозні порушення прав людини, такі, як позасудові страти, насильницькі
зникнення та катування, а також кримінальному переслідуванні та покаранні осіб, учинивши ці злочини...»
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Принцип № 13. Право на компетентний, незалежний та неупереджений суд
«...Особи, обрані для виконання функцій суддів у військових судах,
повинні бути чесними та компетентними й мати необхідну юридичну
освіту та кваліфікацію. Статус військових суддів повинен гарантувати
їм незалежність та неупередженість, зокрема по відношенню до військової ієрархії...»

2. Резолюція, прийнята Радою ООН з питань прав людини
23 березня 2012 року щодо цілісності судової системи
(A/HRC/RES/19/31)
107. Відповідні частини Резолюції передбачають:
«Рада з прав людини...
1. Приймає до уваги відповідні розділи ... доповіді, наданої Спеціальним доповідачем ... з питань здійснення правосуддя військовими судами [E/CN.4/2006/58]; ...
8. Закликає держави, які мають військові суди або спеціальні трибунали для розгляду справ військових злочинців забезпечити, щоб такі
органи були невід’ємною частиною загальної судової системи, і щоб
такі суди користувалися належними процедурами, які визнаються гарантіями справедливого судового процесу відповідно до національного законодавства...»

3. Записка Генерального секретаря ООН, яка передає доповідь
Спеціального доповідача про незалежність суддів та адвокатів
(A/68/285) від 7 серпня 2013 року
108. 7 серпня 2013 року Генеральний секретар ООН передав Генеральній асамблеї ООН доповідь Спеціального доповідача про незалежність суддів та адвокатів, Габріели Хол, для розгляду на 68-й сесії. Відповідні частини доповіді містять наступне:
«20. З часом спостерігається зростання тенденції до обмеження юрисдикції військових судів. Традиційна модель військового правосуддя,
згідно з якою особа, яка дає накази, займає місце у суді, поступово
проходила важливі зміни, в результаті чого військові суди все більше
включалися, в якості спеціалізованого відділення, до загальної судової
системи. Декілька країн вже відмовилися від функціонування військових судів у мирний час та передали відповідальність за розгляд стверджуваних порушень з боку військовослужбовців до звичайних судів
та/або дисциплінарних органів. ...
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26. Позиція військових судів у структурі держави та їх відносини зі
«звичайною» судовою системою відрізняються в різних країнах. У багатьох країнах військові суди є частиною судової системи, і часто є її
спеціалізованою галуззю. В інших країнах військові суди знаходяться поза межами звичайної юрисдикції, та прикріплені до виконавчої
галузі, часто до Міністерства оборони. У декількох країнах загальна
судова система має повноваження для перегляду рішень, винесених
військовими судами. Для цього деякі країни встановили спеціальні
військові відділи у рамках верховного суду або доповнили звичайних
суддів військовослужбовцями.
27. Державна практика також неоднорідна щодо складу військових
судів. У декількох країнах військові суди складаються лише з активних
або відставних офіцерів збройних сил, які мають належну підготовку
або кваліфікацію у питаннях права. У деяких випадках військові судді
не зобов’язані проходити юридичне навчання. В інших країнах військові суди складаються з професійних суддів, які є військовими або
цивільними суддями та мають військовий досвід та знання про функціонування збройних сил.
28. У національному законодавстві зазвичай стверджується, що військові судді повинні мати той же рівень освіти та підготовки, який
потребується від цивільних суддів. У країнах, де військовими судами
керує звичайна судова система, цивільним суддям можуть допомагати
військовослужбовці...

Рекомендації:
91. Спеціальний доповідач бажає зробити наступні рекомендації з
метою допомоги державам при забезпеченні того, щоб при існуванні
військової судової системи, військові суди здійснювали правосуддя у
повній відповідності з міжнародним правом та стандартами в області
прав людини. ...
93. Незалежність військових судів повинна бути гарантована законом
на найвищому рівні. ... незалежність військових судів та їх включення
до загального керування судовою системою Держави повинна гарантуватися у конституції або основоположному законі, якщо держава не
має написаної конституції. ...
95. Для забезпечення незалежності військових суддів, їх статус, у тому числі їх безпека, адекватна винагорода, умови служби, пенсії та
вік відставки, повинні визначатися законом. Зокрема, військові судді повинні мати гарантовану посаду до обов’язкового пенсійного віку
або закінчення строку посади, якщо такий існує. Вони також повинні
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звільнятися лише на серйозних підставах неналежної поведінки або
некомпетентності, відповідно до справедливих процедур, які забезпечують ефективність, прозорість та неупередженість, закріплених
у конституції або законі. ...
97. Національне законодавство повинно наводити об’єктивні критерії
для вибору військових суддів... Держави повинні розглянути можливість створення незалежного органу, до завдань якого входить вибір
військових суддів. ...
98. В якості спеціалізованої юрисдикції спрямованої на службу конкретним дисциплінарним потребам військовослужбовців, ratione
materiae юрисдикція військових судів повинна обмежуватися кримінальними злочинами лише військового характеру, інакше кажучи,
злочинами, які за своїм характером відносяться лише до законно
захищених інтересів військового характеру, таких, як дезертирство,
непокірність або залишення посади чи командування. ...

106. Юрисдикція звичайних судів повинна переважати над юрисдикцією військових судів при проведенні перевірок стверджуваних
правопорушень за участі тяжких порушень прав людини та при покаранні та судовому розгляді осіб, обвинувачених у таких злочинах, за
будь-яких обставин, у тому числі — коли стверджувані дії були вчинені військовослужбовцями.
107. Військові суди та провадження в них повинні, за будь-яких
обставин, поважати та застосовувати принципи міжнародного права,
які стосуються справедливого судового процесу. Будь-які обмеження вимог справедливого судового процесу та гарантії належних процедур повинні забезпечуватися законодавством, виправдовуватися
об’єктивними підставами, бути пропорційними, та не повинні підривати загальне право на справедливий судовий процес...»

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 2 КОНВЕНЦІЇ
109. Заявниці скаржилися на те, що державні органи влади не
створили необхідні законодавчі, адміністративні та практичні гарантії для захисту життя членів їх родини протягом авіашоу; що вони несли пряму відповідальність за падіння літака, яке призвело до загибелі
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родичів заявниць, та не провели ефективне незалежне розслідування
відповідних обставин. Заявниці посилалися на статтю 2 §1 Конвенції,
яка передбачає:
«1. Право кожного на життя охороняється законом. Нікого не може
бути умисно позбавлено життя інакше ніж на виконання смертного
вироку суду, винесеного після визнання його винним у вчиненні злочину, за який закон передбачає таке покарання.»
A. Щодо прийнятності

1. Доводи сторін
a) Уряд
110. Уряд стверджував, що заявниці втратили статус постраждалих по відношенню до своєї скарги відповідно до матеріального аспекту статті 2 Конвенції, і тому ця скарга повинна бути відхилена як
несумісна ratione personae з положеннями Конвенції.
111. Зокрема, Уряд зауважив, що порушення права родичів заявниць на життя було визнано на національному рівні, й заявниці отримали відшкодування за це порушення. Окрім цього національні органи влади провели оперативне та ефективне розслідування, яке призвело до ретельного встановлення усіх обставин аварії та покарання
винних.
112. Уряд також стверджував, що процесуальна скарга заявниць,
у тому, що стосувалося неналежності розслідування, були явно необґрунтованими. Зокрема, розслідування проводила під наглядом
генеральної прокуратури команда слідчих, які належали до різних органів. Воно призвело до обвинувачення десяти військовослужбовців,
у тому числі п’яти офіцерів у званні генерала. Навіть після того, як деякі відповідачі були виправдані судом, прокуратура обрала оскаржити це рішення та наполягала на обвинуваченнях до кінця проваджень.
Тому було неможливо виявити об’єктивну або суб’єктивну відсутність
незалежності або неупередженості з боку слідчих органів.
b) Заявниці
113. Заявниці опротестували думку Уряду.
114. Вони стверджували, що державні органи влади не зробили
майже нічого для забезпечення безпеки глядачів на Скнилівському авіашоу та не вжили усі необхідні заходи для виправлення цього
порушення у їх відношенні. Зокрема, компенсаційне відшкодуван-

198

Міхно проти України

ня, яке було їм забезпечено, було неналежним та супроводжувалося
значними затримками. Окрім цього, відповідне розслідування не було
належним, оскільки вищі військові та цивільні місцеві органи несправедливо уникнули кримінальної відповідальності за свою недбалість
при організації шоу, у той час як покарання осіб, визнаних винними,
було недостатнім.
115. Заявниці також стверджували, що розслідування не було незалежним. Зокрема, більшість слідчих та прокурорів, залучених до
справи, були військовослужбовцями на службі у Збройних Силах під
контролем Міністерства оборони. Розслідування аварії розпочала військова прокуратура і воно продовжувалося під наглядом Управління
військової прокуратури у генеральній прокуратурі. Окрім цього, остання оцінка авіаційного експерту, відповідно до якої старші офіцери
ВПС були визнані як ті, що не скоїли порушення обов’язків та яка використовувалася судами для обґрунтування виправдань, проводилася
військовими офіцерами, які по ієрархії були підлеглими С. О., одного
з відповідачів у справі, який був заступником командуючого ВПС на
той час. Всупереч запитам заявниць, С. O. не був відсторонений від
своїх обов’язків протягом розслідування у своєму відношенні. Нарешті, усі судді, які вели кримінальну справу проти офіцерів ВПС, також
були військовослужбовцями. Тому вони не мали необхідної незалежності від Міністерства оборони та Збройних Сил.

2. Оцінка Суду
116. Суд повторює, що, відповідно до принципу субсидіарності,
у першу чергу національні органи влади повинні виправити будь-які
стверджувані порушення Конвенції. У цьому відношенні питання про
те, чи може заявник вважатися постраждалим від стверджуваного порушення, є важливим на всіх стадіях проваджень відповідно до Конвенції (див., наприклад, Nikolova and Velichkova v. Bulgaria, № 7888/03,
§49, 20 грудня 2007). Суд раніше визнавав, що рішення або захід на користь заявника у принципі не буде достатнім для того, щоб позбавити
його статусу «постраждалого», якщо національні органи влади не ви
знають, явно або по суті, та не забезпечать відшкодування за порушення Конвенції (див. там же).
117. Сума та своєчасна сплата відшкодування за відчуті страждання є важливою при оцінці належності відшкодування збитку за загиблого члена родини (див., зокрема, Öneryıldız v. Turkey [GC], № 48939/99,
§152, ECHR 2004-XII; та Nikolova and Velichkova, цит. вище, §52). Питання
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того, чи отримав заявник відшкодування шкоди — питання, порівняне до справедливої сатисфакції, яку передбачає стаття 41 Конвенції —
є важливим у цьому сенсі (див., наприклад, Firstov v. Russia, № 42119/04,
§31, 20 лютого 2014; Sizarev v. Ukraine, № 17116/04, §93, 17 січня 2013;
та Zgonnik v. Ukraine, № 5976/08 (dec.), 18 грудня 2012).
118. Розглянувши факти справи у світлі наведених вище принципів, Суд зауважує, що сукупна сума виплат стосовно відшкодування,
виділена з державних коштів для родини заявниць та інших родичів
у зв’язку з загибеллю Сергія та Тетяни Міхно судовими та позасудовими засобами (див. пункти 60, 65 та 72–74 вище), була порівняна з сумами, які сам Суд присуджував відповідно до статті 41 Конвенції в інших
нещодавніх рішеннях проти України, в яких висувалися аналогічні
питання (див., наприклад, Gorovenky and Bugara v. Ukraine, № 36146/05
та 42418/05, §55, 12 січня 2012; Mosendz, цит. вище, §129; та Arskaya v.
Ukraine, № 45076/05, §95, 5 грудня 2013). Він також зазначає, що мала
місце значна непояснена затримка у сплаті відшкодування першій заявниці, присудженого рішенням від 23 червня 2005 року (див. пункти
63–64 вище). Однак, оскільки більша сума сплати, присуджена родині
заявниць, та інша державна допомога були доступними оперативно,
а сума, присуджена стосовно рішення першій заявниці, була сплачена
у повному обсязі, Суд вважає, що ця затримка, яка могла бути доречною при розгляді скарг відповідно до інших положень Конвенції, таких як, наприклад, статті 6, не може сама по собі служити основою для
відхилення заперечення Уряду про поточний статус першої заявниці
в якості постраждалої відповідно до статті 2 (див., з необхідними змінами, Fedina v. Ukraine, № 17185/02, §§66, 72 та 81, 2 вересня 2010).
119. У той же час Суд зазначає, на підставі своєї встановленої юриспруденції, що у справах, які стосуються втрати життя або смертельної загрози життю, у контексті небезпечної діяльності, присудження
відшкодування є важливим, але не єдиним елементом компенсації.
Державні органи влади також зобов’язані провести ретельне та ефективне розслідування, здатне призвести до виявлення та покарання
відповідальних осіб (див., серед інших, Budayeva and Others v. Russia,
№№ 15339/02, 21166/02, 20058/02, 11673/02 та 15343/02, §140, ECHR 2008
(витяги); Esmukhambetov and Others v. Russia, № 23445/03, §107, 29 березня 2011; та Kolyadenko and Others v. Russia, №№ 17423/05, 20534/05,
20678/05, 23263/05, 24283/05 та 35673/05, §190, 28 лютого 2012).
120. Ретельно розглянувши усі доводи сторін, Суд зазначає, що питання статусу заявниць у якості «постраждалих» тісно пов’язане з питан-
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ням загальної ефективності розслідування у даній справі (див., наприклад, Nikolova and Velichkova, цит. вище, §47, та Esmukhambetov and Others,
цит. вище, §§107–108), у тому числі незалежності як складового елементу
такої ефективності (Mustafa Tunç and Fecire Tunç v. Turkey [GC], № 24014/05,
§225, 14 квітня 2015). Тому буде доречним приєднати зауваження Уряду
щодо статусу заявниць у якості постраждалих до суті та розглянути його, разом з доводами сторін стосовно незалежності розслідування, при
розгляді суті відповідної скарги відповідно до статті 2 Конвенції.
121. В інших аспектах скарги заявниць відповідно до статті 2 Конвенції не є явно необґрунтованими у розумінні статті 35 §3 (a) Конвенції, та не є неприйнятними за будь-яких інших підстав. Тому вони
повинні бути проголошені прийнятними.
B. Щодо суті

1. Доводи сторін
122. Заявниці стверджували, що державні органи влади несли відповідальність за нездатність захистити життя їх родичів та провести
ефективне розслідування, при якому б усі винні особи були притягнуті
до відповідальності. Вони повторили висновки звіту НУО «Скнилівська трагедія» (див. пункти 25–30 вище) стосовно порушень безпеки
глядачів протягом авіашоу, та стверджували, що застосовна правова система була неналежною і що старші військові офіцери та місцеві
цивільні посадові особи несправедливо уникнули відповідальності за
свої порушення. Вони також стверджували, що покарання, накладені
на засуджених офіцерів, були непропорційно м’якими, а у провадженнях існували численні процесуальні недоліки.
123. Уряд не погодився. Він посилався на свої аргументи стосовно
належності національного розслідування та достатньої суми відшкодування для заявниць на національному рівні (див. пункти 110–112).
За словами Уряду, національна правова система була належною й це
дозволило встановити всі відповідні факти та належним чином розподілити відповідальність за інцидент.

2. Оцінка Суду
a) Матеріальний аспект статті 2 Конвенції
124. Суд повторює, що перше речення статті 2 §1 зобов’язує державу не тільки утриматися від незаконного позбавлення життя, але
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й вжити доречні кроки для захисту життя осіб під його юрисдикцією
(див., зокрема, L. C. B. v. the United Kingdom, 9 червня 1998, §36, Reports
of Judgments and Decisions 1998-III). Для виникнення позитивного
зобов’язання щодо захисту життя необхідно встановити, що органи
влади знали або повинні були знати на той час про існування справжньої та безпосередньої загрози життю конкретної особи, і якщо це було
так — що вони не вжили заходів у межах своїх повноважень, які б при
розумному розгляді могли запобігти цій загрозі (див., серед інших,
Finogenov and Others v. Russia, №№ 18299/03 та 27311/03, §209, ECHR 2011
(витяги); Banel v. Lithuania, № 14326/11, §65, 18 червня 2013; та Prilutskiy
v. Ukraine, № 40429/08, §33, 26 лютого 2015). Це позитивне зобов’язання
тягне за собою насамперед обов’язок держави створити законодавчу
та адміністративну систему для регулювання небезпечної діяльності,
яка повинна забезпечити, зокрема, доречні процедури, беручи до уваги технічні аспекти відповідної діяльності (див., зокрема, Öneryıldız v.
Turkey, цит. вище, §90).
125. Як випливає з матеріалів справи, першочерговою причиною
аварії на Скнилівському авіашоу, яка забрала життя Сергія та Тетяни
Міхно, була технічна помилка з боку В. T., військового пілота, при виконанні маневру вищого пілотажу, не передбаченого у його польотному
завданні та не відпрацьованого ним до авіашоу, у поєднанні з відсутністю своєчасного втручання команди підтримки у його неправильну
поведінку (див. пункти 16 та 51 вище). Держава-відповідач несе відповідальність за ці загибелі й тому це питання не було опротестовано
сторонами.
126. Суд також зауважує, що на думку заявниць, держава була відповідальною у значно ширшому сенсі, зокрема, через те, що не створила належну загальну нормативно-правову систему для організації
авіашоу та у зв’язку з неналежним плануванням та підготовкою відповідного авіашоу.
127. У цьому зв’язку слід зазначити, що після аварії на національному рівні була прийнята низка нових нормативних актів з метою
поліпшення відповідних стандартів безпеки (див. пункти 83–89 вище).
Однак, задача Суду не полягає в порівнянні якості відповідної правової системи до та після аварії in abstracto. У цьому зв’язку Суд зазначає, що коли держава повинна вжити позитивні заходи, вибір заходів,
у принципі, є питанням, яке потрапляє до свободи розсуду договірної держави. Існують різні можливості для забезпечення дотримання
прав Конвенції, і навіть якщо держава не скористалася одним конкрет-

202

Міхно проти України

ним засобом, вона усе ще може виконати свій позитивний обов’язок за
допомогою інших засобів (див., наприклад, Budayeva and Others, цит.
вище, §§134–135). Наприклад, відсутність загальних законодавчих
вказівок може компенсуватися розробленням конкретної програми
шоу з боку органу, який приймає безпосередню участь у плануванні
або контролі за шоу.
128. Тим часом, як однозначно слідує з результатів усіх співпадаючих національних розслідувань (а саме, розслідувань Спеціальної
урядової комісії, Міністерства оборони, комісії, створеної муніципалітетом та НУО, створеної родичами постраждалих), Скнилівське
авіашоу було в цілому організовано зі значними недоліками у плані
безпеки, які походили з недостатньо детальної загальної нормативної системи (див. пункти 18, 20 та 85 вище) та нездатності військових
та цивільних органів влади повністю скористатися існуючою системою для втілення усіх можливих заходів щодо мінімізації ризику для
життя глядачів (див. пункти 17–20, 22–24, 26–30, 34, 37–38 та 87 вище).
Як випливає з матеріалів справи, ці чинники вкупі призвели до неналежної підготовки аеродрому до безпечного розміщення глядачів та
недостатньої готовності команди до роботи. Беручи до уваги рівень
подробиць у фактичних висновках та одноголосність в основних висновках між усіма національними органами, які разом розслідували
відповідні факти, Суд в силу своєї субсидіарної ролі, не закликається переглянути їх висновки щодо головних або другорядних причин
аварії.
129. Тому Суд вважає, що відповідальність держави за аварію на
Скнилівському авіашоу стає актуальною у зв’язку з недбалими діями та бездіяльністю її військових пілотів та їх команди підтримки,
а також у зв’язку з нездатністю інших компетентних органів та офіцерів створити необхідні процедури, заходи безпеки та запобіжні
заходи з метою підготовки аеродрому до безпечного розміщення
глядачів та забезпечення належної готовності команди виконавців
до завдання.
130. Суд надалі нагадує, що за словами Уряду, це питання було належним чином розглянутим на національному рівні шляхом виявлення та покарання усіх осіб, відповідальних за ці порушення. У світлі цих
доводів Суд спочатку проаналізує те, як держава-відповідач дотримала своє процесуальне зобов’язання відповідно до статті 2, після чого
визначить, чи існує усе ще необхідність постановити про існування
матеріального порушення.
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b) Процесуальний аспект статті 2 Конвенції
i) Загальні принципи
131. Суд повторює зі своєї встановленої юриспруденції, що коли
відбувається травма, яка загрожує життю, або загибель, стаття 2 Конвенції вимагає існування ефективної судової системи для забезпечення виконання законодавчої системи, спрямованої на захист права на
життя шляхом надання доречного відшкодування (див., наприклад,
Anna Todorova v. Bulgaria, № 23302/03, §72, 24 травня 2011, та Antonov
v. Ukraine, № 28096/04, §44, 3 листопада 2011). Така система може, і за
певних обставин буде включати застосування кримінального законодавства (див., серед інших, Antonov, цит. вище, §45). У конкретному
контексті втрати життя або тяжкої травми, отриманої у зв’язку з небезпечною діяльністю, Суд вважав, що офіційне кримінальне розслідування є необхідним, оскільки державні органи влади часто є єдиними органами, які мають достатні відповідні знання для виявлення
та встановлення складного явища, яке могло стати причиною інциденту (див., зокрема, Öneryıldız, цит. вище, §93 та Brincat and Others v.
Malta, №№ 60908/11, 62110/11, 62129/11, 62312/11 та 62338/11, §§121–122,
24 липня 2014).
132. Дотримання офіційним розслідуванням процесуальних вимог статті 2 оцінюється на основі декількох ключових параметрів: належності слідчих заходів, оперативності розслідування, участі родини
загиблих осіб, та незалежності розслідування (див., у якості нещодавнього, Mustafa and Fecire Tunç, цит. вище, §225). Для того, щоб вважатися «ефективним», розслідування повинно, по-перше, бути належним
(див. Ramsahai and Others v. the Netherlands [GC], № 52391/99, §324, ECHR
2007-II). Тобто, воно повинно бути здатним призвести до встановлення
фактів і, якщо це доречно, встановлення та покарання відповідальних
осіб (див. Mustafa and Fecire Tunç, цит. вище, §§172–174).
133. Ці вимоги також поширюються на стадію суду (див. Abdullah
Yılmaz v. Turkey, № 21899/02, §58, 17 червня 2008, та Mosendz, цит. вище,
§94). Не можна зробити висновок про те, що стаття 2 може потягти за
собою право покарати або засудити за кримінальні правопорушення
треті сторони або абсолютне зобов’язання того, щоб усі кримінальні
переслідування призводили до засудження, або навіть до конкретного
вироку (Giuliani and Gaggio v. Italy [GC], № 23458/02, §306, ECHR 2011 (витяги)). Якщо порушення права на життя або фізичну недоторканість
не вчиняється умисно, позитивне зобов’язання щодо створення ефек-
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тивної судової системи, яке накладає стаття 2, не обов’язково потребуватиме надання у кожній справі засобу правового захисту відповідно
до кримінального права. Суд вже постановляв, що у конкретній сфері
медичної недбалості, або по відношенню до можливої відповідальності державних посадових осіб за загибель, яка відбулася у результаті
їх недбалості, зобов’язання може, наприклад, також бути виконаним,
якщо правова система забезпечить постраждалим засіб правового захисту у цивільних судах, окремо або в поєднанні з засобом правового захисту у кримінальних судах, що дозволить встановити будь-яку
відповідальність лікарів або інших працівників та отримати будь-яке
належне відшкодування у цивільному порядку, таке, як наказ про
відшкодування шкоди та оприлюднення рішення. Можуть також бути передбачені дисциплінарні заходи (див. Branko Tomašić and Others
v. Croatia, № 46598/06, §64, 15 січня 2009 року з подальшими посиланнями). У той же час національні суди за жодних обставин не повинні
бути готові дозволити злочинам, які загрожували життю, залишитися
безкарними (див. Öneryıldız, цит. вище, §95; Budayeva and Others, цит.
вище, §145; та Giuliani and Gaggio, цит. вище, §306).
134. Стаття 2 Конвенції передбачає, серед інших вимог, що розслідування повинно бути в достатній мірі незалежним (див., у якості
нещодавнього, Mustafa Tunç and Fecire Tunç, цит. вище, §217). Вона не
вимагає, щоб особи та органи, відповідальні за розслідування, були абсолютно незалежними, але потребує, щоб вони були достатньо
незалежними від осіб та структур, які можуть бути залучені до відповідальності (див. там же та Ramsahai and Others v. the Netherlands [GC],
№ 52391/99, §§343 та 344, ECHR 2007-II). Належність рівню незалежності оцінюється у світлі усіх обставин, які є конкретними у кожній
окремій справі. Коли статутна або інституційна незалежність розслідування піддається сумнівам, така ситуація, хоча вона не є рішучою,
закликатиме до більш суворого контролю з боку Суду щодо того, чи
проводилося розслідування незалежно. Правильний підхід у таких
справах полягає у розгляді того, чи пошкодили оскаржувані обставини ефективності розслідування та його можливості пролити світло на
обставини загибелі й покарати відповідальних осіб, і якщо так — в якій
мірі (див. Mustafa Tunç and Fecire Tunç, цит. вище, §§223 та 224).
ii) Незалежність розслідування у даній справі
135. У той мірі, в якій заявниці у даній справі скаржаться на те, що
національне розслідування не мало необхідної незалежності, Суд за-
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уважує, що прокурори та слідчі з військової прокуратури, які були основою слідчої команди, а також усі судді, які займалися справою, були
військовослужбовцями. Відповідно до закону, застосовного на той час,
вони були кадрами Збройних Сил, які були підлеглими Міністерства
оборони (див. пункти 78, 96 та 99 (які цитують статтю 63 Закону про
судоустрій вище). Суд також зазначає, що хоча більшість високопосадових відповідачів були звільнені з військової служби незабаром після
інциденту, колишній командуючий 14-го корпусу (Генерал-лейтенант
С. O.), який був понижений у званні в силу дисциплінарного покарання після аварії на авіашоу, був незабаром після цього підвищений і на
момент свого суду займав дуже важливу посаду заступника командуючого Військово-повітряних сил. Видається, що щонайменш протягом деякого періоду проваджень він був відсторонений від виконання
обов’язків (див. пункт 54 вище), однак, тривалість цього відсторонення невідома.
136. У той же час Суд зазначає, що сторони не стверджували, що
існувала субординація або будь-які особливі відношення між відповідачами та будь-яким зі слідчих, прокурорів або суддів, залучених до
проваджень. Він також зазначає, що досягнуті прокуратурою висновки щодо обставин аварії були в цілому аналогічні висновкам, досягнутим численними іншими органами, які також розслідували аварію,
у тому числі висновкам спеціально створеної урядової комісії, незалежність якої не опротестовувалася, і НУО «Скнилівська трагедія». Заявниці не продемонстрували та не стверджували, що органи слідства
та прокуратури не виявили або намагалися приховати будь-який факт
або обставину, важливу для встановлення правди стосовно аварії. Слід
також зауважити, що прокуратура постійно наполягала на висуненні
звинувачень військовим офіцерам протягом усіх проваджень, у тому
числі шляхом подання апеляції після виправдання деяких відповідачів. За цих обставин Суд не має підстави для досягнення висновку про
те, що характер дій органів слідства та прокуратури був недостатньо
незалежним.
137. Що стосується стверджуваної ієрархічної субординації між
С. О. та експертами, залученими до остаточної авіаційної експертизи, Суд зауважує, що група відповідних експертів складалася з п’яти
військовослужбовців у відставці та двох цивільних експертів, які, відповідно до висновків прокуратури, ніколи не були під командуванням
С. О. Слід зауважити, що три інші кандидати були відхилені саме за
цієї підстави (див. пункт 42 вище). На основі матеріалів справи Суд не
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вбачає підстав для досягнення висновку про те, що відповідні експерти не мали необхідної незалежності для цілей статті 2.
138. Нарешті, у тому, що стосується стверджуваної відсутності
незалежності суддів, які брали участь у розгляді кримінальної справи проти військових офіцерів, Суд зазначає, що заявниці зупинилися
на тому факті, що судді були військовослужбовцями, і що вони виправдали високопосадових офіцерів, обвинувачених у рамках «справи
організаторів». Суд вважає, що самі ці аргументи не можуть викликати сумніви щодо незалежності суддів для цілей статті 2 (див. Mustafa
Tunç and Fecire Tunç, цит. вище, §§249 та 253). Більш того, чотири офіцери, які були виправдані, раніше були притягнуті до дисциплінарної
відповідальності Міністерством оборони за недбалість при організації шоу, і три з них після цього були звільнені з Військово-повітряних
сил на цій підставі. За цих обставин Суд не має підстави для досягнення висновку про те, що судді виправдали цих офіцерів під тиском
Міністерства.
139. У світлі наведених вище міркувань Суд робить висновок про
те, що національне розслідування було достатньо незалежним для
цілей статті 2.
140. Однак, беручи до уваги різницю у необхідних гарантіях незалежності суддів, захищених статтею 2 та статтею 6 Конвенції (див.
Mustafa Tunç and Fecire Tunç, цит. вище, §§220 222) та беручи до уваги
скарги заявниць стосовно відсутності структурної незалежності військових судів, Суд також розгляне це питання відповідно до статті 6
Конвенції (див. пункти 156–167 нижче).
iii) Належність розслідування у даній справі
141. При прийнятті рішення щодо того, чи було розслідування
«належним», Суд зазначає з самого початку, що заявниці скаржаться,
по суті, на те, що покарання, накладене на військових, засуджених за
недбалість та недоліки, які призвели до аварії на авіашоу, було занадто
м’яким, і що не всі органи влади та офіцери, винні у недбалості, переслідувалися та були покарані у кримінальному порядку.
142. Слід зауважити, що заявниці не опротестовують повність або
точність ключових фактичних висновків. У дійсності, як Суд вже постановив у пункті 128 вище, численні паралельні розслідування, у тому числі розслідування, яке проводила НУО «Скнилівська трагедія»,
досягли аналогічних висновків стосовно найважливіших фактичних
обставин, які відносилися до аварії.
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143. Що стосується розподілу відповідальності у праві між різними відповідними офіцерами та органами, Суд нагадує, що національне розслідування призвело до засудження п’яти військових. Зокрема,
В. Т., перший пілот, щодо якого було визнано, що він порушив польотне завдання, був засуджений до чотирнадцяти років позбавлення
волі. На момент обміну зауваженнями між сторонами він усе ще відбував тюремне покарання. Другий пілот, керівник польотів авіашоу, та
керівник вищого пілотажу, визнані відповідальними за те, що не втрутилися у неналежну поведінку першого пілота, також були засуджені
до різних тюремних строків (див. пункт 51 вище). Нарешті, керівник
служби безпеки 14-го корпусу був засуджений до позбавлення волі
умовно за те, що не створив змістовний план запобігання надзвичайним випадкам (див. там же.).
144. На основі поданих до нього матеріалів Суд не вбачає існування свавілля у національних рішеннях стосовно вищеозначених офіцерів, яке б закликало до їх суттєвого перегляду у провадженнях стосовно Конвенції. Беручи до уваги характер порушень цих офіцерів, Суд
також вважає, що їх покарання були не настільки м’якими, щоб вийти
за межі свободи розсуду, притаманної національним судовим органам
у цьому відношенні.
145. У той мірі, в якій заявниці скаржилися на те, що місцеві
цивільні органи влади та високопосадові військовослужбовці, відповідальні за погану організацію шоу, були звільнені від відповідальності, Суд повторює зі своєї юриспруденції, що у випадках, коли
органи влади, повністю розуміючи можливі наслідки та зневажаючи
своїми повноваженнями, не вжили необхідні та достатні заходи для
уникнення ризику, притаманного небезпечній діяльності, той факт,
що особи, відповідальні за загрозу життю, не отримали кримінального обвинувачення та не переслідувалися, може дорівнювати порушенню статті 2 (див. Budayeva and Others, цит. вище, §140; та Kolyadenko
and Others, цит. вище, §190). У той же час Суд повторює, що стаття 2
не тягне за собою право переслідувати або карати третю сторону за
кримінальне правопорушення або абсолютне зобов’язання того, щоб
усі переслідування закінчувалися засудженнями (Giuliani and Gaggio,
цит. вище, §306).
146. З матеріалів справи випливає, що національні рішення про
відмову в переслідуванні певних офіцерів, а також виправдання чотирьох високопосадових осіб з ВПС, ґрунтувалися на ретельному встановленні та оцінці відповідних фактів. Зокрема, було встановлено,
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що їх дії та недоліки не мали прямого причинно-наслідкового зв’язку
з аварією. Суди дійшли висновку, що відповідні офіцери виконували
свої обов’язки у межах своїх повноважень, і їх дії не були кримінальними порушеннями у вигляді недбалого ставлення до військової служби, передбаченого статтею 425 §2 або будь-яким іншим положенням
кримінального права (див. витяги з судових рішень у пункті 56 вище).
Судові органи підкреслили, що безпосередньою причиною аварії було
непередбачуване рішення першого пілота відхилитися від польотного
завдання, і що притягнення до відповідальності високопосадових офіцерів за те, що вони не проконтролювали його тренування та працю
більш ретельно, становило б занадто широке тлумачення військових
статутів та інших відповідних правових актів. За цих обставин сам
факт того, що національні органи влади утрималися від накладення
кримінальної відповідальності на цих офіцерів після змагальних слухань не може служити підставою для визнання того, що розслідування
не було належним.
147. Суд також зазначає, що на додаток до кримінального засудження п’яти військовослужбовців, зазначених вище, декілька інших
військовослужбовців, у тому числі декілька високопосадових офіцерів
Військово-Повітряних Сил, були притягнуті до дисциплінарної відповідальності (див. пункт 21 вище). В подальшому три з них, у тому
числі тодішній головнокомандуючий Військово-Повітряних Сил та два
члени штабу ВПС, були звільнені з військової служби, у той час як командуючий 14-го корпусу був понижений у званні. Цей останній офіцер також був відсторонений від виконання своїх обов’язків протягом
активної стадії кримінальних проваджень проти нього (див. пункт 54
вище). У тому, що стосується відповідальності місцевих цивільних органів влади, слід зауважити, що не вони організовували шоу, і їх роль
в організації була допоміжною. Приписувані їм процесуальні порушення, беручи до уваги їх характер, не призводили та не могли призвести до аварії.
148. Беручи до уваги, що розслідування призвело до достатнього встановлення фактів. які призвели до смертельної аварії, і до притягнення до відповідальності офіцерів, безпосередньо та опосередковано відповідальних за цю аварію, у тому числі до кримінальної
та дисциплінарної відповідальності, Суд робить висновок про те, що
розслідування у даній справі відповідало вимозі належності для цілей
статті 2 Конвенції.
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iv) Оперативність, доступ до матеріалів
та інші процесуальні аспекти розслідування
149. Суд також вважає, що розслідування було достатньо оперативним. Зокрема, кримінальне розслідування та розслідування з боку спеціально створеної міждисциплінарної урядової комісії розпочалися у день, коли аварія відбулася. Спеціальна комісія видала свій
звіт через декілька місяців після аварії (див. пункт 13). Кримінальне
розслідування призвело до остаточного засудження двох пілотів, офіцерів підтримки на землі та начальника служби безпеки 14-го корпусу 2 березня 2006 року, після того, як справу розглянули суди на двох
рівнях юрисдикції. Суд над чотирма високопосадовими офіцерами
Військово-Повітряних Сил закінчився 22 жовтня 2008 року, після того,
як їх справу також розглянули суди двох інстанцій. Беручи до уваги
фактичну складність проваджень та низку залучених учасників, у тому числі кількасот постраждалих, Суд вважає, що розслідування не
порушило вимогу оперативності для цілей статті 2.
150. Суд також зазначає, що заявниці були визнані постраждалими
та цивільними позивачами у кримінальних провадженнях, що дало їм
доступ до численних матеріалів справи та дало можливість подавати
процесуальні запити особисто або за допомогою адвоката. Ніщо з доводів заявниць не вказує на те, що вони були позбавлені можливості
приймати свідому участь у провадженнях або що існували процесуальні порушення, які б висунули питання відповідно до Конвенції.
v) Загальний висновок стосовно процесуального аспекту статті 2
151. У цілому Суд робить висновок про те, що розслідування у даній
справі було достатньо незалежним, належним та оперативним, і що
заявниці мали необхідний доступ до проваджень. Звідси випливає, що
в даній справі держава виконала своє процесуальне зобов’язання відповідно до статті 2.
152. Відповідно, не було порушення статті 2 Конвенції в її процесуальному аспекті.
c) Загальні висновки стосовно матеріального аспекту статті 2
153. У світлі своїх висновків у пункті 152 вище Суд робить висновок про те, що заперечення Уряду про втрату статусу постраждалих по
відношенню до скарги заявниць відповідно до матеріального аспекту
статті 2 повинно бути прийняте, оскільки відповідні питання були достатнім чином розглянуті на національному рівні.
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154. Відповідно, Суд не вбачає порушення статті 2 Конвенції в її
матеріальному аспекті.
II. СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ
155. Заявниці також скаржилися на те, що кримінальні провадження стосовно їх вимог щодо відшкодування шкоди, поданих у рамках кримінальних проваджень проти офіцерів, були несправедливими. Зокрема, військові суди не були достатньо незалежними від Міні
стерства оборони та військових органів влади, і діяли в інтересах цих
органів. Окрім цього, провадження також були занадто тривалими.
156. Заявниці посилалися на статтю 6 §1 Конвенцію у зв’язку з цими скаргами, відповідна частина якої передбачає:
«1. Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи
упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків
цивільного характеру...»

157. Суд зауважує, що Уряд не заперечував проти застосовності
статті 6 у її цивільному аспекті до відповідних кримінальних проваджень. Він також нагадує, що заявниці подали цивільні позови в рамках
кримінального розслідування та здійснили своє право на відшкодування шкоди, заподіяної загибеллю їх родичів. Оскільки ці кримінальні провадження були рішучими для їх «цивільних прав» вони
потрапили до сфери застосування статті 6 §1 Конвенції (див. Perez v.
France [GC], № 47287/99, §§62–66 та 74–75, ECHR 2004-I і в якості нещодавнього, Alexandrescu and Others v. Romania, №№ 56842/08 та 7 інших,
§22, 24 листопада 2015).
A. Незалежність та неупередженість судів

158. Уряд стверджував, що військові суди були достатньо незалежними та неупередженими, і що у цьому відношенні не було порушення прав заявників. За словами Уряду, національне законодавство
містило достатні гарантії незалежності військових судів. Зокрема,
суддів військових судів, як і цивільних суддів, уперше призначав на їх
посади президент України на п’ятирічний строк і після успішного закінчення строку Верховна Рада обирала їх на постійну посаду. Просування, дисциплінування та усунення з посади суддів військового суду
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регулювалися тим же законом, який був застосовним до цивільних
суддів. Фінансування військових судів регулювалося Державною судовою адміністрацією у співпраці з Міністерством оборони, з окремого
рядку Державного бюджету, призначеного для фінансування військових судів, у той час як Верховний Суд, який діяв у якості апеляційного
суду в даній справі, був повністю незалежним від виконавчої влади
при контролюванні власного бюджету. Заявниці також не надали ніяких доказів суб’єктивної упередженості з боку будь-яких суддів.
159. Заявниці не погодилися. Вони стверджували, що судді військового суду, будучи військовослужбовцями, не могли бути незалежними та неупередженими, і насправді діяли в інтересах Збройних Сил
та Міністерства оборони. Зокрема, вони виправдали високопосадових
офіцерів, звільнивши їх від кримінальної відповідальності за недоліки
при організації авіашоу.
160. Суд бажає зауважити з самого початку, що право на справедливий суд, ключовою складовою частиною якого є право на розгляд
справи у незалежному суді, займає важливе місце у демократичному суспільстві (див., зокрема, Miroshnik v. Ukraine, № 75804/01, §61,
27 листопада 2008). Для встановлення того, чи міг суд вважатися «незалежним», слід узяти до уваги, зокрема, характер призначення його членів та їх посади, існування гарантій проти зовнішнього тиску,
а також питання того, чи має відповідний орган видимість незалежності. Стосовно цього на кону буде впевненість, якою такі суди повинні
надихати громадськість у демократичному суспільстві, та, понад усе,
у сторонах проваджень. При прийнятті рішення щодо того, чи існують
законні підстави для хвилювань про те, що конкретний суд не був незалежним або неупередженим, позиція сторони у провадженні є важливою, але не рішучою. Рішучим є те, чи можуть сумніви сторони бути
об’єктивно виправданими (див., з необхідними змінами, Incal v. Turkey,
рішення від 9 червня 1998, Reports 1998-IV, стор. 1572–1573, §71; Cooper
v. the United Kingdom [GC], № 48843/99, §104, ECHR 2003-XII; та Miroshnik,
цит. вище, §61).
161. Повертаючись до даної справи, Суд повторює, що відповідні
провадження стосувалися визначення цивільних позовів заявниць
проти Міністерства оборони. Ці позови розглянув Центральний регіональний військовий апеляційний суд у першій інстанції та переглянула Військова колегія Верховного Суду водночас з визначенням кримінальних обвинувачень проти офіцерів, які обвинувачувалися у недбалості, що призвела до втрати життя родичів заявниць.
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162. У справі Miroshnik v. Ukraine, цит. вище, Суд визнав, що національні військові суди не були незалежними при визначенні цивільного позову, поданого проти Міністерства оборони у провадженнях, які
стосувалися стверджуваного незаконного звільнення військовослужбовця. Суд ґрунтував відповідні висновки, зокрема, на національних
статутних положеннях, згідно з якими суддями військового суду були
військовослужбовці на службі у Збройних Силах під контролем Міністерства оборони. Крім цього, застосовне право на той час виділяло
Міністерству оборони низку завдань, які стосувалися керування судами та надання суддям житла (див. Miroshnik, цит. вище, пункти 63–64).
163. Оскільки був прийнятий новий закон про судоустрій, до початку проваджень у даній справі, цінність цих висновків є обмеженою
при розгляді скарги заявниць. Зокрема, хоча відповідно до нового
законодавства військові судді залишалися військовослужбовцями,
Міністерство оборони втратило практично усі свої попередні функції
керування судами, які перейшли до нової Державної судової адміністрації та адміністративного персоналу Верховного Суду. Окрім цього,
на відміну від рішення Miroshnik, яке стосувалося суто цивільного спору, ці позови заявниць були подані у зовсім іншому контексті. Зокрема,
вони були тісно пов’язані з визначенням кримінальних обвинувачень
стосовно порушень службових обов’язків, які ставилися у вину кільком
офіцерам.
164. Суд зазначає, що практика використання судів, які повністю або частково складалися з військових, для суду членів збройних
сил, глибоко закріплена у правових системах багатьох держав-учасниць (див., наприклад, Morris v. the United Kingdom, № 38784/97, §59,
ECHR 2002-I). Відповідно до поточної юрисдикції Суду, на відміну від
справ стосовно суду над цивільними особами (див., наприклад, Öcalan
v. Turkey [GC], № 46221/99, §113, ECHR 2005-IV, та Maszni v. Romania,
№ 59892/00, §§53–60, 21 вересня 2006), ніщо з положень статті 6 Конвенції, у принципі, не може виключити визначення військовими судами кримінальних обвинувачень проти військовослужбовців (див., наприклад, Cooper, цит. вище, §110, та Mureşan v. Romania (dec.), № 37702/06
§19, 16 грудня 2014).
165. У міжнародному праві в області прав людини існує тенденція
закликати держави діяти з обережністю при використанні військових
судів та, зокрема, виключити з їх юрисдикції визначення обвинувачень
стосовно тяжких порушень прав людини, таких, як позасудові страти,
насильницькі зникнення та катування (див. пункти 106–108 вище).
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Однак, відповідні провадження, на думку Суду, не можуть розглядатися
так само, як вищезгадані провадження стосовно тяжких порушень прав
людини, які не можуть охоплюватися звичайними військовими повноваженнями. Зокрема, дана справа стосувалася аварії, яка призвела до
дуже тяжкої, але неумисної шкоди. Відповідні військовослужбовці були
обвинувачені у халатному виконанні своїх обов’язків, спір щодо обсягу
якого повинні були вирішити суди. Тому кримінальний аспект даних
проваджень був дуже тісно пов’язаний з військовою службою відповідачів. За цих обставин Суд вважає, що передання кримінальних обвинувачень і, беручи до уваги національну правову традицію, пов’язані
цивільні позови до військового суду для їх одночасного розгляду, не
є несумісними з Конвенцією. Однак, Суд розгляне склад відповідних
військових судів та розгляне статутні та практичні гарантії, які дозволяють їм діяти незалежно та неупереджено при розгляді цих позовів
(див., з необхідними змінами, Yavuz v. Turkey (dec.), № 29870/96, 25 травня 2000, та Tanışma v. Turkey, № 32219/05, §§81–84, 17 листопада 2015).
166. Суд повторює, що у своїх попередніх справах, які стосувалися
визначення незалежності військовослужбовців, які займалися здійсненням правосуддя він брав до уваги кількість складових елементів,
які визначали їх статус, та характер праці військових судів. До цих
елементів входили: якість порядку, відповідно до якого працювали
військові суди, зокрема в тому, що стосувалося конфіденційності прийняття рішень та доступності перегляду з боку звичайного суду, якість
підготовки для офіцерів, залучених до прийняття рішень у справах; характер їх призначення, просування та дисциплінування (зокрема, чи
продовжували ці офіцери підлягати армійським звітам, та чи могли ці
звіти оцінити якість прийняття ними судових рішень), та інші елементи (див., наприклад, Maszni, цит. вище, §55; Bucur and Toma v. Romania,
№ 40238/02, §140, 8 січня 2013; та Mureşan, цит. вище, §§20–22).
167. Повертаючись до обставин даної справи, Суд повторює, що
головний аргумент заявниць стосовно відсутності незалежності військових судів стосувався того факту, що військові судді були військовослужбовцями в офіцерському званні (див. застосовні положення національного права у пунктах 78 та 99 вище). Відповідно до застосовного
права, ці судді були кадрами Збройних Сил та підлеглими Міністерства
оборони. Однак, при розгляді їх статусу на практиці Суд зауважує, що
ніщо не свідчить, що вони доповідали про виконання своїх обов’язків
будь-якій військовій посадовій особі. У дійсності, застосовне право явно забороняло військовим суддям виконувати будь-які обов’язки ок-
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рім розгляду справ. Критерії придатності на посаду військового судді
(окрім військового офіцерського звання) та порядок їх призначення,
просування, дисциплінування та усунення були аналогічними таким
само порядкам для їх цивільних колег. Ніщо з відповідних правових
рамок або доводів заявниць не свідчить, що Міністерство оборони або
будь-які кар’єрні військові офіцери були залучені до цих проваджень.
168. Суд також зазначає, що відповідно до застосовного права, військові суди були включені до системи звичайних судів загальної юрисдикції. Вони діяли відповідно до тих же порядків, як і звичайні суди
при визначенні кримінальних справ. Ці порядки передбачали для заявників ті ж можливості для участі у провадженнях, які б надавалися
їм у цивільних судах (див. пункти 93 та 95 вище).
169. Що стосується висновків суду та відповідальності судової
адміністрації, Верховний Суд, до якого входила Військова колегія,
був незалежним в цих питаннях. Головну відповідальність за керування військовими судами нижчих інстанцій несла Державна судова
адміністрація. Хоча Міністерство оборони мало певні повноваження
у цьому питанні, а також при забезпеченні певних вигод для суддів
військових судів (див. пункти 98 та 99 вище), Суд вважає, що за відсутності будь-яких обґрунтованих аргументів на користь протилежного,
таких обмежених повноважень недостатньо для того, щоб викликати
сумніви стосовно неупередженості та незалежності суддів військових
судів (див., з необхідними змінами, Baranova v. Russia, (dec.), № 72757/01
від 9 листопада 2004).
170. Суд також зазначає, що в той мірі, в якій заявниці стверджували, що виправдання високопосадових офіцерів у «справі організаторів» указувало на упередженість суддів, вони не могли цитувати
цей аргумент, оскільки не подавали цивільних позовів у рамках цих
проваджень. За відсутністю будь-яких інших ознак того, що існували особливі відносини між відповідачами та суддями, які розглядали цивільні позови заявниць, або будь-яких інших обґрунтованих
аргументів заявниць стосовно об’єктивної відсутності незалежності
суддів або суб’єктивної упередженості, Суд вважає, що у нього не має
підстави для висновку про те, що військові судді в даній справі не мали структурної незалежності або діяли в інтересах Збройних Сил або
Міністерства Оборони при розгляді цивільних позовів заявниць.
171. Беручи до уваги усі наведені вище міркування, Суд вважає, що
скарга заявниць є явно необґрунтованою і тому повинна бути відхилена відповідно до статті 35 §§3 (a) та 4 Конвенції.
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B. Тривалість проваджень

1. Період, який необхідно взяти до уваги
172. Уряд стверджував, що тривалість проваджень у справі заявниць була розумною.
173. Заявниці не погодилися.
174. Суд зазначає, що заявниці почали «визначення» своїх «прав
та обов’язків цивільного характеру» в розумінні статті 6 §1 Конвенції
шляхом подання своїх цивільних позовів 24 грудня 2002 року та 12 лютого 2003 року, відповідно. 23 червня 2005 року їх позови були частково задовільнені судом першої інстанції водночас з оголошенням вердикту у «справі виконавців». Це рішення набуло статусу остаточного
2 березня 2006 року, після того, як його переглянув Верховний Суд.
Судячи з матеріалів справи, заявниці не подавали подальші цивільні
позови в рамках «справи організаторів». 14 грудня 2006 року та 28 грудня 2012 суми, присуджені рішеннями другій та першій заявниці, відповідно, були сплачені їм. Беручи до уваги юриспруденцію Суду, яка
встановлює, що виконавчі провадження є невід’ємною частиною проваджень для визначення цивільних прав (див., зокрема, Scordino v. Italy
(№ 1) [GC], № 36813/97, §197, ECHR 2006-V та Sika v. Slovakia, № 2132/02,
§§24–27, 13 червня 2006), період, який слід розглядати, закінчився у дні
закінчення виконавчих проваджень.
175. Відповідно, провадження тривали десять років по відношенню до першої заявниці та три роки й десять місяців по відношенню до
другої заявниці.

2. Скарга першої заявниці
a) Щодо прийнятності
176. Суд вважає, що ця тривалість викликає питання відповідно до
Конвенції, і не вбачає підстав для оголошення відповідної скарги неприйнятною. Тому Суд проголошує її прийнятною.
b) Щодо суті
177. Суд повторює, що обґрунтованість тривалості проваджень
необхідно оцінювати у світлі обставин справи та з посиланням на наступні критерії: складність справи, поводження заявника та відповідних органів влади і те, що знаходиться на карті для заявника у спорі
(див., серед багатьох інших, Frydlender v. France [GC], № 30979/96, §43,
ECHR 2000-VII).

216

Міхно проти України

178. Суд зазначає, що затримка у відповідних провадженнях була
переважно результатом невиконання остаточного рішення, винесеного на користь першої заявниці. Уряд не надав ніякого пояснення для
цієї затримки.
179. Суд часто визнавав порушення статті 6 §1 Конвенції у справах,
які висували питання, аналогічні питанням у даній справі (див., серед
багатьох інших, Yuriy Nikolayevich Ivanov v. Ukraine, № 40450/04, §§54–
58, 15 жовтня 2009). Розглянувши усі надані матеріали, Суд вважає, що
Уряд не надав ніякого факту або аргументу, здатного переконати його
досягти іншого висновку в даній справі.
180. Відповідно, мало місце порушення статті 6 §1 у зв’язку з тривалістю проваджень по відношенню до першої заявниці.

3. Скарга другої заявниці
181. На думку Суду, беручи до уваги характер проваджень, період
тривалістю три роки та десять місяців, протягом яких позови другої
заявниці розглядалися судами на двох рівнях юрисдикції, та сплачену
суму, присуджену за рішенням, цей період був не настільки тривалим,
щоб розкрити існування порушення статті 6 §1 Конвенції. Тому скарга
другої заявниці повинна бути відхилена як явно необґрунтована, відповідно до статті 35 §§3 (a) та 4 Конвенції.
III. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ
182. Заявниці також скаржилися на те, що не мали ефективних засобів правового захисту, які б дозволили їм прискорити вирішення їх
цивільних позовів. Вони посилалися на статтю 13 Конвенції у цьому
відношенні, яка передбачає:
«Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено,
має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному
органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.»

183. Уряд стверджував, що ця скарга була явно необґрунтованою.
184. Заявниці не погодилися.
A. Перша заявниця

185. Суд зазначає, що ця скарга пов’язана зі скаргою відповідно до
статті 6 §1 про тривалість проваджень, розглянутою вище. Він не вба-

217

Справи, які стосуються права на життя

чає підстав проголошувати її неприйнятною. Тому Суд повинен проголосити її прийнятною.
186. Суд повторює, що стаття 13 гарантує ефективний засіб правового захисту в національному органі влади стосовно стверджуваного
порушення вимоги статті 6 §1 щодо розгляду справи упродовж розумного строку (див. Kudła v. Poland [GC], № 30210/96, §156, ECHR 2000-XI).
187. Суд зазначає, що вже визнавав порушення статті 13 Конвенції
у справах, які висували питання, аналогічні питанням у даній заяві
(див., серед багатьох інших, Yuriy Nikolayevich Ivanov, цит. вище, §§66–
70). Суд не вбачає підстав для відхилення від свого прецедентного права у даній справі.
188. Відповідно, мало місце порушення статті 13 Конвенції.
B. Друга заявниця

189. Суд повторює, що він визнав, що друга заявниця не висунула
аргументоване твердження відповідно до статті 6 Конвенції по відношенню до тривалості проваджень. Тому гарантії статті 13 не застосовуються до її скарги (див., з необхідними змінами, Vergelskyy v. Ukraine,
№ 19312/06, §124, 12 березня 2009).
190. Тому ця частина заяви є неприйнятною та повинна бути відхилена відповідно до вимог статті 35 §§3 (a) та 4 Конвенції.
IV. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
191. Заявниці також скаржилися на те, що емоційна травма, яку
вони зазнали у зв’язку з аварією та байдужістю органів державної влади до їх втрати та горя, яка проявлялася, зокрема, у відмові органів
влади організувати мирне врегулювання з постраждалими, вказували
на порушення статті 3 Конвенції. Вони також скаржилися відповідно
до статей 6 та 14 Конвенції та статті 1 Протоколу № 1 на те, що сума
відшкодування за смерті їх родичів була однією десятою від суми відшкодування, яку держава сплатила кожному постраждалому від аварії
авіалайнера ТУ-154M 4 жовтня 2001 року.
192. Розглянувши ці скарги у світлі усіх матеріалів у своєму розпорядженні, Суд вважає, що в той мірі, в якій оскаржувані питання знаходяться у межах його компетенції, вони не розкривають існування
будь-якого порушення прав та свобод, закріплених у положеннях Конвенції, на які посилалися заявниці.
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193. Звідси випливає, що ця частина заяви повинна бути оголошена неприйнятною як явно необґрунтована, відповідно до статті 35
§§3(a) та 4 Конвенції.
V. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
194. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає
потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.»
A. шкода

195. Заявниці вимагали сплатити їм 2,000 євро (EUR) кожній
в якості відшкодування медичних витрат, які, за їх словами, були
пов’язані з погіршенням стану їх здоров’я після загибелі їх родичів та
затримок у сплати сум відшкодування. Зокрема, перша заявниця вимагала сплатити їй еквівалент у євро 3,865.32 гривень, які нібито були
боргом відповідно до рішення від 23 червня 2005 року. Друга заявниця
вимагала сплатити їй 7,786.27 євро, які, за її словами, були еквівалентом боргу Міністерства оборони відповідно до рішення від 19 квітня
2006 року (див. пункт 65 вище).
196. Заявниці також вимагали відшкодувати їм моральну шкоду
у сумі 37,643.81 євро та 141,418.83 євро першій та другій заявниці, відповідно.
197. Уряд стверджував, що сума, присуджена першій заявниці у рішенні від 23 червня 2005 року, була сплачена у повному обсязі 28 грудня 2012 року. Уряд також стверджував, що решта вимог заявниць стосовно відшкодування матеріальної та моральної шкоди була повністю
необґрунтованою.
198. Суд зазначає, що відповідно до представлених Урядом документів, сума, присуджена першій заявниці у рішенні від 23 червня
2005 року, була повністю сплачена їй (див. пункт 64 вище). Перша заявниця не надала ніяких доказів, які могли б викликати сумніви щодо
точності цих документів. Тому ця частина її вимоги повинна бути відхилена як необґрунтована.
199. Що стосується решти вимог стосовно відшкодування матеріальної шкоди, Суд нагадує, що він визнав порушення статей 6 та 13 Конвенції
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у зв’язку з тривалим невиконанням рішення на користь першої заявниці
та відсутність засобу правового захисту у цьому відношенні. Він не вбачає ніякого причино-наслідкового зв’язку між наведеними вище сумами
відшкодування матеріальної шкоди та виявленими порушеннями.
200. З іншого боку, приймаючи рішення на справедливій основі,
Суд присуджує першій заявниці 3,600 євро в якості відшкодування моральної шкоди у зв’язку з виявленими порушеннями.
B. судові витрати

201. Заявниці вимагали сплатити їм 1,661 євро в якості виплати
юридичних гонорарів за їх представлення паном K. у національних
провадженнях та 10% від присудженої загальної суми, присудженої
в якості відшкодування моральної шкоди, в якості плати за їх представлення у Суді. Вони надали копію «акта надання та приймання послуг»
від 13 березня 2006 року, підписаного першою заявницею та паном K.,
в якому перша заявниця свідчила, що буда задоволена послугами пана
К. у зв’язку з представленням її інтересів у національних кримінальних провадженнях. Що стосується проваджень стосовно Конвенції, заявниці надали копії контрактів, датованих 2 червня 2012 року, згідно
з якими вони зобов’язувалися сплатити 10% від суми відшкодування
шкоди в якості гонорару пану Гудимі та його колезі, пані Хилюк. У випадку, якщо Суд нічого не присудить, вони зобов’язалися сплатити
500 гривень плюс податок.
202. Уряд стверджував, що надані документи не були виправданням того, що ці витрати дійсно відбулися та були необхідними у зв’язку
з провадженнями на національному рівні або у Суді.
203. Відповідно до прецедентного права Суду, заявник має право
на відшкодування судових витрат лише в тій мірі, в якій було доведено, що вони дійсно відбулися, були необхідними та розумними за
обсягом. Беручи до уваги документи у своєму розпорядженні та наведені вище критерії, Суд вважає розумним присудити першій заявниці
360 євро в якості відшкодування юридичних гонорарів плюс будь-який
податок, який може бути стягнутий з неї у зв’язку з цією сумою.
C. Пеня

204. Суд вважає розумним, що пеня повинна бути встановлена
у розмірі граничної відсоткової ставки Європейського центрального
банку, до якої слід додати три відсоткових пункти.
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На цих підставах Суд одностайно
1. Вирішує приєднати до розгляду по суті заперечення Уряду щодо
статусу заявниць в якості постраждалих по відношенню до їх скарги
відповідно до статті 2 Конвенції.
2. Проголошує прийнятними скарги стосовно нездатності державивідповідача захистити життя Сергія та Тетяни Міхно та провести ефективне розслідування стосовно обставин їх загибелі, а також скарги першої заявниці стосовно тривалості проваджень та відсутності ефективного
засобу правового захисту щодо цієї скарги, а решту заяви неприйнятною.
3. Постановляє, що не було порушення статті 2 Конвенції.
4. Постановляє, що мало місце порушення статті 6 §1 у тому, що стосується тривалості проваджень по відношенню до першої заявниці.
5. Постановляє, що мало місце порушення статті 13 Конвенції у зв’яз
ку з відсутністю ефективних національних засобів правового захисту
по відношенню до скарги першої заявниці щодо тривалості проваджень.
6. Постановляє, що:
a) держава-відповідач повинна сплатити першій заявниці, протягом трьох місяців з дати, коли рішення набуде статусу остаточного відповідно до статті 44 §2 Конвенції, наступні суми,
конвертовані у валюту держави-відповідача за курсом, застосовним на дату виплати:
i) EUR 3,600 (три тисячі шістсот євро), плюс будь-який податок, який може бути стягнутий, в якості відшкодування
моральної шкоди;
ii) EUR 360 (триста шістдесят євро плюс будь-який податок,
який може бути стягнутий з заявниці, в якості відшкодування юридичних гонорарів;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного
розрахунку на ці суми нараховуватиметься пеня у розмірі граничної процентної ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути додано три
відсоткові пункти;
7. Відхиляє решту вимог заявниць щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 1 вересня
2016 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
М. Блашко
заступник секретаря секції

А. Нуссбергер
голова
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «ОРЛИК ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 27454/11)
Рішення
Страсбург
11 лютого 2016 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Орлик проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
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п. А. Потоцький, голова,
пані Г. Юдківська,
пані С. О’Лірі,
та п. М. Блашко, заступник секретаря секції,
після обговорення за зачиненими дверима 19 січня 2016 року, виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу було розпочато за заявою (№ 27454/11), яку 15 квітня
2011 року подала до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція)
громадянка України, пані Ольга Миколаївна Орлик (далі — заявниця).
2. Заявницю представляв пан І. П. Погасій, юрист, який практикує
у м. Кіровоград. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений, на останніх етапах провадження — пан Б. Бабін з Міністер
ства юстиції України.
3. 1 грудня 2014 року про заяву було повідомлено Уряд.

ФАКТИ
4. Заявниця народилася у 1960 році і проживає у смт Олександрівка Кіровоградської області.
5. 3 лютого 2007 року на заявницю було вчинено напад. Згідно зі
складеними в подальшому висновками судово-медичних експертів
у неї були синці на щелепній ділянці, плечі та стегні, садна в підочній
ділянці справа, струс мозку та перелом ребра зі зміщенням. Заявниця стверджувала, що особами, які напали на неї, були пан та пані К.,
колишні свекор та свекруха її доньки, хоча національними органами
влади було встановлено, що на заявницю напала тільки пані К. Інцидент стався на очах дворічної онуки заявниці.
6. 4 лютого 2007 року заявниця подала до міліції заяву.
7. 5 лютого 2007 року заявницю обстежив судово-медичний експерт. Він виявив у неї синці, які було класифіковано як «легкі тілесні
ушкодження».
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8. 14 лютого 2007 року Олександрівський РВ УМВС України в Кіровоградській області (далі — Олександрівський райвідділ) відмовив
у порушенні кримінальної справи за фактом події.
9. 22 лютого 2007 року було проведено судово-медичне обстеження заявниці. Додатково до попередньо виявлених синців судово-медичний експерт встановив наявність у заявниці струсу мозку та перелому ребра зі зміщенням. Експерт класифікував ці ушкодження як
«тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості».
10. 20 березня 2007 року прокуратура Олександрівського району
скасувала постанову від 14 лютого 2007 року як передчасну та 21 березня 2007 року порушила кримінальну справу за фактом умисного
завдання заявниці тілесних ушкоджень середньої тяжкості.
11. 20 травня 2007 року слідство було зупинено слідчим у зв’язку
з неможливістю встановити особу, яка вчинила злочин.
12. 29 серпня та 3 жовтня 2007 року прокуратура Олександрівського району винесла дві постанови про скасування постанови слідчого
від 20 травня 2007 року як передчасної.
13. 6 жовтня 2007 року слідчий допитав пана та пані К.
14. 1 грудня 2007 року слідство було знову зупинено слідчим
у зв’язку з неможливістю встановити особу, яка вчинила злочин.
15. 10 грудня 2007 року прокуратура Олександрівського району,
реагуючи на скаргу заявниці щодо ходу слідства, надала УМВС України в Кіровоградській області вказівку накласти дисциплінарні стягнення на працівників міліції, у провадженні яких перебувала кримінальна справа.
16. 21 січня 2008 року УМВС України в Кіровоградській області надало вказівки Олександрівському райвідділу міліції негайно відновити слідство.
17. 7 квітня 2008 року слідчий доручив судово-медичному експерту встановити ступінь тяжкості тілесних ушкоджень заявниці. 22 вересня 2008 року судово-медичний експерт склав висновок, яким було
підтверджено висновки експертизи від 22 лютого 2007 року.
18. 15 травня 2008 року УМВС України в Кіровоградській області
повідомило заявницю, що на працівників міліції, у провадженні яких
перебувала кримінальна справа, було накладено дисциплінарні стягнення.
19. 23 жовтня 2008 року районний суд закрив кримінальну справу
щодо пані К. на підставі Закону України «Про амністію», мотивуючи
це тим, що вона має на утриманні літню матір. 24 лютого 2009 року
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апеляційний суд Кіровоградської області (далі — апеляційний суд)
скасував зазначений вирок, не виявивши доказів того, що матір пані К.
знаходилася на її утриманні.
20. 1 липня 2009 року слідчий виніс постанову про відмову в порушенні кримінальної справи щодо пана К.
21. 7 липня 2009 року прокуратура Новомиргородського району
склала обвинувальний висновок щодо пані К.
22. 24 липня 2009 року районний суд повернув справу щодо пані К.
на додаткове розслідування, постановивши, що заявницю не повідомляли про закінчення досудового слідства до 3 липня 2009 року, а отже, їй не було надано достатньо часу на ознайомлення з матеріалами
справи. Суд також постановив, що постанову про відмову в порушенні
кримінальної справи щодо пана К було винесено у порушення вимог
законодавства.
23. 13 листопада 2009 року прокуратура Новомиргородського
району скасувала постанову про відмову в порушенні кримінальної
справи щодо пана К. від 1 липня 2009 року. Згодом слідчий знову
виніс постанову про відмову в порушенні кримінальної справи щодо
пана К.
24. 21 грудня 2009 року було закінчено ще один раунд досудового слідства у справі щодо пані К., і прокуратура Новомиргородського
району винесла ще один обвинувальний висновок.
25. 29 березня 2010 року Олександрівський районний суд Кіровоградської області повернув справу щодо К. на додаткове розслідування, постановивши, зокрема, що постанова про відмову в порушенні
кримінальної справи щодо пана К. була передчасною, оскільки його
роль в інциденті не була достатньою мірою з’ясована.
26. 13 липня 2010 року прокуратура Новомиргородського району
скасувала постанову про відмову в порушенні кримінальної справи
щодо пана К. 26 травня 2011 року слідчий знову виніс постанову про
відмову в порушенні кримінальної справи щодо пана К.
27. 20 грудня 2011 року Знам’янський міськрайонний суд Кіровоградської області визнав пані К. винною у завданні заявниці тілесних ушкоджень середньої тяжкості та призначив їй покарання у виді
обмеження волі строком на два роки, звільнивши засуджену від відбування покарання з випробувальним строком один рік. Суд встановив,
що постанова про відмову в порушенні кримінальної справи щодо пана К. за фактом тієї ж події була законною. Пані К, прокурор та заявниця оскаржили вирок.
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28. 6 березня 2012 року апеляційний суд скасував вирок та закрив
кримінальну справу щодо пані К. у зв’язку із закінченням строків
давності.

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
29. Заявниця скаржилась, що слідство у її справі було неефективним, а тривалість провадження — надмірною. Вона спочатку посилалася на статті 6 і 13 Конвенції.
30. Суд, якому належить провідна роль щодо здійснення юридичної кваліфікації фактів справи, доходить висновку, що зазначені
скарги слід розглядати за процесуальним аспектом статті 3 Конвенції
(див. рішення у справах «Мута проти України» (Muta v. Ukraine), заява
№ 37246/06, п. 51, від 31 липня 2012 року, та «Ібрагім Демірташ проти
Туреччини» (İbrahim Demirtaș v. Turkey), заява № 25018/10, пп. 19 і 20,
від 28 жовтня 2014 року). У статті 3 Конвенції зазначено:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому,
що принижує гідність, поводженню або покаранню.»
A. щодо Прийнятності

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

1. Доводи сторін
32. У своїй відповіді на зауваження Уряду заявниця доводила, що
слідством були порушені процесуальні вимоги статті 3 Конвенції. Вона
доводила, що мала місце затримка в порушенні кримінальної справи:
слідчий спочатку відмовив в порушенні кримінальної справи, а згодом слідство неодноразово зупинялося. Внаслідок затримки пані К.
було засуджено із запізненням. Згідно з доводами заявниці підтвер-
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дженням неефективності слідства також були випадки скасування
вищестоящими органами прокуратури різних процесуальних рішень.
33. Уряд наполягав на тому, що порушення статті 3 Конвенції не
було. Національні органи влади ретельно перевірили твердження заявниці про те, що на неї вчинив напад пан К., але, на підставі усіх доказів у матеріалах справи було встановлено, що на заявницю напала
і їй завдала тілесних ушкоджень пані К. Уряд доводив, що факти скасування постанов про відмову в порушенні кримінальної справи та той
факт, що справа поверталась для проведення додаткового розслідування, свідчили про бажання органів влади ефективно розслідувати
подію. Органи влади активно реагували на скарги заявниці, зокрема,
кілька працівників міліції було притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

2. Оцінка Суду
34. Суд перш за все зазначає, що насильницьке поводження, якого заявниця зазнала 3 лютого 2007 року, охоплювалося сферою застосування статті 3 Конвенції (див. для порівняння рішення у справах
«Олександр Ніконенко проти України» (Aleksandr Nikonenko v. Ukraine,),
заява № 54755/08, пп. 7 і 40, від 14 листопада 2013 року, та «Ібрагім Демірташ проти Туреччини» (İbrahim Demirtaș v. Turkey), заява № 25018/10,
п. 31, від 28 жовтня 2014 року).
35. Суд нагадує, що стаття 3 Конвенції вимагає від органів влади
проведення ефективного розслідування стверджуваного жорстокого
поводження, навіть якщо таке поводження мало місце з боку приватних осіб (див. рішення у справі «М. Ц. проти Болгарії» (M. C. v. Bulgaria),
заява № 39272/98, п. 151, ECHR 2003-XII, та «Денис Васільєв проти Росії»
(Denis Vasilyev v. Russia), заява № 32704/04, п. 99, від 17 грудня 2009 року). Згідно з мінімальними критеріями ефективності, які Суд визначив
у своїй практиці, таке розслідування має бути незалежним, безстороннім і підлягати громадському контролю, а компетентні органи повинні діяти зі зразковою ретельністю та оперативністю (див., наприклад,
згадане рішення у справі «Мута проти України» (Muta v. Ukraine), п. 61).
36. Коли слідство призводить до вчинення процесуальних дій в національних судах, процесуальні вимоги статті 3 Конвенції виходять за
рамки стадії досудового слідства — вимогам статті 3 Конвенції має
відповідати все провадження в цілому, включаючи судовий розгляд по
суті. Це означає, що національні суди за жодних обставин не повинні
дозволяти випадків, за яких завдання тілесних і моральних страждань
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залишатиметься безкарним. Це важливо для забезпечення громад
ської впевненості у принципі верховенства права і його підтримки,
а також у попередженні будь-яких ознак толерантності органів влади
до незаконних дій або співучасті у них (див., mutatis mutandis, рішення
у справі «Оккалі проти Туреччини» (Okkalı v. Turkey), заява № 52067/99,
п. 65, ECHR 2006-XII (витяги)).
37. Повертаючись до обставин цієї справи, Суд зазначає, що хоча
заявниця подала до міліції скаргу про напад наступного дня після
події, справу за фактом нападу було порушено з певною затримкою —
через півтора місяці.
38. Досудове слідство зупинялось 20 травня і 1 грудня 2007 року
у зв’язку з неможливістю встановити особу, що вчинила злочин. Ці по
станови згодом скасовувалися як передчасні, але вони, тим не менш,
затягували розслідування (див. для порівняння рішення у справах
«Дудник проти України» (Dudnyk v. Ukraine), заява № 17985/04, п. 36, від
10 грудня 2009 року, і «Коваль та інші проти України» (Koval and Others v.
Ukraine), заява № 22429/05, п. 82, від 15 листопада 2012 року).
39. Суди двічі повертали кримінальну справу щодо пані К. на додаткове розслідування. Слід особливо зазначити, що одного разу — 24 липня 2009 року — справу було повернуто на додаткове розслідування
внаслідок порушення права заявниці на ознайомлення з матеріалами справи по завершенню досудового слідства. Більше того, у період
з 1 липня 2009 року до 27 травня 2011 року слідчі органи тричі виносили
постанови про відмову в порушенні кримінальної справи щодо пана К.,
дві з цих постанов згодом було скасовано. Суд повторює, що неодноразові випадки такого повернення справ та винесення постанов про відмову в порушенні кримінальної справи свідчать про наявність серйозних недоліків (див. рішення у справі «Козинець проти України» (Kozinets v.
Ukraine), заява № 75520/01, п. 61, від 6 грудня 2007 року).
40. З огляду на наведене вище Суд доходить висновку, що у цій
справі органи влади не провели оперативного розслідування тверджень заявниці про жорстоке поводження, що призвело до закінчення
відповідного строку давності і унеможливило подальше кримінальне переслідування одного з ймовірних правопорушників (див. для
порівняння рішення у справах «Бегановіч проти Хорватії» (Beganović v.
Croatia), заява № 46423/06, п. 85, від 25 червня 2009 року; «Валюлієне проти Литви» (Valiulienë v. Lithuania), заява № 33234/07, п. 85, від 26 березня
2013 року; та згадане рішення у справі «Олександр Ніконенко проти України» (Aleksandr Nikonenko v. Ukraine), п. 45).
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41. Вищенаведених міркувань для Суду достатньо, аби дати йому
змогу дійти висновку, що розслідування тверджень заявниці про жорстоке поводження не відповідало вимогам статті 3 Конвенції.
42. Отже, було порушення процесуального аспекту статті 3 Конвенції.
ІI. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
43. Статтею 41 Конвенції передбачено:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає
потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.»
A. Шкода

44. Заявниця вимагала 12 768 євро і 1 111,04 грн відшкодування матеріальної шкоди, а також 28 000 євро відшкодування моральної шкоди.
45. Уряд вважав, що ці вимоги є надмірними та що між ними і стверджувальними порушеннями Конвенції немає причинно-наслідкового
зв’язку.
46. Суд не вбачає жодного причинно-наслідкового зв’язку між
встановленим порушенням та заявленою матеріальною шкодою, а тому відхиляє цю вимогу.
47. Суд вважає, що заявниця вочевидь зазнала болю та страждань
внаслідок встановленого ним порушення. Постановляючи рішення на
засадах справедливості, Суд присуджує заявниці 1500 євро відшкодування моральної шкоди.
B. Судові та інші витрати

48. Заявниця вимагала 7100 грн компенсації витрат на правову
допомогу у національних судах та 22 000 грн компенсації витрат на
правову допомогу у Суді. Вона також вимагала 282,88 грн компенсації
витрат на поштові відправлення.
49. Уряд вважав, що ця вимога є необґрунтованою.
50. Відповідно до практики Суду заявник має право на компенсацію судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі ви
трати були фактичними і неминучими, а їхній розмір — обґрунтова-

229

Справи, які стосуються свободи від катувань та поганого поводження

ним. У цій справі Суд, беручи до уваги наявну в нього інформацію та
зазначені вище критерії, вважає за належне присудити заявниці суму
у розмірі 510 євро компенсації витрат за усіма пунктами.
C. Пеня

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

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує заяву прийнятною.
2. Постановляє, що було порушення процесуального аспекту статті 3 Конвенції.
3. Постановляє, що:
a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити
заявниці такі суми, що мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення
платежу;
i) 1500 (одну тисячу п’ятсот) євро відшкодування моральної
шкоди та додатково суми будь-яких податків, що можуть
нараховуватись;
ii) 510 (п’ятсот десять) євро компенсації судових та інших витрат та додатково суми будь-яких податків, що можуть нараховуватись;
b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного 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 заявниці щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 11 лютого
2016 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
М. Блашко
заступник секретаря секції
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DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «Андрій Захаров ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 26581/06)
Рішення
Страсбург
7 січня 2016 року
ОСТАТОЧНЕ
7 квітня 2016 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Андрій Захаров проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, 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 пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 1 грудня 2015 року, виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу було розпочато за заявою (№ 26581/06), яку 7 червня
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 Євгенович Захаров (далі — заявник).
2. Заявника, якому була надана правова допомога, представляв
п. М. О. Тарахкало — юрист, який практикує у м. Києві. Уряд України
(далі — Уряд) представляв його Уповноважений, на останніх етапах
провадження — п. Б. Бабін з Міністерства юстиції України.
3. 9 листопада 2007 року про заяву було повідомлено Уряд. На цій
стадії провадження Уряду не пропонувалось надати свої зауваження
щодо справи до отримання результатів в іншій справі, що частково стосується аналогічного питання за статтею 34 Конвенції (див. рішення
у справі «Найдьон проти України» (Naydyon v. Ukraine), заява № 16474/03,
яке Суд постановив 14 жовтня 2010 року). 22 червня 2011 року Суд запропонував Уряду надати зауваження щодо прийнятності та суті цієї
заяви.

ФАКТИ
І. Конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
4. Заявник народився у 1954 році та наразі відбуває покарання
у вигляді позбавлення волі у м. Городище. До затримання він проживав зі своєю співмешканкою Те. у приватному будинку, розташованому на масиві Русанівські сади у м. Києві.
5. Працівники міліції отримали оперативну інформацію, що група
осіб утримувала чоловіка у приватному будинку на масиві Русанівські
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сади та займалась незаконним продажем квартир, власниками яких
були треті особи.
6. 9 лютого 2004 року працівники міліції Б., Т. та С. увійшли до будинку заявника та запитали у нього, чи має він будь-яку вогнепальну
зброю. Заявник показав їм рушницю та патрони, які Ва. раніше приніс
до нього додому. Працівники міліції доправили заявника до відділу
міліції. Затримання заявника було записано на відеокамеру. Без надання докладних відомостей заявник стверджував у Суді, що під час його
затримання та після нього працівники міліції Б., Т. і С. піддавали його
фізичному та морально-психологічному жорстокому поводженню.
7. Згідно з версією Уряду щодо розвитку подій, того ж дня заявник у присутності слідчого Ч. добровільно написав явку з повинною,
в якій зазначав, що з липня по серпень 2003 року на прохання Кр. та Ко.
він утримував у своєму будинку пана Н. У вересні 2003 року Кр. і Ко.
привезли до його житла пана В. і пані Ш. та попросили утримувати
їх у підвалі. Заявник погодився в обмін на матеріальну винагороду.
У листопаді 2003 року В. і Ш. померли у підвалі від переохолодження.
Заявник поховав їх на задньому дворі та ретельно очистив підвал.
8. У своєму першому листі до Суду заявник, не надавши жодних
докладних відомостей, зазначив, що працівники міліції Б. та Т., а також слідчий Ч. примусили його надати зазначені визнавальні покази,
застосувавши до нього засоби фізичного та морально-психологічного
тиску. У своїй заяві заявник стверджував, що він не писав зазначену
явку з повинною та не знає, хто її написав.
9. 10 лютого 2004 року під час відтворення обстановки і обставин
події, яке проводилося слідчим Ч. та записувалося на відео, заявник
показав, де він поховав В. і Ш., та працівники міліції направили їхні
тіла на судово-медичну експертизу. Експерти встановили, що жертви
померли від переохолодження у листопаді 2003 року.
10. Того ж дня слідчий Ч. затримав заявника та порушив кримінальну справу щодо нього за підозрою у незаконному зберіганні вогнепальної зброї та приховуванні факту незаконного утримання та смерті
двох осіб. Заявникові було роз’яснено його процесуальні права та він
висловив бажання отримати захисника.
11. 11 лютого 2004 року слідчим Ч. у рамках надання безоплатної
правової допомоги заявнику було призначено захисником адвоката
Р. Під час допитів слідчим Ч. 11 та 12 лютого 2004 року у присутності
зазначеного захисника заявник підтвердив свої попередні покази.
Він також зазначив, що знав про те, що В. та Ш. були поміщені у йо-
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го підвал для того, щоб вони не завадили незаконному продажу їхніх
квартир.
12. 13 лютого 2004 року Дніпровський районний суд м. Києва обрав заявникові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до
судового розгляду справи. Того ж дня лікар обстежив заявника та не
виявив на його тілі жодних тілесних ушкоджень. Заявник не заявляв
жодних скарг на жорстоке поводження або стан свого здоров’я.
13. 20 лютого 2004 року слідчим Ч. заявнику було пред’явлено обвинувачення у вчиненні умисного вбивства Ш. та В.
14. У ту ж дату у присутності захисника Р. було проведено допит
заявника, на якому він підтвердив свої попередні покази.
15. 17 травня 2004 року у присутності захисника Р. було проведено
очну ставку заявника з Кр. Заявник підтвердив свої попередні покази.
16. 3 червня 2004 року в рамках надання безоплатної правової допомоги слідчим Ч. заявнику замість Р. було призначено іншого захисника — К. Адвокат Р. більше не міг виконувати свої обов’язки захисника у зв’язку з хворобою.
17. У ту ж дату у присутності захисника К. було проведено допит
заявника, на якому він відмовився від своїх попередніх показів. Він заявив, що написав явку з повинною, перебуваючи у «шоковому» стані.
18. 6 липня 2004 року слідчим Ч. було порушено кримінальну
справу щодо заявника за фактом його участі у продажі шляхом шахрайства квартир, що належали Ш. та В.
19. У невстановлену дату заявник подав слідчому Ч. скаргу на
те, що під час затримання та після нього він піддавався жорстокому поводженню працівниками міліції Б., Т. та С. Залишається
нез’ясованим, чи надав заявник будь-які докладні відомості щодо
такого жорстокого поводження, оскільки наявна у Суду копія скарги
є нечитабельною.
20. 11 липня 2004 року слідчим Ч. було допитано Б., Т. та С., які заперечили застосування до заявника будь-якого тиску.
21. 13 липня 2004 року Ч. було винесено постанову про відмову в порушенні кримінальної справи за твердженнями заявника про
жорстоке поводження. Заявником ця постанова не оскаржувалась.
Копія постанови наявна у Суду, але є нечитабельною. Того ж дня Ч.
було відмовлено у задоволенні клопотання заявника про проведення
офіційної очної ставки з його подругою Те. Пізніше того ж дня заявник
втік з установи тимчасового тримання, але в ту ж дату був знайдений
працівниками міліції та доправлений назад до установи.
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22. Того ж дня щодо заявника було порушено кримінальну справу
за фактом втечі.
23. У невстановлену дату було допитано Пл., який працював лікарем
у лікарні м. Світловодська. Пл. показав, що Н. було госпіталізовано до лікарні восени 2003 року. Н. розповів Пл., що він став жертвою шахрайства
та що його квартиру у м. Києві було продано без його відома або згоди.
24. У невстановлену дату було допитано Ру., який показав, що влітку 2003 року він продав свій будинок жінці на ім’я Оля. Н. жив у цьому
будинку та сказав Ру., що він став жертвою шахрайства.
25. Заявник подав до слідчого клопотання про проведення офіційної
очної ставки з Ро., але у задоволенні цього клопотання було відмовлено.
26. 5 серпня 2004 року в рамках надання безоплатної правової допомоги слідчим замість адвоката К. заявнику було призначено захисником іншого адвоката — В. Причини прийняття такого рішення невідомі. 8 вересня 2004 року досудове слідство було завершено та заявник
ознайомився з усіма матеріалами кримінальної справи.
27. В обвинувальному висновку зазначалося, що організована група, до складу якої входив Кр., звернулась до заявника з проханням
тримати Н. у своєму будинку, поки квартира Н. продавалась без його
відома або згоди. Заявник погодився в обмін на матеріальну винагороду та близько місяця тримав Н. у своєму будинку. Після цього та сама
група осіб попросила заявника тримати у себе у підвалі В. та Ш., аби
не дати їм змогу завадити незаконному продажу їхніх квартир. В. та
Ш. померли у підвалі від переохолодження, і заявник поховав їх у себе на ділянці. Квартири Н. та В. було продано, поки вони тримались
у будинку заявника. Квартиру, що належала Ш., було продано ще до
того, як її було поміщено до підвалу у будинку заявника. Відповідно
до обвинувального висновку заявник, діючи у змові з іншими особами
та тримаючи Н., В. та Ш. у своєму будинку, брав участь у шахрайських
діях, які призвели до незаконного продажу квартир потерпілих.
28. 2 лютого 2005 року по телевізійному каналу було показано передачу під назвою «Чорний квадрат». За словами заявника у цій передачі слідчий, у провадженні якого перебувала його справа, розповідав про його затримання та «переконував громадськість», що заявник
винен за усіма пунктами обвинувачення. Ані запис цієї передачі, ані
будь-які більш конкретні відомості про її зміст Суду не були надані.
29. 3 лютого 2005 року Апеляційний суд м. Києва у складі двох
професійних суддів та трьох народних засідателів, діючи як суд першої інстанції у справі заявника, розпочав розгляд справи.
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30. 8 лютого 2005 року судом в рамках надання безоплатної правової допомоги заявнику замість адвоката В. було призначено захисником Крав. Причини такого рішення залишаються невідомими.
31. У суді заявник стверджував, що на момент його затримання
працівниками міліції, «його голова не працювала», оскільки він був
п’яний. Після затримання він випив горілки, яку йому дали працівники міліції, саме тому він не пам’ятає, що говорив або робив у період з 9 по 11 лютого 2004 року. Він «не був певен», що написав явку
з повинною 9 лютого 2004 року. Слідчий Ч. пообіцяв, що висуне проти
нього тільки обвинувачення у приховуванні злочину, якщо він визнає,
що тримав В. та Ш. у своєму підвалі. Насправді В., Ш. та Н. добровільно залишались у його домі, та ніхто з них не утримувався насильно
у підвалі. У листопаді 2003 року Ш. та В. випили надто багато горілки,
заснули в одній з кімнат будинку та померли від переохолодження.
Він не знав, що квартири потерпілих було продано без їхньої згоди.
Він боявся міліції і у зв’язку з цим не повідомив про смерть В. та Ш.
та поховав їх у себе на ділянці. Після його затримання працівники
міліції не били його.
32. Суд допитав слідчого Ч. у присутності заявника, а останній задав йому ряд запитань. Ч. показав, що заявник не був п’яним у день
його затримання та що у період з 9 по 11 лютого 2003 року працівники
міліції не давали йому жодних алкогольних напоїв. Ч. заперечив факт
застосування до заявника будь-якого тиску або, що він обіцяв висунути проти нього лише обвинувачення у приховуванні злочину.
33. Суд допитав судово-медичних експертів, які робили розтин
тіл В. та Ш., та захисник заявника задав їм ряд запитань. Експерти
зазначили, що вони не можуть виключати можливості, що В. та Ш.
померли від переохолодження під час сну в одній з кімнат будинку
заявника. Вони зазначили, що також може бути, що вони померли
у підвалі.
34. 17 березня 2005 року у присутності заявника судом було допитано Ро., який показав, що бачив В. ще живим у підвалі заявника та
чув, як В. просив заявника відпустити його. Згодом Ро. бачив мертве
тіло В. у підвалі заявника. Ро. кілька разів бачив Н. у будинку заявника
та Н. казав йому, що група осіб мала намір «продати» його і тримала
у домі заявника. На судовому засіданні заявник задавав Ро. ряд запитань та отримав відповіді.
35. На допиті у суді Ро. показав, що у липні 2003 року особи на
імена «Оля» та «Володя» взяли деякі його документи, привезли його
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у дім заявника та залишили його там до кінця серпня 2003 року. Заявник не дозволяв Н. залишати будинок та сказав йому, що має рушницю. Впродовж перебування Н. у будинку заявника, він спостерігав
за заявником, Олею, Володею та Кр., та у нього склалося враження,
що вони діяли як організована злочинна група та мали намір продати
його квартиру без його згоди. У серпні 2003 року Оля перевезла Н. до
будинку, який вона купила у Ру. У вересні 2003 року Володя та Оля
помістили Н. до лікарні у м. Світловодську. Звідти Н. зателефонував
до своїх родичів у м. Києві та дізнався, що його квартиру у м. Києві
було продано. Після цього він повернувся до м. Києва та звернувся до
міліції. Коли Н. повернувся до будинку, в якому була розташована його квартира, сусіди розповіли йому, що кілька осіб виносили з його
квартири меблі. Вони описали одну з цих осіб і Н. зрозумів, що це був
заявник. Заявник був присутнім під час допиту Н. судом і задав йому
ряд запитань.
36. 31 березня 2005 року суд у присутності заявника допитав подругу заявника Те. Вона показала, що Н. проживав у домі заявника
близько місяця, тому що він «відпочивав». Вона також показала, що
чоловік і жінка були зачинені у підвалі всупереч їхній волі. Особи, які
привезли Н. до помешкання заявника, наказали Те. не дозволяти йому залишати будинок та не вести з ним розмови з приводу його квартири. Їй було повідомлено, що квартира Н. продається за його згодою,
але, як вона насправді зрозуміла, він не здогадувався, що його квартира продавалась. Одного разу заявник привіз додому різні предмети
меблів та пояснив Те., що ці меблі належать Н. Кр. відвідував заявника та привозив йому харчі та гроші для годування В., Ш. і Н.
37. 8 квітня 2005 року заявник звернувся до суду з клопотанням повторно викликати Те. як свідка, щоб він міг знову допитати
її. Його клопотання було задоволено, проте Те. до суду не з’явилась,
оскільки органи міліції не змогли знайти її за місцем її постійного
проживання.
38. Кр. у суді показав, що він привіз Н., чоловіка та жінку у будинок
заявника, де вони залишалися добровільно. Восени 2003 року заявник
повідомив Кр., що чоловік та жінка померли в одній з кімнат його будинку та що він переніс їх тіла до підвалу. Кр. допоміг заявнику перенести два трупи з підвалу до двору та поховати їх.
39. Заявник звернувся до суду з клопотанням про виклик та допит судом Пл. та Ру., оскільки, за його словами, їхні покази суперечили
показам Н. Клопотання про виклик Пл. було задоволено, але Пл. від-
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мовився з’явитися до суду, заявивши, що він дуже зайнятий роботою
у лікарні м. Свердловська. Клопотання про виклик та допит Ру. не було
задоволено судом. Заявник подав клопотання (безуспішне) про проведення судової експертизи його підвалу з метою встановлення, чи насправді В. та Ш. провели у ньому кілька тижнів, чи ні.
40. 25 травня 2005 року Апеляційний суд м. Києва визнав заявника винним у примусовому утримуванні Н., В. та Ш. у своєму будинку, що призвело до смерті В. та Ш. Суд також визнав заявника винним
у втечі з установи тимчасового тримання, незаконному зберіганні вогнепальної зброї та співучасті у продажі шляхом шахрайства квартир,
що належали Н. та В. Заявнику було призначено покарання у вигляді
позбавлення волі строком на п’ятнадцять років. У ту ж дату захисник
Крав. з невідомих причин припинив представляти інтереси заявника.
У своїй відповіді на зауваження Уряду заявник стверджував, що безуспішно подавав клопотання про призначення йому захисника для
представництва його інтересів у Верховному Суді України. У матеріалах справи відсутні копії таких клопотань.
41. 11 серпня 2005 року заявник оскаржив вирок. Він стверджував,
що судовий розгляд не був ані об’єктивним, ані справедливим та що
суд першої інстанції неправильно розтлумачив факти справи і не задовольнив клопотання про виклик запропонованих ним свідків. Ру. та
Пл. не були допитані в судовому засіданні, хоча їхні покази суперечили показам Н., а покази Те. та Ро. містили суперечливі й неправдиві
відомості. У задоволенні його клопотання про проведення судової експертизи його підвалу також було відмовлено.
42. 22 грудня 2005 року Верховний Суд України залишив вирок
щодо заявника без змін, не встановивши порушень у рішенні суду першої інстанції.
43. 7 червня 2006 року заявник надіслав до Суду свого першого
листа. 29 серпня 2006 року він надіслав належним чином оформлену та
підписану заяву. 29 вересня 2006 року та 21 березня 2007 року Суд звертався до заявника з проханням надати копію його касаційної скарги та
копії його скарг щодо стверджуваного жорстокого поводження з боку працівників міліції. Заявник подав до Апеляційного суду м. Києва клопотання з проханням надіслати йому зазначені документи, але
14 травня 2007 року у задоволенні цього клопотання було відмовлено
на тій підставі, що законодавство не передбачало право заявника на
отримання копій матеріалів справи після закінчення кримінального
провадження.
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44. 24 січня 2008 року Апеляційний суд м. Києва надіслав заявникові запитувані копії (див. пункт 43).
45. У жовтні 2011 року заявник звернувся до того ж суду з клопотанням про надання йому різних документів з матеріалів його справи,
зокрема, всіх судових рішень, висновків медичних експертиз та копій
всіх заяв та клопотань, які заявник подавав впродовж кримінального провадження. Заявник, не надавши жодних додаткових пояснень,
стверджував, що ці документи потрібні йому для «обґрунтування його скарг» до Суду. 18 листопада 2011 року Апеляційний суд м. Києва
відмовив у задоволенні клопотання заявника на тих же підставах, що
й у травні 2007 року.
46. У Суді заявник стверджував, що послуги, які надавали йому
його захисники, були неякісними. Вони не були зацікавлені у його
справі, оскільки він не мав коштів для оплати їх послуг.
47. Згідно з твердженнями заявника умови тримання його під
вартою в ізоляторі тимчасового тримання (далі — ІТТ), в якому він
у період з 9 лютого по 27 липня 2004 року перебував три рази, були
нелюдськими та такими, що принижують гідність.

ПРАВО
І. МЕЖІ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ
48. У своїй первинній заяві, поданій до Суду 29 серпня 2006 року,
заявник скаржився на жорстоке поводження з боку працівників міліції
та погані умови тримання в ІТТ, низьку якість послуг його захисників,
недопит судом Пл. та Ру. та невиклик Те. як свідка, непризначення додаткової судової експертизи та непроведення очних ставок з ним, Те.
і Ру. під час досудового слідства. Він також скаржився на те, що телевізійна передача вплинула на суддів апеляційного суду та що рішення
суду не було достатньо обґрунтованим. В одному зі своїх листів заявник скаржився, що органи влади відмовили йому у наданні копій запитуваних документів.
49. Суд зазначає, що заявник у своїй відповіді (від 28 березня
2012 року) на зауваження Уряду щодо прийнятності та суті заяви подав низку нових скарг. Зокрема він скаржився, що органи влади не
призначили йому захисника для представництва його інтересів у Вер-
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ховному Суді України, він не мав доступу до захисника з 9 по 11 лютого
2004 року, докази, зібрані у цей проміжок часу, було використано для
його засудження та що за його скаргами на жорстоке поводження не
було належним чином проведено розслідування. Суд вважає, що остання з цих заяв є уточненням первинної скарги заявника на жорстоке поводження, а тому вона має розглядатися у рамках цієї заяви.
Що стосується решти скарг, поданих 28 березня 2012 року, на думку
Суду, вони не є уточненням первинних скарг заявника до Суду, щодо
яких сторони вже надали свої зауваження. Отже, Суд вважає недоцільним розгляд цих питань у контексті цієї справи (див. рішення у справі
«Пиряник проти України» (Piryanik v. Ukraine), заява № 75788/01, п. 20, від
19 квітня 2005 року).
II. СКАРГА ЗА СТАТТЕЮ 3 КОНВЕНЦІЇ
50. Заявник скаржився, що він зазнав фізичного та морально-психологічного жорстокого поводження з боку Б., Т, С. та Ч., та що це не
було належним чином розслідувано. Він також скаржився, що умови
тримання його під вартою в ІТТ були нелюдськими та такими, що принижують гідність. Він посилався на статтю 3 Конвенції, в якій зазначено таке:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому,
що принижує гідність, поводженню або покаранню.».

51. Уряд стверджував, що заявник не вичерпав доступних йому засобів юридичного захисту, оскільки він не оскаржив постанову
від 13 липня 2004 року (див. пункт 21) та не довів свою скаргу на Ч.
до відома національних органів влади. Крім того, Уряд зазначав, що
шестимісячний строк для подання до Суду скарги на жорстоке поводження з боку працівників міліції закінчився 5 лютого 2005 року у той
час, як заявник подав її лише 7 червня 2006 року. Уряд також зазначив,
що скарга заявника на жорстоке поводження працівників міліції була
повністю необґрунтованою. Заявник стверджував, що він не оскаржував постанову від 13 липня 2004 року тому, що він дізнався про неї лише з зауважень Уряду.
52. Суд вважає, що немає необхідності розглядати заперечення
Уряду про невичерпання національних засобів правового захисту та
недотримання шестимісячного строку щодо скарги на жорстоке по-
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водження з боку працівників міліції, оскільки ця частина заяви є неприйнятною з таких причин.
53. Суд повторює, що твердження про жорстоке поводження мають підтверджуватися відповідними доказами. При оцінці доказів
Суд зазвичай керується критерієм доведеності «поза розумним сумнівом». Проте така доведеність може випливати із сукупності ознак
чи схожих неспростовних презумпцій, достатньо вагомих, чітких
і узгоджених між собою (див. рішення у справі «Лабіта проти Італії»
(Labita v. Italy) [ВП], заява № 26772/95, п. 121, ECHR 2000-IV). Суд зауважує, що твердження заявника про фізичне та морально-психологічне
жорстоке поводження Ч., Б., Т. та С. не підтверджуються ані будь-якими доказами, ані докладним викладом подій. Більше того, у суді першої інстанції сам заявник показав, що працівники міліції не били його (див. пункт 31). Варто зазначити, що під час медичного обстеження
заявника 13 лютого 2004 року на його тілі не було виявлено жодних
тілесних ушкоджень (див. пункт 12). Отже, Суд вважає, що заявник не
довів свою скаргу на жорстоке поводження з боку працівників міліції.
Відповідно його скарга на непроведення ефективного розслідування
за твердженнями про жорстоке поводження також є необґрунтованою. Що стосується частини скарги на умови тримання заявника під
вартою в ІТТ, то її було подано більше ніж через шість місяців з дати, коли закінчився строк тримання заявника у зазначеній установі
(27 липня 2004 року). Отже, ця частина заяви має бути відхилена як
неприйнятна відповідно до пункту 1, підпункту «а» пункту 3 і пункту 4 статті 35 Конвенції.
III. СКАРГИ ЗА СТАТТЕЮ 6 КОНВЕНЦІЇ
54. У своєму першому листі до Суду від 7 червня 2006 року заявник
скаржився на те, що:
і) послуги, що надавались йому захисниками, були низької
якості;
ii) судді Апеляційного суду м. Києва не були безсторонніми, оскільки на них вплинула телевізійна програма, в якій слідчий
переконував громадськість у тому, що заявник є винним;
iii) під час досудового слідства слідчий не задовольнив клопотання щодо проведення очної ставки між ним і Те. з Ро.;
iv) рішення судів були недостатньо обґрунтованими;
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v) суд першої інстанції не викликав для допиту «важливих свідків» та відмовив у задоволенні його клопотання про проведення додаткової судової експертизи.
55. У своїй заяві, поданій до Суду 29 серпня 2006 року, заявник
підтримав зазначені скарги. Він додав, що суд першої інстанції не
викликав та не допитав Ру. та Пл. Згідно з твердженнями заявника,
їх допит був важливим, оскільки їхні покази суперечили показам Н.
Заявник також скаржився, що незважаючи на його клопотання Те. не
було повторно допитано в судовому засіданні. Він скаржився за пунктом 1 статті 6 Конвенції на надмірну тривалість кримінального провадження у його справі.
56. Суд вважає, що ця частина заяви має бути розглянута за пунктом 1, а також підпунктами «с» та «d» пункту 3 статті 6 Конвенції, які
передбачають таке:
«1. Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи
упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який ... встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення...
3. Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення
має щонайменше такі права:
...
c) захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу
захисника, вибраного на власний розсуд, або — за браком достатніх
коштів для оплати юридичної допомоги захисника — одержувати
таку допомогу безоплатно, коли цього вимагають інтереси правосуддя;
d) допитувати свідків обвинувачення або вимагати, щоб їх допитали,
а також вимагати виклику й допиту свідків захисту на тих самих
умовах, що й свідків обвинувачення;...».

57. Уряд доводив, що заявник не подавав до Верховного Суду України скаргу на якість послуг із захисту його інтересів, а тому не вичерпав наявні в нього національні засоби юридичного захисту. Крім
того, Уряд зазначив, що така скарга мала бути подана до Суду не пізніше 25 листопада 2005 року, у той час як заявник подав її лише 7 червня
2006 року, тобто після спливу шестимісячного строку. Уряд також зазначив, що заявник не вказав жодних конкретних недоліків у послугах,
які надавались йому захисниками. Скаргу щодо допитів свідків було
подано лише 29 серпня 2006 року, а отже після спливу шестимісячно-
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го строку. Суди належним чином оцінили докази по справі заявника,
а їхні рішення були належним чином обґрунтовані. Клопотання заявника про допити на судових засіданнях Ру. та Пл. не були достатньою
мірою обґрунтовані. Щодо питання безсторонності, Уряд доводив, що
заявник не заявляв відвід суддям, які розглядали його справу. Уряд
також доводив, що законодавство України передбачає достатні гарантії незалежності судової влади.
58. Заявник підтримав свої скарги та доводив, що він дотримався критеріїв прийнятності. Він зазначив, що у своїй первинній скарзі
до Суду він скаржився на порушення його права на захист не лише на
стадії досудового слідства, а й на стадії судового розгляду.
59. Дослідивши матеріали справи, Суд погоджується з Урядом, що
заявник не подавав до Верховного Суду України скарг на якість послуг захисників, а отже, не вичерпав доступні йому національні засоби
юридичного захисту у зв’язку з цією скаргою.
60. Суд зазначає, що йому не було надано запис телевізійної програми, на яку посилався заявник, а отже, він не може перевірити правдивість твердження заявника, що слідчий переконував громадськість
у тому, що він є винним. У матеріалах справи немає жодних доказів
того, що судді, які розглядали справу заявника, бачили телевізійну
програму або опинились під її впливом. За таких обставин Суд вважає, що заявник не обґрунтував належним чином свою скаргу щодо
стверджуваної упередженості суддів.
61. Суд також зазначає, що у своєму першому листі від 7 червня
2006 року заявник скаржився на те, що суди не викликали та не допитали «важливих свідків». Отже, Суд доходить висновку, що заявник подав скаргу щодо допиту свідків із дотриманням шестимісячного строку. У своїй заяві, поданій 29 серпня 2006 року, він уточнив свою скаргу,
вказавши імена свідків. Суд також зазначає, що Те. та Ро. були допитані
Апеляційним судом м. Києва у присутності заявника та, що він мав
можливість поставити запитання цим особам. Що стосується допитів
Пл. та Ру., а також повторного виклику Те. як свідка, Суд нагадує, що
підпункт «d» пункту 3 статті 6 Конвенції не надає обвинуваченому необмеженого права на виклик свідків, а національні суди мають певне
право розсуду при вирішенні питання, чи є ймовірність того, що допит
свідка сторони захисту допоможе встановити істину у справі. Зокрема,
як правило, саме національним судам належить здійснювати оцінку
доказів, які їм надаються підсудними, а також їхню належність. Конкретніше, підпункт «d» пункту 3 статті 6 Конвенції, знову ж таки, як
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правило, залишає на їхній розсуд питання щодо доцільності виклику
свідків (див. рішення у справі «Відаль проти Бельгії» (Vidal v. Belgium), від
22 квітня 1992 року, п. 33, Серія А, № 235-В). Для обвинуваченого недостатньо поскаржитися на ненадання йому дозволу на допит свідка; він
також повинен обґрунтувати своє клопотання про виклик свідка, пояснивши важливість такого допиту і, що судові необхідно заслухати зазначених свідків для того, щоб встановити істинні факти (див. рішення у справі «Перна проти Італії» (Perna v. Italy) [ВП], заява № 48898/99,
п. 29, ECHR 2003-V, з подальшими посиланнями). Суд зазначає, що клопотання заявника про виклик Пл. та повторний виклик Те. були задоволені судами, проте у матеріалах справи немає будь-яких документів,
які дали б Суду змогу встановити, наскільки важливими були у справі
допити Пл. та Ру. та повторний допит Те. Суд зазначає, що Пл. та Ру. не
були очевидцями подій, що відбувались у будинку заявника у м. Києві.
Зокрема, Ру. був колишнім власником будинку, в якому проживав Н.
протягом певного часу після того, як він залишив будинок заявника,
а Пл. був лікарем, який лікував Н. у м. Світловодську (див. пункти 23
та 24). За таких обставин Суд не вбачає жодної свавільності у рішенні
суду першої інстанції продовжити розгляд справи без заслуховування
показів Ру. та Пл. та повторного допиту Те.
62. Суд не зобов’язаний розглядати стверджувані помилки у питаннях факту або права, яких припустилися судові органи, якщо не
було встановлено факту несправедливості провадження, а постановлене рішення не є ані свавільним, ані явно необґрунтованим (див., наприклад, рішення у справі «Дульский проти України» (Dulskiy v. Ukraine),
заява № 61679/00, п. 93, від 1 червня 2006 року). Суд доходить висновку, що у цій справі національні суди врахували конкретні обставини
справи та уважно оцінили докази. Засудження заявника ґрунтувалось
на великій кількості усних показів, речових доказів та експертних висновків. У цілому, Суд не вбачає недоліків у способі, в який національні
суди оцінювали надані їм докази або у адекватності підстав, на яких
вони ґрунтували свої рішення.
63. Насамкінець Суд зазначає, що кримінальне провадження
у справі заявника тривало з 9 лютого 2004 року по 22 грудня 2005 року у судах двох інстанцій та його тривалість (один рік десять місяців
та тринадцять днів) сама по собі не може вважатися надмірною.
64. З огляду на зазначене вище Суд вважає, що ця частина заяви
має бути визнана неприйнятною відповідно до пункту 1, підпункту «а»
пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.
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IV. СКАРГА ЗА СТАТТЕЮ 34 КОНВЕНЦІЇ
65. Заявник скаржився, що 14 травня 2007 року Апеляційний суд
м. Києва відмовив йому у наданні копій документів, які Суд просив
його надати (див. пункт 43). Він посилався на статтю 34 Конвенції,
в якій зазначено таке:
«Суд може приймати заяви від будь-якої особи, неурядової організації
або групи осіб, які вважають себе потерпілими від допущеного однією
з Високих Договірних Сторін порушення прав, викладених у Конвенції
або протоколах до неї. Високі Договірні Сторони зобов’язуються не перешкоджати жодним чином ефективному здійсненню цього права.».

66. Уряд визнав, що 14 травня 2007 року Апеляційний суд м. Києва
відмовив заявнику у наданні документів. Проте 24 січня 2008 року той
самий суд направив йому копії, які він вимагав (див. пункт 44). Отже,
держава не перешкоджала «ефективному здійсненню» права заявника
на індивідуальну заяву.
67. У своїй відповіді на зауваження Уряду заявник підтримав свою
скаргу та додав, що у жовтні 2011 року він звернувся до Апеляційного суду м. Києва з клопотанням про надання йому певних документів
(див. пункт 45) з матеріалів його справи, але у задоволенні цього клопотання було відмовлено.
68. Суд зазначає, що копія касаційної скарги заявника була важливою для розгляду цієї справи, оскільки вона дозволила б Суду встановити, чи вичерпав заявник доступні йому національні засоби правового захисту у зв’язку зі скаргами, які він подав до Суду.
69. Суд нагадує, що у справі «Василь Іващенко проти України» (Vasiliy
Ivashchenko v. Ukraine) (заява № 760/03, п. 110, рішення від 26 липня
2012 року) він встановив, що правова система України не передбачала
для засуджених чіткої та конкретної процедури, яка давала б їм змогу отримувати копії документів з матеріалів справи після завершення
кримінального провадження. Суд не вбачає причин відходити у цій
справі від зазначеного висновку. Що стосується доводу Уряду про те,
що заявник отримав документи, про які він клопотав, Суд зауважує,
що вже відхилив подібний аргумент Уряду у справі «Савіцький проти
України» (Savitskyy v. Ukraine) (заява № 38773/05, пп. 152, 157–159, рішення від 26 липня 2012 року).
70. З огляду на зазначене вище, Суд доходить висновку, що своєю
відмовою від 14 травня 2007 року надати заявнику копію його каса-
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ційної скарги без невиправданих затримок держава-відповідач не дотрималась свого обов’язку за статтею 34 Конвенції забезпечити заявника усіма необхідними засобами для проведення Судом належного
та ефективного розгляду його заяви (див. згадані рішення у справах
«Василь Іващенко проти України» (Vasiliy Ivashchenko v. Ukraine) та «Савіцький проти України» (Savitskyy v. Ukraine), а також рішення у справі
«Воробйов проти України» (Vorobyev v. Ukraine), заява № 28242/10, від
16 жовтня 2014 року).
71. Суд не вважає за необхідне розглядати питання, чи становило
недотримання статті 34 Конвенції ненадання органами влади заявнику інших документів, запитувані ним у 2011 році.
V. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
72. Статтею 41 Конвенції передбачено:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає
потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.».
A. Шкода

73. Заявник вимагав 50 000 євро відшкодування моральної шкоди.
74. Уряд заперечив цю вимогу.
75. Суд вважає, що заявник мав зазнати моральної шкоди внаслідок недотримання Урядом свого обов’язку за статтею 34 Конвенції.
З огляду на конкретні обставини справи та постановляючи рішення на
засадах справедливості, Суд вважає, що встановлення порушення само по собі є достатнім відшкодуванням моральної шкоди, якої зазнав
заявник.
B. Судові та інші витрати

76. Заявник також вимагав 2713,20 євро компенсації судових та інших витрат, яких він зазнав під час провадження у Суді.
77. Уряд заперечив цю вимогу.
78. Відповідно до практики Суду заявник має право на компенсацію судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі витра-
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ти були фактичними і неминучими, а їхній розмір — обґрунтованим.
У цій справі, беручи до уваги наявні у його розпорядженні документи
та зазначені вище критерії, а також пам’ятаючи про те, що представнику заявника вже було сплачено 850 євро у рамках правової допомоги
Суду, Суд відхиляє вимогу заявника.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує скарги за статтею 3, пунктом 1 та підпунктами «с»
та «d» пункту 3 статті 6 Конвенції неприйнятними.
2. Постановляє, що держава-відповідач не дотрималась свого
обов’язку за статтею 34 Конвенції у зв’язку з відмовою органів влади
без невиправданих затримок надати заявнику копію його касаційної
скарги.
3. Постановляє, що встановлення порушення само по собі є достатнім відшкодуванням моральної шкоди, якої зазнав заявник.
4. Відхиляє вимоги заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 7 січня
2016 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
К. Вестердік
секретар

А. Нуссбергер
голова

247

Справи, які стосуються свободи від катувань та поганого поводження

CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «РОДЗЕВІЛЛО ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 38771/05)
Рішення
Страсбург
14 січня 2016 року
ОСТАТОЧНЕ
14 квітня 2016 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Родзевілло проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
пані А. Нуссбергер, голова,		
пані Г. Юдківська,
п. Е. Мьосе,				
п. А. Потоцький,
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п. Й. Ґрозев,		
п. К. Ранзоні,
п. М. Мітс,
та пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 8 грудня 2015 року, виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу було розпочато за заявою (№ 38771/05), яку 18 жовтня
2005 року подав до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадянин України, пан Олег Леонідович Родзевілло (далі —
заявник).
2. Заявника, якому було надано правову допомогу, представляв
пан А. Крістенко, юрист, який практикує у м. Харків. Уряд України
(далі — Уряд) представляли його Уповноважені, на останніх етапах
провадження — пан Б. Бабін з Міністерства юстиції України.
3. Заявник скаржився, зокрема, на умови тримання його під вартою, на побиття вартовими охорони 24 серпня 2006 року, на те, що він
не мав доступу до ефективних засобів юридичного захисту у зв’язку
з вищенаведеними скаргами, та на відмову у задоволенні його клопотань про переведення до установи виконання покарань, розташованої
ближче до місця проживання його батьків.
4. 25 листопада 2009 року Голова П’ятої секції вирішив повідомити про заяву Уряд.
5. 2 лютого 2015 року Голова П’ятої секції вирішив поставити сторонам додаткове запитання за статтею 8 Конвенції.

ФАКТИ
I. Конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
6. Заявник народився у 1967 році. Наразі він відбуває покарання у Ладижинській виправній колонії № 39 (далі — Ладижинська ВК)
у с. Губник Вінницької області.
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A. Кримінальне провадження щодо заявника

7. 14 жовтня 2003 року заявника разом з кількома іншими особами
було затримано за підозрою у створенні організованої злочинної групи та вчиненні кількох вбивств, пограбувань та інших злочинів.
8. 6 січня 2005 року апеляційний суд Дніпропетровської області,
діючи в якості суду першої інстанції, визнав заявника винним за усіма
пунктами обвинувачення і призначив йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі.
9. 4 жовтня 2005 року Верховний Суд України відмовив у задоволенні апеляційної скарги заявника.
B. Умови ув’язнення заявника

1. СІЗО № 3 (жовтень 2003 року — квітень 2007 року)
a) Версія заявника
10. У жовтні 2003 року заявника було взято під варту на час кримінального провадження щодо нього та поміщено до Дніпропетровського слідчого ізолятора № 3 (далі — СІЗО № 3), де він перебував до квітня
2007 року.
11. Згідно з твердженнями заявника умови тримання його у СІЗО
№ 3 були несумісними з людською гідністю. Зокрема, впродовж
певного періоду часу він перебував у камері на десять ліжок разом
з дев’ятнадцятьма іншими ув’язненими. Проте більшість часу у СІЗО
№ 3 він провів у двомісній камері ще з одним ув’язненим. Більшу частину дня заявник проводив у камері розмірами 1,9 на 3,7 м. Камера
знаходилась у підвальному приміщенні, а тому до неї ледве проникало денне світло або свіже повітря, при цьому електричне освітлення
було тьмяним, а штучна вентиляція — відсутня. У камері були відсутні
найнеобхідніші предмети меблювання чи обладнання, такі як шафи,
дзеркало або відро для сміття. Санвузол був розташований на відстані
приблизно 1,2 м від обіднього столу та не був відокремлений від житлового приміщення. Від нього пахло екскрементами і він часто забивався. Приміщення кишіло щурами, а дезінфекція ніколи не проводилась.
Ув’язнені мали дуже обмежений доступ до новин та інформації з навколишнього світу, їх єдиним джерелом було радіо, яке вартові охорони
вмикали на обмежений час в робочі дні, а у вихідні дні зовсім не вмикали. Харчування було недостатнім і здебільшого складалося з хліба
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та пшеничної каші. Неодноразові клопотання заявника про лікування
наслідків травми голови, якої він зазнав у 2001 році, а також підвищеного кров’яного тиску ігнорувалися або у їх задоволенні відмовлялося.
Так само у задоволенні клопотання заявника про поміщення його до
одиночної камери у зв’язку з його нестабільним психологічним станом
було відмовлено.
12. Заявник надав Судові копії об’ємної кореспонденції заявника та його матері з органами прокуратури та іншими органами влади
з багатьох питань щодо умов тримання його під вартою впродовж перебування у СІЗО № 3. У своїх відповідях органи влади стверджували,
що стосовно заявника порушень вимог законодавства не було. Згідно з твердженнями заявника відповідей органів влади на низку його
листів взагалі отримано не було.
b) Версія Уряду
13. Уряд заявляв, що умови тримання заявника під вартою у СІЗО
№ 3 були належними. Уряд надав довідку від адміністрації СІЗО № 3,
датовану лютим 2010 року, яка засвідчувала, що проведеною в ту дату
перевіркою було встановлено, що в кожній камері у СІЗО № 3 на одного ув’язненого припадало щонайменше по 3,5 кв. м. Розміри ліжок,
які використовувалися у СІЗО № 3, становили 1,85 м на 0,70 м. Камери,
розташовані у підвальному приміщенні, в яких перебували засуджені
до довічного позбавлення волі, мали вікна розмірами 1,10 м на 1 м, що
забезпечувало достатній доступ до них денного світла. Увечері камери
освітлювалися лампочками на 100-Вт, які надавали ув’язненим змогу
читати і писати, не завдаючи шкоди їх очам. У кожному вікні були спеціальні кватирки, які могли відкриватися для провітрювання камер.
Крім того, розташований у коридорі електричний вентилятор забезпечував провітрювання камер. Камери були обладнані радіаторами опалення, що забезпечували стабільну температуру від 18 до 20 градусів
Цельсія. Кожна камера була обладнана двома металевими ліжками,
стільцем, полицею для особистих речей, столом та двома тумбами, які
також могли використовуватися для сидіння, вішалкою для одягу, раковиною з краном, дзеркалом та санвузлом. Санвузли були обладнані
«колінами», що забезпечувало відсутність неприємних запахів, і були
відокремлені від житлової зони перегородками.
14. Що стосується санітарно-гігієнічних заходів у СІЗО № 3, Уряд
також, не надавши жодних документів, доводив, що ув’язнені щотижня
мали можливість митися у душі, де їх також забезпечували бритвами
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та ножицями. У камерах та інших приміщеннях прибирання та дезінфекція проводилися регулярно; двічі на рік (навесні та восени) по всьо
му СІЗО № 3 вживалися ретельні заходи з дератизації та дезінфекції.
Харчування у СІЗО № 3 було триразовим, їжа готувалася персоналом
харчоблоку СІЗО № 3 тричі на добу. Харчування було урізноманітнено
та відповідало чинному нормативно-правовому регулюванню.
15. Заявник, за необхідності, міг проходити огляди у різних лікарів
та перебував під постійним наглядом у зв’язку з астеноневротичним
синдромом, від якого страждав.

2. Ладижинська виправна колонія № 39
(травень 2007 року — червень 2010 року)
16. У травні 2007 року заявника перевели до Ладижинської виправної колонії № 39 (далі — Ладижинська ВК) для відбування покарання, де, згідно з матеріалами справи, він перебуває донині. Ця заява
охоплює період відбування заявником покарання у Ладижинській ВК
з травня 2007 року до червня 2010 року.
17. Ще до того, як про справу було повідомлено Уряд держави-відповідача, заявник повідомив, що у Ладижинській ВК його було фактично позбавлено будь-якої медичної допомоги. Оскільки згідно з правилами колонії засудженим дозволялося лежати у своїх ліжках лише
з 22 год до 6 год, заявник був змушений лежати на підлозі у дні, коли
він погано себе почував. Внаслідок цього він отримав захворювання
нирок, яке у нього не лікували.
18. У своїх листах до Суду після повідомлення Уряду про заяву 25 листопада 2009 року заявник надав Суду додаткові відомості
з інших питань, які стосувались його перебування у Ладижинській
ВК, які, на його думку, становили порушення його прав. Ці питання
включали стверджуване невиконання адміністрацією робіт з ремонту та очищення душових приміщень, а також дератизації; невиконання адміністрацією робіт з ремонту камери заявника та непереведення його на другий поверх, незважаючи на той факт, що його батьки пожертвували кошти для проведення ремонтних робіт в колонії;
стверджувані випадки побиття засуджених вартовими охорони та
свавільні накази адміністрації, якими від засуджених вимагалося
носити влітку шерстяні шапки та приймати неприродні пози при
пересуванні колонією або при відчиненні вартовими охорони дверей до камер. Про всі твердження заявника було повідомлено Уряд
держави-відповідача.
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19. Згідно з твердженнями Уряду умови відбування заявником
покарання у Ладижинській ВК були належними і, за необхідності,
йому оперативно надавалась необхідна медична допомога. По прибутті заявника його було оглянуто лікарями Ладижинської ВК, які
не виявили жодних захворювань в активній фазі. Згодом його часто
оглядали лікарі, і він лікувався від різних хронічних захворювань та
набутих хвороб, включаючи гіпертонію, невроастенічний синдром,
дискінезію кишечника, інфекції сечового міхура, хронічний геморой тощо. Уряд надав докладний витяг з медичної картки заявника,
який містив відомості щодо більш ніж сорока оглядів заявника лікарями з літа 2007 року до зими 2010 року. Уряд також зазначив про
відсутність доказів на підтвердження скарг заявника про жорстоке
поводження з боку охоронців або працівників адміністрації Ладижинської ВК.
C. Побиття 24 серпня 2006 року

20. Згідно з твердженнями заявника 24 серпня 2006 року його було жорстоко побито вісьмома вартовими охорони СІЗО № 3 за те, що
він попросив увімкнути радіо. Він також стверджував, що у задоволенні його клопотання про обстеження у лікаря і фіксацію його тілесних
ушкоджень було відмовлено та що йому замість лікування було надано
лише знеболювальне. Згодом (16 лютого 2007 року) під час тимчасового
перебування заявника у СІЗО № 15 у м. Сімферополь під час проведення рентгенографії з метою попередження туберкульозу лікар повідомив його, що на рентгенограмі помітні сліди нещодавнього перелому
ребра. Проте заявник не зміг отримати письмове підтвердження цієї
розмови.
21. Заявник надав свідчення двох ув’язнених, M. та Ч., які стверджували, що 24 серпня 2006 року вони чули крики заявника. Крім того,
Ч. стверджував, що він перебував із заявником в одній камері і бачив
його синці та був свідком його страждань від болю. Згідно з твердженнями заявника вони з Ч. подали до начальника СІЗО № 3 та до прокуратури скарги щодо вказаної події, але ці скарги залишилися без відповіді. Він надав Судові копії кількох написаних від руки листів, в яких
йшлося про вищевказану подію, але не надав жодних документів на
підтвердження того, що ці листи дійсно було надіслано.
22. Згідно з твердженнями Уряду прокуратура ніколи не отримувала скарг на стверджуване побиття заявника 24 серпня 2006 року.
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23. У 2008 році заявник подав адміністративний позов до начальника СІЗО № 3, вимагаючи відшкодування «моральної шкоди», завданої його «честі і гідності» внаслідок стверджуваної бездіяльності начальника СІЗО, включаючи непроведення розслідування його скарги
щодо стверджуваного побиття 24 серпня 2006 року. 14 серпня 2008 року Київський окружний адміністративний суд надав заявникові час
до 14 жовтня 2008 року для виправлення процесуальних недоліків
(зокрема, несплати ним судового збору). Згідно з матеріалами справи заявник не сплатив судовий збір та не оскаржив зазначене рішення суду.
24. 9 вересня 2010 року головний лікар медичної частини СІЗО
№ 15 видав довідку про те, що 16 лютого, 13 та 23 березня 2007 року
заявник проходив рентгенографію, і у нього не виявлено жодних патологій, а на рентгенограмі не видно жодних слідів перелому ребра.
D. Клопотання про переведення до виправної колонії,
розташованої ближче
до місця проживання заявника

25. З осені 2005 року (а саме: 3 та 11 листопада 2005 року, 28 лютого, 14 березня, 6 та 26 липня, 5 жовтня, 27 листопада, а також 11,
21 та 25 грудня 2006 року та 10 січня 2007 року) заявник подавав до
Державного департаменту України з питань виконання покарань
(далі — ДДУПВП) та інших органів влади численні клопотання про
переведення його до виправної колонії, розташованої ближче до його рідного міста Сімферополь (Автономна Республіка Крим) для того,
щоб забезпечити можливість мати побачення з його батьками та неповнолітнім сином. Він зазначив, зокрема, що його батьки — пенсіонери (його матір 1940 року народження, а його вітчим — 1925 року народження), і не можуть подорожувати на далекі відстані у зв’язку з їх
фінансовим становищем і за станом здоров’я (його вітчим є інвалідом,
його матір страждає від гіпертонії та інших хвороб і є головним піклувальником його вітчима). Його матір неодноразово подавала подібні
клопотання до ДДУПВП та інших органів влади.
26. Кілька разів (а саме: 28 жовтня 2005 року, 28 липня та 18 жовтня
2006 року, а також 7 лютого, 13 березня та 12 квітня 2007 року) ДДУПВП відповідав заявникові та його матері, обіцяючи врахувати їхні клопотання, якщо у відповідній установі виконання покарань з’являться
вільні місця.
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27. В інших випадках (зокрема, 13 грудня 2005 року та 31 січня,
19 серпня та 6 грудня 2006 року) ДДУПВП повідомляв їх про неможливість задовольнити їхні клопотання у зв’язку з відсутністю в Автономній Республіці Крим установ виконання покарань для тримання
осіб, засуджених до довічного позбавлення волі.
28. 25 липня 2007 року (після переведення його у травні 2007 року
до Ладижинської ВК) заявник подав скаргу до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про те, що ДДУПВП перевів його
до установи виконання покарань, жодним чином не врахувавши його
бажання зберегти зв’язки зі своєю сім’єю. Заявник зазначив, зокрема, що Ладижинська ВК розташована у с. Губник, де немає залізниці
і яке розташоване приблизно за 1000 км від рідного міста його батьків — Сімферополя. Для того, щоб доїхати з будинку його батьків до
с. Губник, потрібно спочатку їхати двома потягами з пересадкою,
після чого замовляти або приватне таксі, яке дорого коштує, або очікувати на автобус, який ходить нерегулярно. Подорож в одну сторону займала близько двадцяти чотирьох годин, а тому вона була абсолютно неможливою для його вітчима-інваліда та важкою для його
хворобливої матері, і, до того ж, обтяжливою з фінансової точки зору. Заявник також зазначав, що, наскільки він знає, виправна колонія
№ 55 у м. Вільнянськ Запорізької області, куди можна було дістатись
прямим потягом з Сімферополя, була облаштована для тримання засуджених до довічного позбавлення волі, і звернувся до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з проханням розглянути
можливість його переведення до цієї установи.
29. 29 серпня 2007 року ДДУПВП, куди Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини переадресував скаргу заявника, у своїй відповіді зазначив про неможливість задовольнити його
клопотання, оскільки згідно з чинним законодавством засуджений,
як правило, має весь строк свого покарання відбувати в одній установі,
за винятком виняткових обставин, які перешкоджають подальшому
його перебуванню у такій установі.
30. У період з 2007 року до 2015 року заявник та його матір неодноразово звертались до ДДУПВП з проханням переглянути рішення
щодо установи відбування заявником покарання з урахуванням їхнього особистого становища та їхнього спільного бажання підтримувати зв’язки шляхом регулярних побачень. У задоволенні усіх
цих клопотань було відмовлено — або з посиланням на зазначену
вище норму та відсутність «виняткових обставин», які б перешкод-
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жали перебуванню заявника у Ладижинській ВК (зокрема, 5 жовтня
та 8 листопада 2007 року, 23 січня, 14 лютого, 30 жовтня 2008 року,
23 червня 2009 року та 6 квітня 2010 року), або на відсутність вільних
місць в інших установах (а саме: 29 березня, 3 червня та 14 липня
2010 року).
31. У березні 2011 року заявник звернувся до Вінницького окружного адміністративного суду з позовом, вимагаючи зобов’язати Дер
жавну пенітенціарну службу України (далі — пенітенціарна служба),
правонаступника Державного департаменту України з питань виконання покарань, перевести його до установи, розташованої ближче
до місця проживання його батьків — зокрема, до Вільнянської ВК,
повторивши свої попередні аргументи стосовно труднощів для його
батьків у подорожуванні до Ладижинської ВК. Він також зазначав,
що за час його перебування у Ладижинській ВК його матір змогла приїхати на побачення з ним лише тричі (18 вересня 2007 року,
25 червня 2008 року та 18 червня 2009 року), незважаючи навіть на
те, що згідно з нормативно-правовим регулюванням заявник на час
подій мав право на два чотиригодинних побачення на рік (до січня
2010 року), а на даний час (з січня 2010 року) має право на чотири таких побачення. Одне зі згаданих побачень тривало лише дві години
замість чотирьох, оскільки матері заявника потрібно було встигнути
на автобус.
32. 20 травня 2011 року суд відмовив у задоволенні позову заявника. Суд зазначив, зокрема, що згідно з чинним законодавством, якщо
засуджений не отримав права на переведення до установи з менш суворим режимом (що у випадку заявника не було застосовним), переведення до установи з еквівалентним режимом було можливим лише
за наявності «виняткових обставин», які перешкоджають його подальшому перебуванню в установі, в якій він відбуває покарання. Віддаленість установи виконання покарань від місця проживання батьків
засудженого не була такою «винятковою обставиною».
33. 27 вересня 2011 року Вінницький апеляційний адміністративний суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги заявника на
зазначене вище рішення та погодився з обґрунтуванням суду першої
інстанції.
34. 16 квітня 2014 року вітчим заявника помер. Згідно з твердженнями заявника його матір, вік якої становить 75 років, може ходити
лише за допомогою палиці і не в змозі здійснювати 1000-кілометрову
подорож громадським транспортом для побачень з ним.
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II. ВІДПОВІДНІ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І МАТЕРІАЛИ
35. Відповідні матеріали Ради Європи та інших організацій, якими передбачено стандарти щодо умов ув’язнення, разом з міжнародними звітами щодо умов ув’язнення в Україні наведено у рішеннях
Суду у справах «Давидов та інші проти України» (Davydov and Others v.
Ukraine) (№№ 17674/02 та 39081/02, пп. 101–108, від 1 липня 2010 року)
та «Горбатенко проти України» (Gorbatenko v. Ukraine) (заява № 25209/06,
пп. 97-98, від 28 листопада 2013 року).
36. Відповідні положення законодавства України щодо розподілу,
направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі, та інші відповідні матеріали Ради Європи наведено у рішенні у справі «Вінтман проти України» (Vintman v. Ukraine)
(заява № 28403/05, пп. 42–44 та 56–59, від 23 жовтня 2014 року).
37. Відповідні положення національного законодавства щодо прав
засуджених на побачення з родичами стисло наведені у рішенні Суду
у справі «Тросін проти України» (Trosin v. Ukraine) (заява № 39758/05,
п. 26, від 23 лютого 2012 року).

ПРАВО
I. СТВЕРЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
У ЗВ’ЯЗКУ З УМОВАМИ ТРИМАННЯ
38. Заявник скаржився за статтею 3 Конвенції на умови тримання
під вартою у СІЗО № 3 та у Ладижинській ВК. У статті 3 Конвенції зазначається таке:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому,
що принижує гідність, поводженню або покаранню.»
A. щодо прийнятності

1. Вичерпання національних засобів юридичного захисту
39. Уряд доводив, що заявник у зв’язку з його скаргами на умови тримання не вичерпав національні засоби юридичного захисту.
Зокрема, він міг звернутися зі скаргами до національних судів трьох
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інстанцій (у зв’язку з цим Уряд посилався на статтю 55 Конституції,
статтю 2481 Цивільного процесуального кодексу України та на статтю 2
Кодексу адміністративного судочинства України) або подати скарги до
органів прокуратури.
40. Заявник стверджував, що засоби юридичного захисту, на які
посилався Уряд, були неефективними, а отже він не був зобов’язаний
вичерпувати їх.
41. Суд зазначає, що він відхиляв аргументи Уряду про невичерпання засобів юридичного захисту, подібні до аргументів, наведених
у цій справі, у низці інших справ, в яких скарги заявників стосувалися системних проблем національної пенітенціарної системи (див.,
наприклад, ухвалу щодо прийнятності у справі «Калашніков проти
Росії» (Kalashnikov v. Russia), заява № 47095/99, від 18 вересня 2001 року; рішення у справах «Мельник проти України» (Melnik v. Ukraine),
заява № 72286/01, пп. 69-71, від 28 березня 2006 року; «Яковенко проти України» (Yakovenko v. Ukraine), заява № 15825/06, пп. 75–76, від
25 жовтня 2007 року; «Коктиш проти України» (Koktysh v. Ukraine), заява № 43707/07, п. 86, від 10 грудня 2009 року; та «Логвиненко проти
України» (Logvinenko v. Ukraine), заява № 13448/07, п. 57, від 14 жовтня
2010 року). Суд не вбачає жодних підстав для відходу у цій справи від
своїх попередніх висновків.
42. З огляду на зазначене вище, Суд відхиляє заперечення Уряду
про невичерпання засобів правового захисту.

2. Обґрунтування скарг за статтею 3 Конвенції
щодо Ладижинської ВК
43. Уряд також стверджував, що у тій мірі у якій умови тримання
у у Ладижинській ВК викликали серйозне занепокоєння, доводи заявника були нечіткими та загальними і не такими, що могли продемон
струвати, що він зазнав жорстоко поводження працівників адміністрації колонії у розумінні статті 3 Конвенції. Уряд також надав витяги
з медичної картки заявника, які доводили, що нагляд за станом його
здоров’я здійснювався регулярно (див. пункт 19).
44. У своїх зауваженнях у відповідь на зауваження Уряду заявник,
не наводячи жодних докладних відомостей, доводив, що медична допомога, доступна йому у Ладижинській ВК, була неналежною та не відповідала його потребам. Він не надав жодних докладних відомостей,
пов’язаних з будь-якими іншими питаннями щодо його ув’язнення
у Ладижинській ВК.
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45. Суд, як і Уряд, зазначає, що твердження заявника стосовно побутових умов його тримання та якості медичної допомоги, доступної
йому у Ладижинській ВК у період з травня 2007 року до червня 2010 року, обмежувалися стислими та загальними твердженнями, на противагу його скаргам щодо СІЗО № 3, які були докладними та конкретними.
До того, як про заяву було повідомлено Уряд, заявник надавав мінімальні фактологічні відомості та не надав жодних доказів, які б дали
Судові змогу встановити відповідні факти. Суд визнає, що у справах,
що стосуються умов ув’язнення, Суд не завжди вимагає від заявників
підтвердження всіх та кожного твердження конкретними документами, погоджуючись, що відповідна інформація і можливості перевірки
фактів у таких випадках перш за все знаходяться в руках органів влади. У той же час Суд зазначає, що заявник мусить надати детальний
і послідовний опис умов його ув’язнення, навівши конкретні факти, які
дали б Судові змогу визнати, що скарга не є явно необґрунтованою або
неприйнятною з будь-яких інших підстав. Лише правдоподібний та
доволі детальний опис стверджуваних нелюдських або таких, що принижують гідність, умов ув’язнення є достатньо серйозною підставою
для розгляду питання про жорстоке поводження та служить підґрунтям для повідомлення про скаргу Уряду держави-відповідача (див.
рішення у справах «Ананьєв та інші проти Росії» (Ananyev and Others v.
Russia), заяви №№ 42525/07 та 60800/08, п. 122, від 10 січня 2012 року,
та «Ухань проти України» (Ukhan v. Ukraine), заява № 30628/02, п. 64, від
18 грудня 2008 року).
46. На думку Суду, у цій справі вказаної вимоги дотримано не було в частині опису умов ув’язнення у Ладижинській ВК, оскільки первинні скарги заявника були обмежені нечіткими та загальними твердженнями. Він також не скористався нагодою надати більш докладні відомості щодо цього аспекту заяви у зауваженнях, які він надав
у відповідь на зауваження Уряду. Загалом Суд доходить висновку, що
заявник не надав викладу подій, який був би достатньо узгодженим,
докладним, повним та розумною мірою підтвердженим, щоб викликати обґрунтовану підозру в тому, що ступінь його страждань внаслідок побутових умов ув’язнення у Ладижинській ВК досягнув рівня,
який підпадав під дію статті 3 Конвенції, або що він будь-яким іншим
чином зазнав жорстокого поводження персоналу ВК у розумінні зазначеного положення.
47. Отже, Суд доходить висновку, що заявник не обґрунтував достатньою мірою свої твердження про жорстоке поводження у Лади-
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жинській ВК у період з травня 2007 року до червня 2010 року у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції.

3. Висновки щодо прийнятності
48. Суд доходить висновку, що скарга заявника на умови тримання його під вартою у СІЗО № 3 не є явно необґрунтованою у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції, а також що вона не
є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже, ця скарга має бути
визнана прийнятною.
49. Що стосується скарги в частині Ладижинської ВК, вона має бути відхилена як явно необґрунтована у розумінні підпункту «а» пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.
B. щодо суті

50. Заявник стверджував, що умови тримання його під вартою
у СІЗО № 3 були несумісні з людською гідністю. Він заперечив виклад
подій Уряду, стверджуючи, що Уряд посилався лише на стан речей
у СІЗО № 3 у 2010 році, хоча період, щодо якого він скаржився, фактично закінчився у квітні 2007 року. Він також доводив, що виклад Уряду
був надто загальним і не торкався конкретних деталей його ситуації.
Заявник також посилався на міжнародні та національні звіти різних
органів, згідно з якими умови тримання в установах попереднього
ув’язнення України загалом були дуже поганими.
51. Уряд заперечив ці твердження. Уряд стверджував, що умови
тримання заявника під вартою у СІЗО № 3 були належними та відповідними.
52. Суд зазначає, що жодна зі сторін не заперечує той факт, що більшу частину строку, проведеного заявником у СІЗО № 3 (близько трьох
з половиною років), він разом зі ще однією особою перебував у камері
у підвальному приміщенні, площа якої становила близько семи квадратних метрів. Отже, на кожного ув’язненого припадало приблизно по
3,5 кв. м особистого простору, включаючи площу, яку займали меблі та
інше устаткування, що є меншим за мінімальну норму, рекомендовану
Україні Європейським комітетом з питань запобігання катуванням чи
нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (див. згадане рішення у справі «Давидов та інші проти України» (Davydov and Others), п. 107). Враховуючи свою практику (див., наприклад, рішення у справі «Іглін проти України» (Iglin v. Ukraine), заява
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№ 39908/05, п. 52, від 12 січня 2012 року, та згадане рішення у справі
«Горбатенко проти України» (Gorbatenko v. Ukraine), п. 139), Суд доходить
висновку, що брак особистого простору, що був у розпорядженні заявника, який здебільшого впродовж дня перебував у своїй камері, сам по
собі порушує питання за статтею 3 Конвенції.
53. Суд також зазначає, що запевнення Уряду у тому, що вентиляція, освітлення, харчування, санітарно-гігієнічні заходи та медична допомога були належними, відображають висновки перевірки,
проведеної у 2010 році, у той час як оскаржуваний період закінчився
у 2007 році. У будь-якому випадку, твердження Уряду не підтверджуються достатніми доказами та є загальними. Вони не містять прямих
відповідей на конкретні та послідовні твердження заявника про протилежне.
54. Суд також зазначає, що він розглядав подібні твердження
щодо умов тримання під вартою у СІЗО № 3 за статтею 3 Конвенції
і встановив її порушення у згаданих справах «Іглін проти України»
(Iglin v. Ukraine) та «Горбатенко проти України» (Gorbatenko v. Ukraine)
(див. пп. 51–56 та 139–143 відповідно), у яких заявники перебували
там приблизно у той самий час, що й заявник у цій справі. Суд зазначає, що висновки, яких він дійшов у згаданих справах, рівною мірою
доречні і у цій справі. Суд доходить висновку, що умови тримання заявника під вартою у СІЗО № 3 були нелюдськими та такими, що принижують гідність.
55. Отже, було порушення статті 3 Конвенції.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
У ЗВ’ЯЗКУ ЗІ ЗГАДАНИМ ЖОРСТОКИМ ПОВОДЖЕННЯМ
24 СЕРПНЯ 2006 РОКУ
56. Заявник також скаржився за статтею 3 Конвенції на те, що його
було побито 24 серпня 2006 року та що за його скаргою не було проведено розслідування.
57. Уряд доводив, що не було жодних медичних документів на
підтвердження скарги заявника про застосування до нього будь-якої
фізичної сили у зазначену дату. Уряд посилався на медичну довідку
головного лікаря СІЗО № 15, згідно з якою, всупереч твердженням заявника, за результатами рентгенографії, яку він пройшов у 2007 році,
не було виявлено жодних слідів перелому ребра. Уряд також надав ви-
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тяг з медичної картки заявника, відповідно до якої жодних медичних
оглядів у СІЗО № 3 у серпні та вересні 2006 року заявник не проходив,
а також довідку начальника СІЗО № 3, в якій засвідчувалося, що під
час тримання заявника під вартою у зазначеній установі фізична сила
та спеціальні засоби до нього не застосовувались.
58. Уряд також зазначив, що у будь-якому разі національні засоби юридичного захисту щодо цього аспекту заяви вичерпано не було.
Зокрема, заявник не подав жодних скарг щодо стверджуваного інциденту до прокуратури, яка була органом, компетентним провести розслідування відповідних тверджень. Заявник повинен був знати про
існування цього засобу юридичного захисту, оскільки він подавав до
прокуратури інші скарги.
59. Заявник стверджував, що він вжив належних заходів для того,
щоб довести свої скарги до відома компетентних національних органів
влади. Зокрема, він подав відповідні скарги начальнику СІЗО № 3, до
прокуратури та до адміністративного суду. Проте ці органи влади проігнорували його скарги.
60. Суд відзначає відсутність будь-яких медичних доказів на підтвердження скарг заявника про те, що він зазнав жорстокого поводження 24 серпня 2006 року. Що стосується його твердження про те, що
на рентгенограмі, яку він пройшов у СІЗО № 15, було виявлено сліди
ушкоджень, наявні у Суду медичні документи чітко ілюструють, що
таких слідів виявлено не було (див. пункт 24).
61. Також відсутні докази того, що заявник належним чином
довів свої скарги до відома національних органів влади, до компетенції яких входило їх розслідування. Що стосується твердження
заявника про те, що він неодноразово скаржився начальнику СІЗО
№ 3, який ігнорував його вимоги провести розслідування, Суд повторює, що подання скарги в рамках ієрархічної структури у принципі не є ефективним засобом юридичного захисту для цілей пункту 1
статті 35 Конвенції (див., наприклад, рішення у справі «Знайкін проти України» (Znaykin v. Ukraine), заява № 37538/05, п. 68, від 7 жовтня
2010 року).
62. Що стосується твердження заявника про те, що скаргу також
було доведено до відома прокуратури, яка так само не вжила за нею
жодних заходів, Суд зазначає, що Уряд заперечив сам факт подання
такої скарги. На думку Суду, з огляду на позицію Уряду, саме заявник
був зобов’язаний довести, що його скарги було належним чином подано, або що він щонайменше вжив розумних заходів для їх подання та

262

Родзевілло проти України

для отримання відповідей на ці скарги. З огляду на те, що, виходячи
з наявних матеріалів справи, заявник та його матір часто листувались
з прокуратурою з багатьох питань стосовно умов його ув’язнення, як
видається, у них було достатньо можливостей подати скаргу, та, за необхідності, привернути увагу до питання, яке, на їхню думку, адресат проігнорував або вирішив у неправильний спосіб. За цих обставин
Суд вважає, що загальні твердження заявника про те, що його листи
ігнорувалися прокуратурою, не надають достатніх підстав для відхилення твердження Уряду про те, що він не повідомив прокуратуру про
жорстоке поводження, якого він, як стверджувалося, зазнав 24 серпня
2006 року (див., mutatis mutandis, рішення у справі «Корнєйкова проти
України» (Korneykova v. Ukraine), заява № 39884/05, п. 62, від 19 січня
2012 року).
63. Насамкінець, що стосується спроби заявника звернутися до
суду з позовом до начальника СІЗО № 3 про відшкодування шкоди,
Суд зазначає, що заявник подав цей позов лише через два роки після
дати стверджуваного жорстокого поводження та відмовився від позову ще до того, як його було прийнятно до розгляду. Зокрема, він не
дотримався процесуальної вимоги щодо сплати судового збору і не оскаржив його застосовність у його ситуації (див. пункт 23). З огляду на
процесуальну поведінку заявника, Суд вважає, що він не зобов’язаний
далі розглядати питання про те, чи міг позов заявника про відшкодування шкоди у принципі бути ефективним засобом юридичного захисту щодо його скарги про жорстоке поводження.
64. З огляду на зазначене вище, Суд доходить висновку, що заявник не довів, що його скаргу про жорстоке з ним поводження було
належним чином доведено до відома будь-якого незалежного органу
влади, та, відповідно — навіть якщо припустити, що скарга була небезпідставною, — що держава-відповідач мала процесуальний обов’язок
провести розслідування відповідних фактів.
65. Крім того, за відсутності будь-яких доказів подання скарг
про жорстоке поводження та відповідей національних органів влади
по суті відповідних скарг заявника, Суд, пам’ятаючи про свою субсидіарну роль згідно з Конвенцією, не може перебрати на себе роль
суду першої інстанції та дійти будь-якого висновку щодо достовірності тверджень заявника про стверджуване жорстоке поводження
(див., наприклад, рішення у справі «Андрій Яковенко проти України»
(Andrey Yakovenko v. Ukraine), заява № 63727/11, п. 85, від 13 березня
2014 року).
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66. Отже, ця частина заяви має бути відхилена як явно необґрунтована відповідно до підпункту «а» пункту 3 і пункту 4 статті 35 Конвенції.
III. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 13 У ПОЄДНАННІ
ЗІ СТАТТЕЮ 3 КОНВЕНЦІЇ
67. Заявник також скаржився за статтею 13 Конвенції, що у зв’язку
з його скаргою за статтею 3 Конвенції на умови тримання під вартою
у СІЗО № 3 та стверджуване побиття вартовими охорони 24 серпня
2006 року у нього не було ефективних засобів юридичного захисту.
Відповідне положення 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 здійснювали свої офіційні повноваження.»

68. Уряд заперечив це твердження.
A. Стверджувана відсутність засобів юридичного захисту
у зв’язку зі скаргою на умови тримання
під вартою у СІЗО № 3

69. Суд доходить висновку, що ця скарга не є явно необґрунтованою або, більш того, неприйнятною з будь-яких підстав, зазначених
у статті 35 Конвенції. Тому вона має бути визнана прийнятною.
70. З посиланням на свою попередню практику (див., серед інших
джерел, згадані рішення у справах «Мельник проти України» (Melnik v.
Ukraine), пп. 113–116, «Ухань проти України» (Ukhan v. Ukraine, пп. 91–92,
та «Іглін проти України» (Iglin v. Ukraine), п. 77), а також зважаючи на обставини цієї справи, Суд доходить висновку, що Уряд не довів, що у заявника на практиці була можливість скористатись у зв’язку зі своєю
скаргою будь-якими ефективними засобами юридичного захисту, тобто засобами, які могли б запобігти виникненню або продовженню порушень або могли б забезпечити заявникові належне відшкодування.
71. Отже, Суд доходить висновку, що було порушення статті 13
Конвенції у зв’язку з відсутністю у національному законодавстві ефективного та доступного засобу юридичного захисту щодо скарги заявника на умови тримання його під вартою у СІЗО № 3.
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B. Стверджувана відсутність засобів юридичного захисту
у зв’язку зі скаргами щодо Ладижинської ВК
та стверджуваного побиття заявника
24 серпня 2006 року

72. Суд нагадує, що ним було встановлено, що заявник не подав
небезпідставної скарги за статтею 3 Конвенції щодо того, що у Ладижинській ВК він перебував у нелюдських та таких, що принижують
гідність, умовах або зазнав будь-якого іншого жорстокого поводження, або що його було побито 24 серпня 2006 року. Отже, гарантії, передбачені статтею 13 Конвенції, не є застосовними до цих скарг (див.
рішення у справі «Вергельський проти України» (Vergelskyy v. Ukraine),
заява № 19312/06, п. 124, від 12 березня 2009 року).
73. Отже, ця частина заяви є неприйнятною та має бити відхилена
відповідно до вимог підпункту «а» пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.
IV. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 8 КОНВЕНЦІЇ
74. Заявник скаржився, що, відмовивши у задоволенні його клопотань про переведення до установи виконання покарань, розташованої ближче до місця проживання його батьків, національні органи
влади свавільно і несправедливо проігнорували його особисте становище.
75. Суд вважає, що цю скаргу слід розглядати за статтею 8 Конвенції, яка передбачає таке:
«1. Кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя...
2. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього
права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із
законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни,
для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я чи
моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.»
A. щодо прийнятності

76. Уряд не надав жодних заперечень щодо прийнятності цієї
скарги.
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77. Суд зазначає, що ця частина заяви не є явно необґрунтованою
у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже,
ця скарга має бути визнана прийнятною.
B. щодо суті

78. Заявник доводив, що поміщення його до колонії, розташованої
у с. Губник Вінницької області, становило свавільне і непропорційне
втручання у здійснення його права на збереження зв’язків з родиною,
та, зокрема з його батьками похилого віку зі слабким здоров’ям. Він
зазначив, що ця установа відбування покарання розташована приблизно за 1000 км від м. Сімферополь, де проживають його батьки.
Подорож громадським транспортом від м. Сімферополь до с. Губник
складалась з проїзду двома потягами з пересадкою, а потім — проїзду автобусом, який ходив за нестабільним розкладом, або недешевим
таксі. Загалом, подорож займала близько двадцяти чотирьох годин
в одну сторону, що унеможливлювало її для вітчима заявника (який
народився у 1925 році та був інвалідом). Його матір, 1949 року народження, також страждала від різних захворювань. Для неї дводенна
подорож з багатьма пересадками для побачення з сином тривалістю
кілька годин була виснажливою. Вона також потребувала серйозних
фінансових витрат та необхідності подбати про спеціальний догляд за
її чоловіком-інвалідом на час її відсутності. Відповідно, незважаючи
на сильне бажання матері заявника підтримувати з ним тісні стосунки, вона не могла дозволити собі відвідувати його чотири рази на рік,
як дозволялось законодавством (до 2010 року — два рази на рік). У період з 2007 року до 2015 року він мав лише кілька побачень зі своєю
матір’ю і жодного побачення з іншими членами сім’ї.
79. Заявник також стверджував, що посилання органів влади на
положення національного законодавства, згідно з якими засуджені
повинні відбувати увесь строк свого покарання в одній установі виконання покарань, за винятком «виняткових обставин», які «пере
шкоджають» його подальшому перебуванню в ній, фактично позбавило його можливості бути переведеним у зв’язку з його сімейним
становищем. Хоча у своїх відповідях на клопотання заявника про
переведення ДДУПВП іноді посилався на відсутність вільних місць,
у цих відповідях ніщо не свідчить про те, що він насправді робив
спроби знайти для заявника альтернативну установу для відбування

266

Родзевілло проти України

покарання. Навіть якщо припустити, що у жодній з установ виконання покарань в Автономній Республіці Крим або у Вільнянській ВК, яка
мала з Сімферополем пряме залізничне сполучення, не було вільних
місць, дев’ять інших областей були розташовані ближче до місця проживання батьків заявника, ніж Вінницька, і сполучення з ними було кращим. Загалом, на думку заявника, національні органи влади
взагалі не взяли до уваги його аргументи або аргументи його матері,
а також їхнє особисте становище, та, відмовляючи у задоволенні їхніх
клопотань про переведення, діяли свавільно і несправедливо.
80. Уряд не погодився. Уряд доводив, що компетентні національні органи влади розглядали вимоги заявника та його матері законно
і справедливо. Перевести заявника до Вільнянської ВК було об’єктивно
неможливо, оскільки на час, коли заявник подавав свої клопотання,
в ній не було вільних місць для засуджених до довічного позбавлення
волі. Отже, відмови органів влади у задоволенні його клопотань про
переведення до зазначеної установи були зумовлені законним інтересом запобігти переповненню.
81. Крім того, згідно із передбаченою законодавством загальною
нормою засуджені направлялися до однієї установи на увесь строк відбування покарання. Ця норма була зумовлена необхідністю застосовування індивідуальної програми виховного впливу, розробленої на основі постійного спостереження за кожним засудженим, для створення
належних умов його подальшого виправлення. За особливих обставин
чинне законодавство дозволяло винятки з цього правила. Проте такі
особливі обставини у випадку заявника не вбачалися.
82. Поміщення заявника до Ладижинської ВК не перешкодило його
матері приїхати на побачення з ним сім разів. Крім того, він регулярно
спілкувався зі своєю сім’єю по телефону та листувався з нею. Зокрема,
згідно з журналом обліку, який вівся адміністрацією Ладижинської
ВК, під час перебування у зазначеній установі заявник надіслав та отримав сотні листів та мав більше 360 телефонних розмов з його родичами. Загалом, на думку Уряду, з огляду на обмеження, притаманні ув’язненню, відповідним органам не можна дорікати за створення
невиправданих або непереборних перепон підтриманню заявником
стосунків з його сім’єю.
83. Суд нагадує, що Конвенція не надає засудженим права обирати місце відбування покарання, а той факт, що засуджені можуть
бути відокремлені від своїх сімей та відбувати покарання на певній
відстані від них, є неминучим наслідком позбавлення їх волі (див.,
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наприклад, ухвалу щодо прийнятності у справі «Оспіна Варгас проти
Італії» (Ospina Vargas v. Italy), заява № 40750/98, від 6 квітня 2000 року).
Проте абсолютно неприйнятним є позбавлення засудженого усіх прав
за статтею 8 Конвенції лише на підставі його статусу як особи, що відбуває покарання за вироком суду (див., наприклад, рішення у справі
«Ходорковський та Лєбєдєв проти Росії» (Khodorkovskiy and Lebedev v.
Russia), заяви №№ 11082/06 та 13772/05, п. 836, від 25 липня 2013 року).
Важливим елементом права ув’язненого на повагу до його сімейного
життя є надання йому пенітенціарними органами допомоги у підтриманні зв’язків з його близькими (див., наприклад, рішення у справі
«Мессіна проти Італії» (№ 2) (Messina v. Italy (no. 2)), заява № 25498/94,
п. 61, ECHR 2000-X). Тримання особи в установі виконання покарань,
яка розташована настільки далеко від сім’ї засудженої особи, що робить побачення з членами сім’ї дуже важкою або навіть неможливою
справою, за певних обставин може становити непропорційне втручання у сімейне життя (див., наприклад, згадане рішення у справі «Вінтман проти України» (Vintman v. Ukraine), пп. 78 та 103–104). Хоча Суд
погодився з тим, що національні органи влади повинні мати широкі
дискреційні повноваження щодо питань, які стосуються виконання
покарань, розподіл засуджених по установах виконання покарань не
повинен залишатися цілком на розсуд адміністративних органів влади. Інтереси засуджених щодо підтримання принаймні якихось сімейних та соціальних зв’язків повинні братись до уваги (див, наприклад, згадане рішення у справі «Ходорковський та Лєбєдєв проти Росії»
(Khodorkovskiy and Lebedev v. Russia), пп. 836–838 та 850).
84. Повертаючись до фактів цієї справи, Суд зазначає в частині
аргументів Уряду про те, що обґрунтуванням поміщення заявника до
Ладиженської ВК та неодноразових відмов у його переведенні до іншої
установи є запобігання переповненню та необхідність застосування
індивідуальної і послідовної програми виховного впливу, що він готовий погодитися з тим, що ці цілі за пунктом 2 статті 8 Конвенції були
«законними». Зокрема, вони сприяли запобіганню «заворушенням чи
злочинам» та захисту «прав і свобод» інших осіб. У світлі нещодавніх
висновків Суду у згаданій справі «Вінтман проти України» (Vintman v.
Ukraine) (див. пп. 88–93), Суд також готовий виходити з припущення,
що зазначене втручання було законним.
85. У той же час, розглядаючи питання про те, чи було втручання
також «необхідним в демократичному суспільстві» у розумінні пункту 2 статті 8 Конвенції, Суд зазначає, що з наявних матеріалів справи
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випливає, що відповідні органи влади вдались до формалістичного та
обмежувального підходу для тлумачення і застосування відповідного законодавства. Не видається, що вони здійснили будь-яку серйозну спробу розглянути доводи заявника та його матері щодо їхнього
особистого становища, включаючи серйозні фінансові та пов’язані зі
здоров’ям обмеження можливості батьків заявника приїжджати до
Ладижинської ВК для побачень з ним. Суд зауважує, що зазначені обставини, які послугували підставою для подання заявником скарги за
статтею 8 Конвенції у цій справі, дуже схожі на ті, що стали підставою
для встановлення порушення зазначеного положення у згаданій справі
«Вінтман проти України» (Vintman v. Ukraine) (див. пп. 100–104). Суд доходить висновку, що правова оцінка відповідних фактів у справі «Вінтман проти України» (Vintman v. Ukraine) так само стосується і цієї справи.
86. Відповідно, Суд встановлює, що втручання у сімейне життя заявника у цій справі згідно із законодавством у його тлумаченні та застосуванні національними органами влади не було «необхідним у демократичному суспільстві» у розумінні пункту 2 статті 8 Конвенції.
87. Отже, було порушення статті 8 Конвенції.
V. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
88. Суд зазначає, що у різні дати заявник також подав низку інших
скарг щодо стверджуваної несправедливості кримінального провадження щодо нього та щодо інших питань і подій. Він посилався на статті 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, та 17 Конвенції, статтю 1 Першого протоколу
та статтю 1 Протоколу № 12.
89. Розглянувши ці скарги з урахуванням усіх наявних у нього матеріалів та належності оскаржуваних питань до сфери його компетенції, Суд вважає, що вони не виявляють жодних ознак порушень прав
і свобод, гарантованих Конвенцією.
90. Отже, ця частина заяви має бути відхилена як явно необґрунтована відповідно до підпункту «а» пункту 3 і пункту 4 статті 35 Конвенції.
VI. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
91. Статтею 41 Конвенції передбачено:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони пе-
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редбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає
потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.»
A. Шкода

92. Заявник вимагав 20 000 євро відшкодування моральної шкоди.
93. Уряд стверджував, що ця вимога є необґрунтованою.
94. Суд доходить висновку, що заявник вочевидь зазнав моральної шкоди внаслідок встановлених порушень. Суд, постановляючи рішення на засадах справедливості, присуджує заявнику 10 000 євро від
шкодування моральної шкоди.
B. Судові та інші витрати

95. Заявник, якому також було надано правову допомогу (кошти
в сумі 850 євро), вимагав 1300 доларів США та 14 450 грн витрат на правову допомогу за представництво його інтересів у Суді, які мали бути
переказані безпосередньо на рахунок його захисника, пана А. Крістенка.
96. На підтвердження своєї вимоги заявник надав копію договору з паном А. Крістенком від 30 грудня 2009 року та рахунки-фактури
від 31 травня 2010 року та 24 лютого 2015 року. Згідно із зазначеним
договором заявник повинен був оплатити послуги пана Крістенка за
погодинною ставкою, яка становила 100 доларів США у гривневому
еквіваленті у разі, якщо Суд (і) встановить у його справі порушення
положень Конвенції або (іі) заявник отримає відшкодування згідно
з дружнім врегулюванням або на підставі односторонньої декларації Уряду. 31 травня 2010 року пан Крістенко надав заявникові рахунок-фактуру на суму 1300 доларів США за тринадцять годин, які він
витратив на підготовку зауважень у відповідь на зауваження Уряду.
24 лютого 2015 року пан Крістенко надав заявникові додатковий рахунок-фактуру на суму 500 доларів США (ця сума, згідно з рахункомфактурою, дорівнювала 14 450 грн) за ще п’ять годин, витрачені на
підготовку зауважень з додаткового питання, поставленого Судом за
статтею 8 Конвенції.
97. Уряд зазначив, що погодинна ставка у розмірі 100 доларів США
була надмірною.
98. Відповідно до практики Суду заявник має право на компенсацію судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі витрати були фактичними і неминучими, а їхній розмір — обґрунтованим.

270

Родзевілло проти України

99. Суд зазначає, що хоча заявник ще не оплатив надану йому
правову допомогу, з документів вбачається, що він зобов’язаний сплатити за неї згідно з договором. Як випливає з матеріалів справи, пан
А. Крістенко готував зауваження від імені заявника, а тому має право
вимагати винагороду згідно з договором. Відповідно, Суд вважає, що
зазначені витрати було «фактично визнано» (див., наприклад, рішення
у справі «Бєлоусов проти України» (Belousov v. Ukraine), заява № 4494/07,
пп. 115, від 7 листопада 2013 року). Суд також зазначає, що заявникові
вже було надано правову допомогу у розмірі 850 євро для того, щоб допомогти йому покрити зазначені вище витрати.
100. З огляду на наявні документи Суд вважає за доцільне присудити заявникові 800 євро відшкодування правової допомоги та додаткову суму будь-яких податків, що можуть нараховуватись на цю суму,
яку має бути переказано безпосередньо на рахунок представника заявника (див. там само, пп. 116–117).
C. Пеня

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

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує прийнятними скарги на умови тримання у СІЗО
(стаття 3 Конвенції) та на відсутність ефективних засобів юридичного захисту за цими скаргами (стаття 13 Конвенції), а також у зв’язку
із неврахуванням органами влади сімейного становища заявника та
їхньою відмовою перевести його до установи виконання покарань,
розташованої ближче до місця проживання його батьків (стаття 8 Конвенції), а решту скарг у заяві — неприйнятними.
2. Постановляє, що було порушення статті 3 Конвенції.
3. Постановляє, що було порушення статті 13 Конвенції (у поєднанні зі статтею 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,
держава-відповідач повинна сплатити заявникові такі суми,
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що мають бути конвертовані в національну валюту державивідповідача за курсом на день здійснення платежу;
i) 10 000 (десять тисяч) євро відшкодування моральної шкоди
та додатково будь-який податок, що має нараховуватись;
ii) 800 (вісімсот) євро компенсації судових та інших витрат
та додатково будь-який податок, що має нараховуватись;
цю суму має бути сплачено на рахунок адвоката заявника,
пана А. Крістенка;
b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного 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.
6. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 14 січня
2016 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
К. Вестердік
секретар
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «Поміляйко ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 60426/11)
Рішення
Страсбург
11 лютого 2016 року
ОСТАТОЧНЕ
11 травня 2016 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Поміляйко проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, 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 пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 19 січня 2016 року, виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу було розпочато за заявою (№ 60426/11), яку 13 липня
2011 року подала до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадянка України пані Світлана Миколаївна Поміляйко (далі —
заявниця).
2. Заявницю представляла пані Н. Г. Охотнікова — юрист, який
практикує у м. Харкові. Уряд України (далі — Уряд) представляв його
Уповноважений, на останніх етапах провадження — п. Б. Бабін з Міні
стерства юстиції України.
3. Заявниця стверджувала, що під час перебування під вартою
в міліції її було піддано серйозному жорстокому поводженню, яке становило катування, та що органи влади належним чином не розслідували її скарги у зв’язку з цим.
4. 3 грудня 2012 року про заяву було повідомлено Уряд.

ФАКТИ
I. Конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявниця народилася у 1968 році і проживає у м. Харкові.
6. На початку листопада 2008 року з підприємства, на якому працювала заявниця, було викрадено обладнання.
7. У зв’язку з крадіжкою Орджонікідзевський РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області викликав заявницю та одну з її співробітниць на допит.
8. 8 листопада 2008 року об 11 год. 15 хв. заявниця прийшла до
районного відділу міліції.
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A. Виклад подій 8 листопада 2008 року заявницею
(Уряд коментарів у зв’язку з цим не надав)

9. Приблизно об 11 год. 35 хв. 8 листопада 2008 року оперуповноважений Т. провів заявницю на четвертий поверх районного відділу
міліції. Він попросив її зачекати у коридорі та увійшов до кабінету
№ 56. Через п’ять хвилин заявниця почула жіночий крик, який долинав з того кабінету. Т. відчинив двері та наказав працівникові міліції,
який проходив по коридору, завести заявницю до його кабінету. Там її
змусили очікувати близько двадцяти хвилин. Потім Т. провів її до
кабінету № 56. Він заштовхнув її всередину, завів руки за спину та
застосував до неї наручники, навіть незважаючи на те, що вона не чинила опору.
10. Т. та його колега С., який також був присутній у кабінеті, залякували заявницю з метою змусити її зізнатися у вчиненні крадіжки.
Вони сказали їй, що її співробітниця, пані Л., вже почала «колотися».
Заявниця помітила на підлозі речі пані Л. Вона вирішила, що вона чула
саме її крик.
11. Не отримавши від заявниці визнавальні покази, Т. та С. змусили її сісти на стілець, одягли на голову поліетиленовий пакет та почали
її душити. У той самий час вони били її по голові, обличчю, губах, щоб
вона не прокусила пакет. Заявниця кілька разів втрачала свідомість.
Коли вона сказала працівникам міліції, що їй потрібно відвідати туалет, С. вдарив її у живіт та по голові. Вона знову знепритомніла та мимоволі обмочилася. Через деякий час заявниця помітила, що у кабінеті
присутній ще один працівник міліції — П.
12. Після кількох годин жорстокого поводження заявницю відвели
до іншого кабінету, в якому вона залишалась близько двадцяти хвилин. Після цього заявницю доставили до жінки — працівника міліції,
яка її офіційно допитала.
13. Приблизно о 18 год. заявниця підписала протокол допиту.
Її доставили до кабінету начальника слідчого відділу, який заявив, що
вона є головним підозрюваним у справі про крадіжку та що її колеги вказали на неї як на ймовірного крадія. Заявниця поскаржилась на
жорстоке поводження. Її скаргу було проігноровано.
14. Заявницю знову відвели до кабінету № 56, в якому працівники міліції погрожували їй та намагалися чинити на неї тиск, для того,
щоб змусити її зізнатися. Вона неодноразово відмовлялася та заявляла про свою невинуватість. Заявницю примусили написати розписку,
що вона не має претензій до поводження працівників міліції з нею.
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15. Приблизно о 20 год. 8 листопада 2008 року її було звільнено.
16. Заявниця надала Судові п’ять кольорових світлин зі своїм зображенням, на яких видно численні синці на руках та передпліччях.
B. Розслідування скарг заявниці
на жорстоке поводження

17. 9 листопада 2008 року (наступного дня після її звільнення) заявниця погано почувалась і викликала швидку медичну допомогу.
18. З 9 по 27 листопада 2008 року вона перебувала на стаціонарному лікуванні у зв’язку із закритою черепно-мозковою травмою, струсом мозку, забоями м’яких тканин голови, верхньої та нижньої кінцівок, забоями передньої черевної стінки, остеохондрозом поперекового відділу хребта та астенічним синдромом.
19. 9 листопада 2008 року адміністрація лікарні повідомила Орджонікідзевський РВ ХМУ ГУМВС України у Харківській області про
травми заявниці, які їй, як стверджувалося, було завдано працівниками міліції.
20. 10 листопада 2008 року заявниця подала скаргу на жорстоке
з нею поводження до прокуратури Орджонікідзевського району м. Харкова (далі — районна прокуратура). Пані Л. подала подібну скаргу.
21. 18 листопада 2008 року райвідділ міліції відмовився порушувати кримінальну справу на підставі відомостей, наданих адміністрацією лікарні.
22. 12 грудня 2008 року районна прокуратура порушила кримінальну справу щодо працівників міліції за підозрою у перевищенні
службових повноважень, яке супроводжувалося насильством, болісними і такими, що ображають особистість потерпілого, діями. Внаслідок
цього 16 грудня 2008 року прокурор також скасував постанову від
18 листопада 2008 року.
23. Після виписки з лікарні заявниця залишалася на лікарняному
до 19 грудня 2008 року.
24. 15 січня 2009 року слідчий вилучив штани, в які заявниця була
одягнена 8 листопада 2008 року. Судово-імунологічна експертиза виявила на них сліди її сечі.
25. З 27 листопада 2008 року по 26 січня 2009 року проводилася судово-медична експертиза з метою встановлення ушкоджень заявниці
та їхнього характеру. Зазначена експертиза ґрунтувалась на записах
з медичної картки заявниці, а також на результатах її обстеження.

276

Поміляйко проти України

Експерт вважав встановленим, що на час госпіталізації заявниця мала синці на обох руках, які було завдано тупими предметами за день
чи три дні до того. Експерт зазначив, що більш точно встановити час
завдання цих тілесних ушкоджень було неможливо. Що стосується
забоїв м’яких тканин, експерт не вважав за необхідне врахувати цей
діагноз як такий, що ґрунтувався на особистій думці лікаря, який обстежив заявницю. Діагностовані тим самим лікарем закрита черепномозкова травма та струс мозку вважалися експертом такими, що не
підтверджуються достатньою мірою «клінічними даними». Насамкінець експерт зазначив, що заявниця страждає від астеноневротичного
синдрому, але встановити його походження неможливо.
26. 9 лютого 2009 року було проведено судово-почеркознавчу експертизу розписки заявниці на офіційному протоколі допиту від 8 листопада 2008 року. Експерт дійшов висновку, що при написанні цієї розписки заявниця перебувала у «незвичайному стані».
27. Того ж дня працівник міліції Т. оскаржив постанову від 12 грудня 2008 року до Орджонікідзевського районного суду м. Харкова (далі —
районний суд).
28. 24 лютого 2009 року районний суд залишив скаргу без задоволення.
29. Проте 19 березня 2009 року апеляційний суд Харківської області (далі — апеляційний суд) скасував зазначене рішення та повернув справу до суду першої інстанції на новий розгляд.
30. З 3 березня по 2 квітня 2009 року проводилася ще одна судовомедична експертиза тілесних ушкоджень заявниці. Згідно з висновком
експертизи у заявниці були виявлені численні крововиливи на руках,
плечах та стегнах. Ці тілесні ушкодження могли бути завдані у час та
за обставин, описаних нею. Через затримку перед проведенням першої судово-медичної експертизи видавалося неможливим дійти більш
точних висновків.
31. 22 квітня 2009 року районний суд скасував постанову слідчого
прокуратури від 12 грудня 2008 року. 7 травня 2009 року це рішення
було скасовано апеляційним судом.
32. 5 червня 2009 року районний суд знову скасував постанову
слідчого прокуратури від 12 грудня 2008 року. 25 червня 2009 року це
рішення також було скасовано апеляційним судом.
33. 18 листопада 2009 року заявниця та пані Л. з фотографій,
пред’явлених їм, упізнали працівників міліції, які піддали їх жорстокому поводженню.
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34. Проте 4 лютого 2010 року слідчий закрив кримінальну справу
щодо працівників міліції, посилаючись на відсутність складу злочину
в їхніх діях.
35. 30 вересня 2010 року районний суд залишив скаргу заявниці на
постанову старшого слідчого прокуратури без задоволення.
36. 15 листопада 2010 року апеляційний суд скасував постанову
суду першої інстанції та повернув справу на новий розгляд.
37. 21 грудня 2010 року районний суд задовольнив скаргу заявниці
та скасував постанову слідчого від 4 лютого 2010 року.
38. 13 січня 2011 року апеляційний суд залишив це рішення без змін.
39. У березні та у травні 2011 року заявниця подавала клопотання
про надання їй відомостей про хід справи. Її клопотання було залишено без відповіді.
II. ВІДПОВІДНІ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА
40. Відповідні положення Конституції України та Кримінальнопроцесуального кодексу України (1960 року) наведено в рішенні у справі
«Аднаралов проти України» (Adnaralov v. Ukraine) (заява № 10493/12, пп. 32
та 33, від 27 листопада 2014 року).

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
41. Заявниця скаржилась, що вона зазнала катування з боку працівників міліції та що на національному рівні з цього приводу не було
проведено ефективного розслідування її скарг. Хоча заявниця посилалась на статті 3 та 13 Конвенції, Суд вважає за належне розглянути цю
скаргу лише за статтею 3 Конвенції, в якій зазначено таке:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому,
що принижує гідність, поводженню або покаранню.».
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-
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на не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути
визнана прийнятною.
B. щодо суті

1. Стверджуване жорстоке поводження із заявницею
43. Заявниця наполягала на своїх скаргах.
44. Уряд не надав жодних зауважень по суті заяви.
45. Суд нагадує, що стаття 3 Конвенції є втіленням однієї з основоположних цінностей демократичних суспільств (див., серед багатьох
інших джерел, рішення у справі «Сельмуні проти Франції» (Selmouni v.
France) [ВП], заява № 25803/94, п. 95, ECHR 1999-V). У разі подання скарг
за цією статтею Суд повинен провести особливо ретельний аналіз, і він
робитиме це з урахуванням усієї доказової бази, наданої сторонами
(див. рішення у справах «Матьяр проти Туреччини» (Matyar v. Turkey),
заява № 23423/94, п. 109, від 21 лютого 2002 року, та «Улькю Екінджі проти Туреччини» (<...>), заява № 27602/95, п. 136, від 16 липня 2002 року).
46. Оцінюючи докази, Суд, як правило, застосовує критерій доведеності «поза розумним сумнівом» (див. рішення у справі «Ірландія
проти Сполученого Королівства» (Ireland v. the United Kingdom) від 18 січня
1978 року, п. 161, Серія А, № 25). Проте така доведеність може випливати із сукупності достатньо вагомих, чітких і узгоджених між собою ознак чи схожих неспростовних презумпцій. Коли вся чи значна частина інформації щодо подій, про які йдеться, відома виключно органам
влади, — як це має місце у справі щодо ув’язнених осіб, які перебувають під контролем органів влади, — і коли у таких осіб під час їхнього
ув’язнення з’являються тілесні ушкодження, це породжує відповідні
обґрунтовані презумпції щодо фактів. При цьому тягар доведення
можна вважати покладеним на органи влади, адже саме вони мають
надати задовільні та переконливі пояснення (див. рішення у справах
«Рібіч проти Австрії» (Ribitsch v. Austria), від 4 грудня 1995 року, п. 34,
Серія А, № 336, та «Салман проти Туреччини» (Salman v. Turkey) [ВП],
заява № 21986/93, п. 100, ECHR 2000-VII).
47. Повертаючись до обставин цієї справи, Суд зазначає, що наступного дня після стверджуваного жорстокого поводження заявниці
було діагностовано численні тілесні ушкодження, у зв’язку з якими вона впродовж вісімнадцяти днів проходила стаціонарне лікування в лікарні, а потім перебувала на лікарняному впродовж ще трьох тижнів.
Лікарі у лікарні, в якій вона перебувала, вважали за необхідне негайно
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повідомити міліцію про її тілесні ушкодження (див. пункти 18 та 19).
Ці лікарі вважали твердження про жорстоке поводження правдоподібними. Крім того, дві судово-медичні експертизи загалом підтвердили
ці твердження (див. пункти 25 та 30). У висновку експертизи також було зазначено, що заявниця підписала протокол її офіційного допиту
від 8 листопада 2008 року «у незвичайному стані» (див. пункт 26). Насамкінець Суд не забуває про пізніший висновок експертизи, в якому
зафіксовано, що на штанах, у які заявниця була одягнена у день допиту, було виявлено сліди сечі (див. пункт 24).
48. Суд також зазначає, що органи влади не надали жодного альтернативного пояснення походження тілесних ушкоджень у заявниці.
49. Врахувавши усі вище наведені міркування та беручи до уваги
мовчання Уряду з цього питання, Суд вважає достатньо встановленим
той факт, що заявниця зазнала жорстокого поводження, на яке вона
скаржилася.
50. У своїй практиці Суд неодноразово вказував на те, що стосовно особи, яка позбавлена свободи, або взагалі, якій протистоять
працівники правоохоронних органів, будь-яке застосування фізичної
сили, яке не було викликано суворою необхідністю внаслідок власної
поведінки особи, принижує людську гідність та є порушенням права,
гарантованого статтею 3 Конвенції (див., серед інших джерел, згадане
рішення у справі «Рібіч проти Австрії» (Ribitsch v. Austria), п. 38, рішення
у справах «Мете та інші проти Туреччини» (Mete and Others v. Turkey),
заява № 294/08, п. 106, від 4 жовтня 2011 року, «Ель-Масрі проти Колишньої Югославської Республіки Македонія» (El-Masri v. the former Yugoslav
Republic of Macedonia) [ВП], заява № 39630/09, п. 207, ECHR 2012, та «Буїд
проти Бельгії» (Bouyid v. Belgium) [ВП], заява № 23380/09, п. 101, від 28 вересня 2015 року).
51. Суду цій справі вважає, що заявниця постраждала від серйозного порушення її фізичної недоторканості та гідності. При оцінці тяжкості жорстокого поводження, про яке йдеться, Суд надає ваги: статі
заявниці та тій непереборній силі, яку являли собою троє тренованих
чоловіків, якими були працівники міліції, що піддали її насильству;
меті жорстокого поводження, якою було отримання визнання у вчиненні злочину; характеру жорстокого поводження, яке включало поліетиленовий пакет, одягнутий на голову заявниці, та спробу або симуляцію удушення; ступінь тілесних ушкоджень заявниці, зафіксованих
у лікарні після її виписки; психологічному тиску на заявницю, який
виник внаслідок одночасного допиту (а, можливо, й жорстокого повод-
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ження) її співробітниці, та, насамкінець, приниженню гідності заявниці у зв’язку з її мимовільним сечовипусканням у становищі повної безпорадності. Суд вважає ці міркування достатніми для того, аби дійти
висновку, що заявниця зазнала жорстокого поводження, серйозного настільки, щоб становити катування (див. пункт 1 статті 1 Конвенції ООН
проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, у згаданому рішенні
у справі «Сельмуні проти Франції» (Selmouni v. France), п. 97, та в рішенні
у справі «Нечипорук та Йонкало проти України» (Nechiporuk and Yonkalo v.
Ukraine), заява № 42310/04, п. 157 in fine, від 21 квітня 2011 року).
52. Відповідно було порушення матеріально-правового аспекту
статті 3 Конвенції.

2. Ефективність розслідування
53. Суд наголошує на тому, що коли особа висуває небезпідставну
скаргу на жорстоке поводження з нею, яке було таким, що порушує статтю 3 Конвенції, це положення, взяте у поєднанні із загальним обов’язком
держави за статтею 1 Конвенції гарантувати «кожному, хто перебуває
під їхньою юрисдикцією, права і свободи, визначені у ... Конвенції», за
своїм змістом вимагає проведення ефективного офіційного розслідування (див., серед інших джерел, рішення у справі «Лабіта проти Італії»
(Labita v. Italy) [ВП], заява № 26772/95, пп. 131, ECHR 2000-IV). Таким чином, органи влади завжди повинні сумлінно намагатись з’ясувати, що
трапилось, і не покладатися на поспішні та необґрунтовані висновки
для закриття кримінальної справи або використовувати такі висновки
як підставу для своїх рішень (див. рішення у справі «Ассенов та інші проти Болгарії» (Assenov and Others v. Bulgaria), від 28 жовтня 1998 року, п. 103
et seq., Reports of Judgments and Decisions 1998-VIII).
54. У цій справі заявниця подала небезпідставну скаргу на те,
що її було піддано жорстокому поводженню, забороненому статтею 3
Конвенції. Отже, органи влади були зобов’язані розслідувати цей факт
відповідно до зазначених вище стандартів ефективності.
55. Суд зазначає, що органи прокуратури було повідомлено про жорстоке поводження із заявницею негайно після її звільнення. Спочатку
слідство проводилося відділом міліції, в якому працювали працівники
міліції, що, як стверджувалося, жорстоко поводилися із заявницею. Отже,
не можна вважати, що таке слідство супроводжувалося гарантіями незалежності та безсторонності (див. рішення у справі «Савіцький проти України» (Savitskyy v. Ukraine), заява № 38773/05, п. 103, від 26 липня 2012 року).
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56. Суд також зауважує, що подальше розслідування кримінальної
справи, порушеної органами прокуратури щодо причетних працівників міліції, неодноразово закривалось та відновлювалось. У той час як
усі докази у матеріалах справи підтверджували твердження заявниці
про жорстоке поводження, органи прокуратури дійшли висновку про
відсутність складу злочину у діях працівників міліції, не обґрунтувавши цей висновок жодними аргументами. Не було здійснено жодних
спроб пояснити походження тілесних ушкоджень у заявниці. Загалом
видається, що підхід органів влади до розслідування скарг заявниці здебільшого мав на меті виправдання підозрюваних працівників
міліції, а не встановлення фактичних обставин, за яких було завдано
тілесних ушкоджень.
57. Суд зазначає, що у низці інших справ проти України він вже засуджував методи розслідування, схожі на методи розслідування у цій
справі (див., наприклад, рішення у справі «Дрозд проти України» (Drozd
v. Ukraine), заява № 12174/03, пп. 68–71, від 30 липня 2009 року, згадане рішення у справі «Савіцький проти України» (Savitskyy v. Ukraine),
пп. 121–122, рішення у справах «Гриненко проти України», (Grinenko v.
Ukraine) заява № 33627/06, п. 62, від 15 листопада 2012 року, та «Жизіцький проти України» (Zhyzitskyy v. Ukraine), заява № 57980/11, пп. 49–53,
від 19 лютого 2015 року). Більше того, у справі «Каверзін проти України» (Kaverzin v. Ukraine) (заява № 23893/03, пп. 173–180, від 15 травня
2012 року), Суд встановив, що небажання органів влади забезпечити
оперативне та ретельне розслідування скарг підозрюваних у злочинах
на жорстоке поводження становить системну проблему у розумінні
статті 46 Конвенції. З огляду на обставини цієї справи та свою попередню практику, Суд доходить висновку, що у цій справі також не було
здійснено серйозної спроби розслідування тверджень заявниці про
жорстоке поводження.
58. Відповідно було порушення процесуального аспекту статті 3
Конвенції у зв’язку з розслідуванням скарг заявниці на її катування
в міліції.
II. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
59. Статтею 41 Конвенції передбачено:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони пе-
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редбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.».
A. Шкода

60. Заявниця вимагала 70 000 євро відшкодування моральної
шкоди.
61. Уряд заперечив цю вимогу як надмірну.
62. Суд вважає, що заявниця зазнала моральної шкоди, яку не може бути компенсовано самою лише констатацією порушення конвенційних прав. Зважаючи на обставини справи та постановляючи рішення на засадах справедливості, як це вимагається статтею 41 Конвенції,
Суд присуджує заявниці 20 000 євро відшкодування моральної шкоди
та додатково суми будь-яких податків, що можуть нараховуватись.
B. Судові та інші витрати

63. Заявниця також вимагала 850 євро компенсації судових та інших витрат, яких вона зазнала під час провадження у Суді.
64. Уряд не прокоментував цю вимогу.
65. Відповідно до практики Суду заявник має право на компенсацію судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі витрати були фактичними і неминучими, а їхній розмір — обґрунтованим.
У цій справі Суд, беручи до уваги наявні в нього документи та зазначені вище критерії, вважає за належне задовольнити вимогу заявниці
щодо компенсації судових та інших витрат і присудити їй суму у розмірі 850 євро.
C. Пеня

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

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує заяву прийнятною.
2. Постановляє, що заявницю було піддано катуванням у порушення статті 3 Конвенції.

283

Справи, які стосуються свободи від катувань та поганого поводження

3. Постановляє, що було порушення статті 3 Конвенції у зв’язку
з непроведенням ефективного розслідування тверджень заявниці
стосовно катування її працівниками міліції.
4. Постановляє, що:
a) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції,
держава-відповідач повинна сплатити такі суми, що мають
бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача
за курсом на день здійснення платежу:
i) 20 000 (двадцять тисяч) євро відшкодування моральної
шкоди та додатково суми будь-яких податків, що можуть
нараховуватись;
ii) 850 (вісімсот п’ятдесят) євро компенсації судових та інших
витрат і додатково суми будь-яких податків, що можуть нараховуватись;
b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного 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 решту вимог заявниці щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 11 лютого
2016 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
К. Вестердік
секретар
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «ЗЯКУН ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 34006/06)
Рішення
Страсбург
25 лютого 2016 року
ОСТАТОЧНЕ
25 травня 2016 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Зякун проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
пані А. Нуссбергер, голова,		
пані Г. Юдківська,
п. Х. Гаджієв,			
п. Е. Мьосе,
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п. Ф. Вегабовіч,		
пані С. О’Лірі,
п. К. Ранзоні,
та пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 2 лютого 2016 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу було розпочато за заявою (№ 34006/06), яку 5 серпня
2006 року подав до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція)
громадянин України, пан Володимир Олександрович Зякун (далі —
заявник).
2. Заявника представляв п. П. Сушко, юрист, що практикує у м. Київ.
Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений, на останніх етапах провадження — пан Б. Бабін з Міністерства юстиції.
3. Заявник стверджував, зокрема, що зазнав жорстокого поводження працівників міліції та що його зізнавальні показання, отримані
під примусом, були використані для його засудження.
4. 30 березня 2011 року про заяву було повідомлено Уряд.

ФАКТИ
I. Конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник народився у 1961 році та наразі відбуває покарання у ви
гляді позбавлення волі.
6. У ніч з 12 на 13 червня 2003 року в Іванівському районі Одеської області було пограбовано будинок та вбито три особи. 13 червня
2003 року за цим фактом було порушено кримінальну справу.
7. Згідно з твердженнями заявника 27 червня 2003 року його було затримано у м. Суми; підстави затримання роз’яснені йому не були, протоколу затримання складено не було та обвинувачення йому
пред’явили із затримкою. Після цього його залишили під вартою. Того
ж дня заявника було доправлено до Головного управління МВС України у Сумській області, де його, як стверджується, побили працівники
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міліції. Згідно з твердженнями заявника до нього застосували наручники, в яких його й залишали впродовж ночі.
8. 28 червня 2003 року в м. Суми заявника допитав працівник Головного управління МВС України в Одеській області щодо обставин
його відрядження до Одеської області з 10 до 18 червня 2003 року. Згідно з письмовим поясненням, підписаним заявником, він заперечив
будь-яку причетність до вбивства.
9. Згідно з твердженнями заявника того ж дня його було перевезено до Iванівського РВ ГУМВС України в Одеській області (далі — Іванів
ський райвідділ), де, як стверджувалося, працівники міліції били його
та піддавали психологічному тиску з метою отримання зізнавальних
показань.
10. Згідно з протоколом затримання, складеним паном І. Г., слідчим прокуратури Одеської області, заявника було затримано 30 червня
2003 року як підозрюваного у кримінальній справі. Заявник відмовився підписати протокол. Того ж дня І. Г. ознайомив заявника з його правом на захист та правом не свідчити проти себе. Згідно з постановою,
винесеною паном І. Г. того ж дня, заявник висловив бажання, щоб його
інтереси представляв пан П., якого було офіційно призначено його захисником. Після цього І. Г. допитав заявника у присутності його захисника, заявник зізнався у вчиненні пограбування та вбивстві трьох осіб.
Згідно з твердженнями заявника, фактично його допитали 3 липня
2003 року, а протокол його допиту було датовано заднім числом, а саме
30 червня 2003 року. Заявник також стверджував, що його захисник залишив допит на знак протесту проти поганого стану здоров’я заявника,
але згодом підпис захисника було додано до протоколу допиту.
11. 2 липня 2003 року в Іванівському райвідділі заявник за відсутності захисника написав явку з повинною.
12. 3 липня 2003 року черговим Іванівського райвідділу було складено ще один протокол затримання. У протоколі було зазначено, що
заявника було поміщено під варту за підозрою у вчиненні вбивства.
Того ж дня Іванівський районний суд Одеської області обрав заявникові запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Його захисник був
відсутній.
13. Згідно з твердженням дружини заявника 8 липня 2003 року
їй зателефонував адвокат П. та повідомив, що її чоловік, затриманий
у м. Суми 27 червня 2003 року, перебуває в смт Іванівка.
14. 8 липня 2003 року заявника було переведено до Одеського ізолятора тимчасового тримання (далі — ITT). Згідно з твердженнями за-
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явника в ІТТ спочатку відмовилися прийняти його у зв’язку з тілесними ушкодженнями, медичний працівник установи вжила заходів для
його медичного обстеження у місцевій лікарні. У лікарні заявника оглянули хірург і нейрохірург та склали довідку, в якій зазначалося про
наявність у заявника синців на плечах та стегнах, обширної гематоми
на голові та обличчі, але ніщо не вказувало на наявність ушкоджень головного мозку. Згодом заявника було знову доправлено до ІТТ, але медичний працівник повернула його до лікарні на додаткове обстеження, оскільки не всі тілесні ушкодження на його тілі були зафіксовані.
Проте лікарі місцевої лікарні відмовили у складанні нової довідки.
15. У невстановлену дату заявника було переведено з ІТТ до Одеського слідчого ізолятора (далі — СІЗО).
16. 9 липня 2003 року слідчий пред’явив заявнику та пану Є. Г. обвинувачення у вчиненні розбою тавбивстві трьох осіб.
17. Того ж дня за клопотанням заявника захисника П. було замінено на захисника K.
18. 5 вересня 2003 року заявник поскаржився слідчому І. Г., що
з метою змусити його зізнатися у вчиненні злочину працівники міліції
побили його та чинили на нього психологічний тиск.
19. У відповідь на запит слідчого І. Г. 23 жовтня 2003 року працівники ITT надали йому інформацію щодо тілесних ушкоджень, виявлених у заявника 8 липня 2003 року, та стосовно розбіжностей щодо
повноти їх фіксації, які виникли того ж дня.
20. 19 грудня 2003 слідчий І. Г. виніс постанову про відмову в порушенні кримінальної справи у зв’язку зі згаданою скаргою на підставі відсутності складу злочину у діях працівників міліції. Відповідно до постанови слідчого встановити обставини, за яких заявник
зазнав тілесних ушкоджень, було неможливо. Слідчий посилався на
довідку СІЗО, згідно з якою на момент поміщення заявника до СІЗО,
у нього не було виявлено тілесних ушкоджень, та на довідку ІТТ від
8 липня 2003 року, в якій зазначалося про наявність у заявника тілесних ушкоджень. Слідчий стверджував, що незважаючи на отриману
від ІТТ інформацію, під час допиту в ІТТ заявник не подавав жодних
скарг. Постанову було долучено до матеріалів кримінальної справи
щодо заявника.
21. 30 грудня 2003 року заявник та його представник повністю
ознайомилися з матеріалами кримінальної справи.
22. 16 лютого 2004 року заявник відмовився від послуг захисника
К., та йому було надано час на пошук нового захисника.
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23. 18 лютого 2004 року заявник подав клопотання заступнику
прокурора Одеської області, заявляючи, що постанова від 19 грудня
2003 року ґрунтувалась на помилці, та звернувся з проханням неупереджено та ретельно розглянути його справу. Заявник стверджував,
що йому спочатку відмовили у поміщенні в ІТТ у зв’язку з наявністю
у нього тілесних ушкоджень, та погодилися прийняти лише після того,
як він написав пояснення медичному працівнику ІТТ щодо цих тілесних ушкоджень.
24. 4 травня 2004 року заявник уклав договір з паном П. Сушком,
який надалі представляв його інтереси.
25. Після повернення кримінальної справи заявника на додаткове
розслідування 2 жовтня 2004 року її було передано до апеляційного
суду Одеської області для розгляду по суті. Згідно з твердженнями
заявника йому дозволили ознайомитися лише з частиною матеріалів
справи.
26. Під час судового розгляду заявник та пан Є. Г. відмовились від
усіх своїх зізнавальних показань, які, за їхніми словами, від них було
отримано під примусом, та заявили про свою невинуватість. Заявник
подав скаргу на те, що зазнав жорстокого поводження. Під час провадження в апеляційному суді було допитано слідчого І. Г., який стверджував, що тілесні ушкодження, зафіксовані в ІТТ, могли бути отримані
заявником під час його затримання.
27. 1 серпня 2005 року апеляційний суд визнав заявника та іншого
підсудного Є.Г. винними у вчиненні розбою та вбивства і призначив покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією усього належного їм майна. Вирок суду ґрунтувався, серед іншого, на: показаннях
пані В., яка бачила заявника та Є. Г. до та після вчинення вбивства; виявленні на місці вчинення злочину відбитків пальців Є. Г.; зізнавальних
показаннях заявника та Є. Г., наданих у присутності їхніх захисників,
та на явці з повинною від 2 липня 2003 року, написаною заявником за
відсутності захисника. У своїй аргументації з приводу скарги заявника
на жорстоке поводження суд також звернув увагу на постанову слідчого
від 19 грудня 2003 року. Таким чином, суд встановив відсутність доказів
того, що зізнавальні показання заявника було отримано під примусом,
та відмовив у задоволенні скарги у зв’язку з необґрунтованістю.
28. Заявник та його захисник оскаржили вирок суду у касаційному
порядку, скаржачись, зокрема, на стверджуване заявником жорстоке
поводження під час його тримання під вартою в міліції, внаслідок чого
він надав зізнавальні показання.
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29. 11 квітня 2006 року Верховний Суд України залишив вирок щодо заявника без змін. Суд зазначив, що скаргу заявника на жорстоке
поводження було ретельно розглянуто апеляційним судом та на законних підставах відхилено як необґрунтовану. Суд також зазначив,
що вину заявника було доведено, зокрема, його явкою з повинною.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
30. Відповідне національне законодавство наведено в рішеннях у справах «Яременко проти України» (Yaremenko v. Ukraine), заява
№ 32092/02, пп. 45–47, від 12 червня 2008 року)) та «Каверзін проти
України» (Kaverzin v. Ukraine), заява № 23893/03, п. 45, від 15 травня
2012 року).

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
31. Заявник скаржився на те, що з метою отримання від нього
зізнавальних показань, працівники міліції жорстоко з ним поводились. Він посилався на статтю 3 Конвенції, яка передбачає таке:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому,
що принижує гідність, поводженню або покаранню.»
A. Щодо прийнятності

32. Уряд зазначив, що 5 вересня 2003 року заявник скаржився подав скаргу до прокуратури Одеської області на жорстоке поводження
працівників міліції, та, що слідчий виніс постанову про відмову в порушенні кримінальної справи за відсутністю в діянні складу злочину.
Постанову про відмову в порушенні кримінальної справи було винесено 19 грудня 2003 року та додано до матеріалів справи заявника, таким чином, заявник мав дізнатися про неї того ж місяця з огляду на
те, що 30 грудня 2003 року він та його захисник ознайомились з усіма
матеріалами вказаної справи. Уряд також зазначив, що заявник та його представники не оскаржували постанову слідчого прокуратури від
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19 грудня 2003 року до вищестоящої прокуратури або до суду. Отже,
Уряд вважав, що заявник не вичерпав належних національних засобів юридичного захисту. Уряд також зазначив, що скарги заявника
на жорстоке поводження, подані під час судового розгляду та вказані
у касаційній скарзі до Верховного Суду України, не означали, що він
вичерпав національні засоби юридичного захисту.
33. В якості альтернативи, Уряд стверджував, що якщо заявник
вважав, що належні засоби юридичного захисту для оскарження по
станови слідчого прокуратури від 19 грудня 2003 року відсутні, він мав,
у такому випадку, подати заяву до Суду впродовж шести місяців з моменту винесення постанови або щонайпізніше — з дати, коли він повинен був дізнатися про цю постанову, тобто з 30 грудня 2003 року. Проте
заявник подав свою заяву набагато пізніше — 6 серпня 2006 року.
34. Заявник не погодився. Він стверджував, що зазнав жорстокого поводження, та, що його захисники бачили ушкодження, які утворилися в нього внаслідок цього, але жодним чином не відреагували.
Він вважав твердження Уряду необґрунтованими.
35. Суд зазначає, що він раніше вже відхиляв подібні заперечення
Уряду щодо невичерпання національних засобів юридичного захисту
у контексті тверджень про жорстоке поводження, наприклад, у справі
«Каверзін проти України» (Kaverzin v. Ukraine) (наведена вище, пп. з 84
до 99). У згаданій справі за схожих фактичних обставин Суд дійшов
висновку, що заявник вжив достатніх заходів на національному рівні
для того, щоб довести свої скарги про жорстоке поводження працівників міліції до відома національних органів влади, зазначивши, що
той факт, що скарги були відхилені прокуратурою, не завадив їхньому
розгляду по суті національними судами під час судового провадження
у справі заявника. Суд також дійшов висновку, що за таких обставин
для заявника було розумним зачекати закінчення судового провадження перед тим як подавати скарги до Суду, а отже, він дотримався
вимоги шестимісячного строку, передбаченої пунктом 1 статті 35 Конвенції (там само, п. 99) Суд не вбачає підстав відходити від зазначених
висновків у цій справі, а отже, вважає, що ця скарга не може бути відхилена у зв’язку з невичерпанням національних засобів юридичного
захисту або пропуском шестимісячного строку.
36. Отже, Суд вважає, що ця скарга не є явно необґрунтованою
у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому
вона має бути визнана прийнятною.
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B. щодо суті

1. Доводи сторін
37. Заявник наполягав на тому, що факт жорстокого з ним поводження під час тримання під вартою в міліції підтверджувався
документально та, що держава не забезпечила його фізичну недоторканість. Незважаючи на те, що захисники П. та К. бачили його тілесні
ушкодження, вони не подали клопотання про медичне обстеження та
відповідні офіційні скарги. У зв’язку з цим заявник згодом залучив пана Сушко в якості свого захисника.
38. Уряд не надав зауважень по суті, вважаючи цю скаргу неприйнятною.

2. Оцінка Суду
a) Загальні принципи
39. Суд неодноразово зазначав, що стаття 3 Конвенції є втіленням однієї з основоположних цінностей демократичного суспільства.
Навіть за найважчих обставин, таких як боротьба з тероризмом та
організованою злочинністю, Конвенція категорично забороняє катування та нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження або
покарання (див. рішення у справах «Сельмуні проти Франції» (Selmouni
v. France) [ВП], заява № 25803/94, п. 95, ECHR 1999-V, та «Ассенов та інші
проти Болгарії» (Assenov and Others v. Bulgaria), від 28 жовтня 1998 року,
п. 93, Reports of Judgments and Decisions 1998-VIII).
40. При оцінюванні доказів Суд, як правило, застосовує критерій
доведеності «поза розумним сумнівом» (див. рішення у справі «Ірландія
проти Сполученого Королівства» (Ireland v. the United Kingdom) від 18 січня
1978 року, п. 161, Серія А, № 25). Проте така доведеність може випливати із сукупності ознак чи схожих неспростовних презумпцій, достатньо вагомих, чітких і узгоджених між собою (див. рішення у справі
«Салман проти Туреччини» (Salman v. Turkey) [ВП], заява № 21986/93,
п. 100, ECHR 2000-VII).
41. Крім того, згідно з усталеною практикою Суду, коли особа
висуває небезпідставну скаргу на жорстоке з нею поводження працівників міліції або інших представників держави, яке було таким,
що порушує статтю 3 Конвенції, це положення, взяте у поєднанні із
загальним обов’язком держави за статтею 1 Конвенції «гарантувати
кожному, хто перебуває під [її] юрисдикцією, права і свободи, визна-

292

Зякун проти України

чені в... Конвенції» за своєю суттю вимагають проведення ефективного офіційного розслідування. Таке розслідування має бути здатним
призвести до встановлення і покарання винних осіб (див. рішення
у справі «Лабіта проти Італії» (Labita v. Italy) [ВП], заява № 26772/95,
п. 131, ECHR 2000-IV).
42. Будь-яке розслідування серйозних тверджень про жорстоке
поводження має бути як оперативним, так і ретельним. Це означає, що
органи влади завжди повинні добросовісно намагатись з’ясувати, що
трапилось, та не покладатися на поспішні або необґрунтовані висновки для закриття кримінальної справи або використовувати такі висновки як підставу для своїх рішень. Вони мають вживати усіх розумних та доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що
стосуються події, включаючи, зокрема, показання очевидців та висновки судових експертиз. Будь-який недолік розслідування, що стає
на заваді встановленню причин тілесних ушкоджень або винних осіб,
ставить під загрозу дотримання цього стандарту (див., наприклад, рішення у справі «Ель-Масрі проти Колишньої Югославської Республіки Македонії» (El-Masri v. the former Yugoslav Republic of Macedonia) [ВП], заява
№ 39630/09, п. 183, ECHR 2012).
b) Застосування наведених вище принципів у цій справі
43. Суд з самого початку зазначає, що безсумнівним є той факт,
що заявник отримав низку тілесних ушкоджень, включаючи синці на
плечах, стегнах, голові та обличчі. Ці зафіксовані тілесні ушкодження
були достатньо серйозними, щоб підпадати під дію статті 3 Конвенції.
Заявник поскаржився до слідчого, в провадженні якого знаходилася
його справа, на жорстоке з ним поводження. За таких обставин національні органи влади були зобов’язані провести ефективне розслідування тверджень заявника.
44. Проте розслідування скарги заявника, було проведено І. Г.,
тим самим слідчим, у провадженні якого перебувала кримінальна
справа заявника. Фактично, саме І. Г. помістив заявника під варту та
відібрав у нього показання, які, як стверджував заявник, були отримані у нього в результаті жорстокого поводження (див. для порівняння
рішення у справі «Бойченко проти Молдови» (Boicenco v. Moldova), заява
№ 41088/05, п. 124, від 11 липня 2006 року).
45. Крім того, видається, що І. Г. обмежив своє розслідування
скарги заявника лише надсиланням запитів до ІТТ та СІЗО. Навіть
незважаючи на те, що відомості, надані ІТТ, свідчили про те, що за-
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явник на час прибуття до ІТТ мав досить значні ушкодження, в них
також містилися відомості про те, що не усі з цих ушкоджень було
зафіксовано (див. пункт 19), І. Г., як видається, не вжив жодних зусиль для встановлення походження цих ушкоджень. Надані ІТТ відомості свідчили про те, що медичний працівник ІТТ доклала значних
зусиль для того, щоб зафіксувати кількість та походження тілесних
ушкоджень, двічі направляючи заявника до закладу охорони здоров’я
МОЗ. Більше того, заявник наполягав на тому, що він надав медичному працівнику, який проводив обстеження, письмове пояснення
щодо походження своїх тілесних ушкоджень. Проте, видається, що
ані заявник з медичним працівником ІТТ, ані лікарі закладу охорони
здоров’я МОЗ не поставили жодних питань щодо обставин отримання
цих ушкоджень.
46. Незважаючи на зроблений у постанові від 19 грудня 2003 року висновок про неможливість встановити обставини, за яких заявник зазнав тілесних ушкоджень, у ході подальшого судового розгляду
справи І. Г. висловив припущення, що тілесні ушкодження могли бути
завдані під час його затримання. Залишається нез’ясованим, на яких
матеріалах І. Г. ґрунтував своє припущення, та чому він не скористався
нагодою більш ретельно розглянути цю можливість, особливо з огляду
на те, що як посадова особа, яка запротоколювала затримання заявника, він перебував в унікальному становищі для того, щоб зафіксувати
будь-які ушкодження, завдані під час затримання.
47. З огляду на ці обставини Суд доходить висновку, що національні органи влади не виконали свого обов’язку провести ефективне розслідування скарги заявника на жорстоке поводження.
48. Щодо суті тверджень заявника незаперечним є те, що 8 липня 2003 року у заявника було зафіксовано наявність низки тілесних
ушкоджень. До зазначеної дати він тримався під вартою в органах
влади безперервно впродовж значного проміжку часу. Протокол його
затримання було складено 30 червня 2003 року. Проте органи влади
не пояснили, чому заявник, який заперечував будь-яку причетність
до злочину 28 червня 2003 року у м. Суми (див. пункт), добровільно
поїхав до смт Іванівка, розташованого на відстані більше ніж 700 км,
лише для того, щоб через два дні бути тут затриманим (див. для порівняння рішення у справі «Джулай проти України» (Dzhulay v. Ukraine), заява № 24439/06, п. 58, від 3 квітня 2014 року). За відсутності будь-якої
альтернативної послідовної версії подій Суд вважає встановленим, що
заявник фактично тримався під вартою у міліції принаймні з 28 до
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30 червня 2003 року, коли було складено протокол його затримання,
та він зізнався у вчиненні злочину.
49. Суд зауважує, що у матеріалах справи ніщо не свідчить, що до
контакту з міліцією заявник мав які-небудь тілесні ушкодження. Суд
також зазначає, що одразу після його затримання не було проведено
жодного медичного огляду.
50. За таких обставин Суд вважає встановленим факт, що заявник зазнав тілесних ушкоджень, перебуваючи під контролем органів
влади.
51. Суд нагадує, що саме держава повинна надати правдоподібне
пояснення тілесних ушкоджень, отриманих особою, яка знаходиться
під її контролем. Походження тілесних ушкоджень заявника органами влади встановлено не було. Суд зазначає, що у своїй постанові від
19 грудня 2003 року слідчий визнав неможливість встановити обставини, за яких заявник зазнав тілесних ушкоджень (див. пункт 20).
52. Проте зізнання заявника у вчиненні злочину під час документально незафіксованого тримання під вартою щонайменше дві доби
у поєднанні з медичними доказами існування нез’ясованих тілесних
ушкоджень, створює враження, що заявник міг надавати зізнавальні свідчення недобровільно(див. для порівняння рішення у справі
«Бєлоусов проти України» (Belousov v. Ukraine), заява № 4494/07, п. 63, від
7 листопада 2013 року).
53. За обставин справи присутність захисника під час фактичного надання заявником зізнавальних показань 30 червня 2003 року сама по собі не виключає можливості, що заявника було піддано
жорстокому поводженню до зустрічі із захисником, та він був наляканий міліцією з огляду на те, що залишався під її контролем (див.
для порівняння справу «Ушаков та Ушакова проти України» (Ushakov
and Ushakovav. Ukraine), заява № 10705/12, п. 107, від 18 червня 2015 року). Це особливо важливо, враховуючи, що контакт П. із заявником та
ступінь його залучення до справи заявника, як видається, були дуже
обмеженими. Наприклад, захисник був відсутній, коли заявник писав
свою явку з повинною 2 липня 2003 року, а також на судовому засіданні 3 липня 2003 року.
54. Враховуючи це, Суд вважає достатньо встановленим факт,
що заявник зазнав тілесних ушкоджень внаслідок жорстокого поводження, за яке Уряд має нести відповідальність відповідно до
Конвенції, та яке слід кваліфікувати як нелюдське та таке, що принижує гідність.
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55. Проте ані опис жорстокого поводження, наданий заявником,
який сформульовано у достатньо загальних виразах, ані будь-який інший документ з матеріалів справи не дають Судові змогу встановити
згідно зі стандартом «поза розумним сумнівом», що поводження, якого зазнав заявник, досягло рівня «катування».
56. Відповідно у цій справі було порушення статті 3 Конвенції.
IІ. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ
57. Заявник скаржився за пунктом 1 статті 6 Конвенції на те, що
кримінальне провадження у його справі було несправедливим, та, що
його засудження ґрунтувалось на зізнавальних показаннях, отриманих під примусом. У відповідних частинах зазначеного положення зазначається таке:
«Кожен має право на справедливий... розгляд його справи... судом,
...який... встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти
нього кримінального обвинувачення. ...»
A. Щодо прийнятності

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

1. Доводи сторін
59. Заявник наполягав на тому, що провадження було несправедливим.
60. Уряд зазначив, що у день його затримання заявникові було надано захисника за власним вибором та допитували його у присутності
зазначеного захисника. Перед допитом його було ознайомлено з його
правами, зокрема, з правом не свідчити проти себе. Заявник зізнався у вчиненні розбою та вбивства. Уряд також зазначив, що 2 липня
2003 року заявник написав явку з повинною, в якій зізнавався у вчиненні зазначених злочинів та хоча немає свідчень того, що цю явку
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з повинною було написано у присутності захисника, на той час заявник вже користувався правовою допомогою захисника, а його письмова явка з повинною від 2 липня за своїм змістом була ідентичною
до усних зізнавальних показань, наданих 30 червня 2003 у присутності захисника. Отже, на думку Уряду, заявник зізнався у вчиненні
злочинів у той час, коли його інтереси вже представляв захисник, що
виключало будь-яку можливість стверджуваного фізичного та психологічного тиску. Його пізніші твердження про невинуватість та відмова від попередньо наданих зізнавальних показань мають вважатися
просто зміною стратегії захисту.
61. Уряд також зазначив, що зізнавальні показання заявника не
були вирішальними для його засудження, оскільки його вину було доведено показаннями свідків та висновками судово-медичних
експертиз. Уряд наполягав на тому, що твердження заявника про
жорстоке поводження та тиск, що чинився на нього працівниками
міліції, були розглянуті національними органами влади та визнані
необґрунтованими.

2. Оцінка Суду
62. Суд нагадує, що допустимість в якості доказів показань, отриманих в результаті катування або інших видів жорстокого поводження у порушення статті 3 Конвенції, з метою встановлення відповідних
фактів у кримінальному провадженні призводить до його несправедливості в цілому. Цей висновок застосовується незалежно від доказової цінності відповідних тверджень і від того, чи мало їх використання
вирішальним для засудження підсудного судом (див. рішення у справі
«Гефген проти Німеччини» (Gäfgen v. Germany) [ВП], заява № 22978/05,
п. 166, ECHR 2010 з подальшими посиланнями).
63. У цій справі заявник надав зізнавальні показання під час
тримання його під вартою, офіційно датовані 30 червня та 2 липня
2003 року. Під час розгляду справи по суті суд посилався на ці зізнавальні показання, а також і на низку інших доказів, що доводили вину
заявника. З огляду на зазначені вище висновки щодо жорстокого поводження із заявником Суд вважає, що той факт, що національні суди
у цій справі не вилучили з доказової бази зізнавальні показання заявника від 30 червні та 2 липня 2003 року, зробило провадження в цілому
несправедливим.
64. З огляду на наведені вище міркування Суд доходить висновку,
що було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції.
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IIІ. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
65. Заявник також скаржився за підпунктом «с» пункту 1, пунктами 2 та 3 статті 5 Конвенції на те, що його було незаконно затримано,
що не було складено протоколу його затримання, що мала місце затримка з пред’явленням йому обвинувачення, та, що його тримання
під вартою під час досудового розслідування справи було надмірно
тривалим. За пунктом 1 та підпунктами «b» та «d» пункту 3 статті 6
і за статтею 13 Конвенції він також скаржився на тривалість провадження та стверджував, що слідчий не дозволив йому ознайомитися
з усіма матеріалами справи, що суди були упереджені та що вони відмовилися прийняти в якості доказів показання відповідних свідків
захисту. Заявник також скаржився за статтею 2 Протоколу № 7, що
його справу було розглянуто судами лише двох інстанцій, що розгляд
справи Верховним Судом України був коротким, та, що ані йому, ані
його захиснику не було надано право робити усні заяви. Насамкінець,
він скаржився на порушення статті 1, підпункту «а» пункту 1 статті 5,
підпункту «а» пункту 3 статті 6, статей 8 та 17 Конвенції, не надавши
жодних додаткових деталей.
66. Уважно розглянувши твердження заявника з урахуванням
усіх наявних у нього матеріалів та належності оскаржуваних питань
до сфери його компетенції, Суд вважає, що вони не виявляють жодних ознак порушень прав і свобод, гарантованих Конвенцією. Отже,
ця частина заяви є явно необґрунтованою та має бути відхилена відповідно до підпункту «а» пункту 3 і пункту 4 статті 35 Конвенції.
IV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
67. Статтею 41 Конвенції передбачено:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає
потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.»
A. Шкода

68. Заявник вимагав 30 000 євро відшкодування моральної шкоди.
69. Уряд вважав цю вимогу необґрунтованою та надмірною.
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70. Суд, постановляючи рішення на засадах справедливості, присуджує заявнику 12 000 євро відшкодування моральної шкоди.
B. Судові та інші витрати

71. Заявник також вимагав 4328 гривень (близько 400 євро) компенсації вартості послуг захисника К. під час провадження на національному рівні.
72. Уряд зауважив, що заявник не підтвердив свою вимогу документально.
73. Відповідно до практики Суду заявник має право на компенсацію судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі витрати були фактичними і неминучими, а їхній розмір — обґрунтованим.
У цій справі, зважаючи на наявні документи та зазначені критерії, Суд
відхиляє вимогу щодо компенсації судових та інших витрат.
C. Пеня

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

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує прийнятними скаргу за статтею 3 Конвенції та скаргу за пунктом 1 статті 6 Конвенції на те, що зізнавальні показання
заявника, отримані в результаті жорстокого поводження, не були вилучені з доказової бази у його справі, а решту скарг у заяві — неприй
нятними.
2. Постановляє, що було порушення статті 3 Конвенції.
3. Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції.
4. Постановляє, що:
a) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач повинна сплатити заявникові 12 000
(дванадцять тисяч) євро відшкодування моральної шкоди, та
додатково суму будь-яких податків, що можуть нараховуватись; ця сума має бути конвертована в національну валюту
держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;
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b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного 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.
5. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 25 лютого
2016 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
К. Вестердік
секретар
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А. Нуссбергер
голова

Капустяк проти України

CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «КАПУСТЯК ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 26230/11)
Рішення
Страсбург
3 березня 2016 року
ОСТАТОЧНЕ
3 червня 2016 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Капустяк проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
пані А. Нуссбергер, голова,		
пані Г. Юдківська,
п. А. Потоцький,			
п. Ф. Вегабовіч,
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пані С. О’Лірі,		
п. К. Ранзоні,
п. М. Мітс,
та пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 9 лютого 2016 року, виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу було розпочато за заявою (№ 26230/11), яку 20 квітня
2011 року подав до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція)
громадянин України, пан Петро Петрович Капустяк (далі — заявник).
2 Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений, на
останніх етапах провадження — пан Б. Бабін з Міністерства юстиції.
3. Заявник стверджував, зокрема, що зазнав жорстокого поводження працівників міліції, щодо його скарг у цьому зв’язку не було
проведено належного розслідування, та що він не мав справедливого
судового розгляду його справи, оскільки національні суди не викликали для допиту низку свідків.
4. 1 грудня 2014 року про зазначені скарги було повідомлено Уряд,
а решту скарг у заяві відповідно до пункту 3 Правила 54 Регламенту
Суду було визнано неприйнятними.

ФАКТИ
I. Конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник народився у 1982 році та наразі відбуває покарання
у вигляді позбавлення волі у Городищенській виправній колонії.
A. Події 30 листопада 2008 року та їхні наслідки

6. 30 листопада 2008 року заявник, пан А. Ш. та пан В. Щ. увірвалися до будинку місцевого бізнесмена, пана Н., розташованого у Пустомитівському районі. Заявник раніше був судимий за крадіжку, крадіжку зі зломом, розбій та незаконне заволодіння транспортним засобом.
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Згідно з висновками національного суду, який згодом визнав заявника
винним, пан Н. чинив опір особам, які напали на нього, увірвавшись
додому, та будучи нездатними в інший спосіб подолати його опір, вони
нанесли ножові поранення, що призвели до його смерті. Унаслідок нападу пані П., дружина Н., зазнала тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Були викрадені численні коштовні речі та документи, зокрема,
ювелірні вироби, посвідчення офіцера запасу, яке належало Н., а також
грамоти за досягнення у спорті.
7. 1 грудня 2008 року Пустомитівським районним відділом ГУМВС
України у Львівській області (далі — Пустомитівський райвідділ
міліції) за фактом події було порушено кримінальну справу
8. 5 грудня 2008 року В. Щ. затримали та допитали. Він стверджував, що під час розбійного нападу, заявник наніс Н. ножові поранення.
В. Щ. вдарив пані П., яка намагалася допомогти Н.
B. Затримання заявника та досудове розслідування

9. 5 грудня 2008 року близько 21 год. працівники УКР ГУМВС України у Львівській області (далі — слідчі) I. Кот., В. Є., І. Г. та Р. Д., встановили місцезнаходження заявника у м. Червоноград та затримали його на вулиці. Згідно з подальшими поясненнями, наданими заявником
та слідчими національних органів влади, заявник намагався втекти;
для того, щоб зупинити його, один зі слідчих збив його з ніг, заявник
впав на асфальтовану дорогу та до нього застосували наручники. Згідно з твердженнями заявника після того, як працівники міліції застосували до нього наручники, вони продовжували бити його руками та
ногами.
10. Заявник також скаржився, що після затримання він зазнав
жорстокого поводження працівників міліції з метою отримання його
зізнавальних показань.
11. О 10 год. 30 хв. 6 грудня 2008 року у Пустомитівському райвідділі міліції було складено протокол затримання. Згідно з інформацією,
наданою Урядом, у той же час заявника було поміщено до Львівського
ізолятора тимчасового тримання (далі — ІТТ).
12. Того ж дня слідчий К. доручив судово-медичному експерту зафіксувати ушкодження на тілі заявника та надати судово-медичний
висновок щодо часу їх отримання та походження.
13. Того ж дня судово-медичний експерт, пані Г. (яку Уряд називає паном Х.) склала висновок, в якому зазначалось, що заявник мав
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такі тілесні ушкодження: садно на чолі, через яке проходили чотири
довгі, глибокі, вертикальні паралельні подряпини; садна на переніссі, підборідді, зап’ястках та шиї; дев’ять маленьких синців на пальцях
правої руки та набряк правої кисті. Садна на його зап’ястках м’які та
рожевого кольору. Інші садна вкриті сухими кірками. Експерт класифікувала тілесні ушкодження як легкі та висловила думку, що їх могли
завдати 30 листопада 2008 року. Згідно з висновком судово-медичної
експертизи заявник надав пояснення експертові, що він поранив свої
обличчя та руки, коли впав, намагаючись втекти від міліції.
14. О 14 год. 30 хв. того ж дня К., слідчий Пустомитівського райвідділу міліції, допитав заявника як підозрюваного. У своїх показаннях
заявник зазначив, що 29 листопада 2008 року він погодився на пропозицію В. Щ. пограбувати будинок Н. Заявник не брав із собою ножа та
не бачив, щоб В. Щ. та А. Ш. зробили те саме. Як тільки вони увірвалися
до будинку, заявник виключив телевізор, який дивився Н., а В. Щ. та
А. Ш. тим часом почали його бити. Почувши крики Н., П. спробувала
увійти до кімнати, але заявник почав бити її руками і ногами. Після
цього заявник вдарив Н. ногою три або чотири рази. Поки інші продовжували бити Н., заявник почав шукати гроші, потім узяв у В.Щ. ножа
та вирізав з рам деякі картини. Також він забрав й інші коштовні речі
з будинку.
15. О 21 год. 22 хв. того ж дня за скаргою заявника на стан здоров’я,
йому до ІТТ викликали карету швидкої медичної допомоги. Бригада
швидкої медичної допомоги зафіксувала наявність у заявника саден
на обличчі та правій руці, а також діагностувала у нього струс мозку,
гіпертензію та набряк.
16. 8 грудня 2008 року заявнику було пред’явлено обвинувачення
у вчиненні розбійного нападу з проникненням у житло і заподіянням
тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого. Того
ж дня заявник, допитаний у якості обвинуваченого, підтвердив свої
показання щодо подій, надані ним 6 грудня 2008 року, та додав, що
бачив, як В. Щ. бив Н., але не ножем. Заявник повторив, що не бив Н.
ножем та не мав наміру вбивати його. Він скористався ножем для того, щоб вирізати картини з рам. Перед здійсненням розбійного нападу
В. Щ. обіцяв, що сам примусить Н. віддати гроші.
17. 9 грудня 2008 року під час поміщення до Львівського слідчого
ізолятора (далі — СІЗО) заявник був оглянутий лікарями медичної частини цієї установи. Згідно з довідкою, виданою СІЗО 20 січня 2015 року, під час зазначеного огляду заявник не висловлював жодних скарг.
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18. У період з 5 лютого до 8 липня 2009 року працівники міліції
щонайменше вісім разів забирали заявника з СІЗО для проведення
слідчих дій.
19. 6 лютого 2009 року захисником заявника було призначено пана Ч. Того ж дня заявника допитали в присутності Ч. Заявник повторив свій виклад подій, який викладав 6 та 8 грудня 2008 року, зокрема,
твердження, що у будинку Н. він використав ніж для того, щоб вирізати картини з рам, та додав, що наміру вбити Н. не було, а лише по
грабувати його житло. Коли він та інші обвинувачені дізналися, що Н.
вдома, вони вирішили просто зв’язати його.
20. Згідно з твердженнями Уряду, 6 лютого 2009 року заявник
ознайомився з висновком судово-медичної експертизи від 6 грудня
2008 року і не висловив жодних зауважень або клопотань.
21. 18 березня 2009 року після стаціонарного обстеження заявника
комісія лікарів-психіатрів склала акт, в якому зазначалось, що на психічну хворобу заявник не страждав. Під час обговорення історії психічного
захворювання заявника експерти зазначили, що у жовтні 2008 року він
був задіяний у бійці, в якій отримав травму голови та внаслідок цього
амбулаторно лікувався. 17 квітня 2009 року заявник та його захисник
підписали протокол ознайомлення з актом судово-психіатричної експертизи та написали, що вони не мають зауважень або клопотань.
22. 7 травня 2009 року заявника знову допитали в присутності його захисника. Він повторив свої попередні показання. Під час допиту
слідчий запитав у заявника, чому той одразу не приєднався до інших
обвинувачених у нападі на Н. Заявник відмовився відповідати.
23. Протягом дослідчої перевірки А. Ш. стверджував, що саме заявник вдарив Н. ножем. На очній ставці між заявником та А. Ш. останній підтвердив свої показання. Заявник заперечив твердження А. Ш.,
але відмовився свідчити проти нього.
24. Пані П. зазначила, що саме В. Щ. напав на неї та вдарив, а не
заявник.
25. Пані І. М. стверджувала, що 1 грудня 2008 року заявник дав
їй мобільний телефон та срібний ланцюжок, які він вкрав у Н. та П.
C. Судовий розгляд

26. 30 липня 2009 року матеріали кримінальної справи щодо заявника, А. Ш. та В. Щ. були передані до апеляційного суду Львівської
області (далі — апеляційний суд) як суду першої інстанції.
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27. 16 листопада 2009 року суд повідомив заявника, що питання
про необхідність призначення додаткової судово-психіатричної експертизи розглядатиметься в ході судового розгляду.
28. Заявник визнав себе винним за обвинуваченням у викраденні документів, частково винним за обвинуваченням у розбійному нападі з обтяжуючими обставинами та невинним — за обвинуваченням
у вбивстві. Він відмовився надавати більш детальні показання, але,
відповідаючи на запитання, зазначив, що використав ніж для того,
щоб вирізати з рам картини в будинку потерпілих. В. Щ. визнав свою
вину за обвинуваченням у розбійному нападі з обтяжуючими обставинами, а А. Ш. за цим обвинуваченням визнав себе винним частково.
Вони здебільшого повторювали показання, які надали під час досудового слідства щодо ролі заявника у вчиненні злочину, зокрема, стверджуючи, що вони не наносили ножових поранень Н., та бачили як заявник з ножем у руці, вкритий кров’ю, веде Н., який також був у крові,
до сейфу для того, щоб забрати гроші Н. В. Щ. також стверджував, що
заявник сказав йому, що він вдарив Н. ножем.
29. Пані M. M. та пані А. В. свідчили, що пізно ввечері, коли було вчинено вбивство, підсудні залишили будинок, в якому вони перебували
разом. А. Ш. взяв з собою ножа. Пізніше підсудні повернулися з різним
речами, зокрема, картинами та документами. М. М. свідчила, що вона
бачила кров на одязі заявника, коли він повернувся того вечора. А. В. також надала свідчення, що після повернення заявник віддав їй свій одяг
та наказав спалити його. Проте вона залишила одяг у будинку.
30. Два інших свідки надали показання, що 5 грудня 2008 року
вони бачили, як власниця зазначеного будинку передає міліції пакет
з одягом, залишеним у цьому будинку підсудними. Згідно з висновками експертизи ДНК волосся та сліди крові, що були виявлені на одязі
заявника в пакеті, можливо належали потерпілим.
31. 11 березня 2010 року заявник подав до суду першої інстанції
клопотання про виклик та допит у якості свідка медичного експерта Г.,
оскільки у своєму висновку від 6 грудня 2008 року вона не встановила
точного часу, коли заявникові було завдано тілесних ушкоджень. Аргументуючи своє клопотання, заявник вказав, що зазнав жорстокого
поводження під час затримання та після нього. Заявник також клопотав про виклик в якості свідка І. Ку., слідчого Пустомитівського райвідділу міліції, доводячи, що його показання під час досудового слідства не відповідали дійсності, були йому продиктовані та надані під
тиском. Він також клопотав про виклик в якості свідків слідчих І. Кот.,
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В. Є., І. Г. та Р. М., доводячи, що під час затримання та первинного допиту вони піддали його жорстокому поводженню, завдавши тілесних
ушкоджень, зафіксованих у висновку судово-медичного експерта від
6 грудня 2008 року. Суд першої інстанції відмовив у задоволенні цих
клопотань. Згідно з твердженнями Уряду підставами для відмови було
те, що в розпорядженні суду знаходились протоколи допитів зазначених працівників міліції, які вони надали під час досудового слідства.
Більше того, суд першої інстанції вважав, що скарги заявника на жорстоке поводження вже були перевірені у рамках дослідчої перевірки,
в результаті якої вони не знайшли свого підтвердження.
32. 25 березня 2010 року суд першої інстанції визнав усіх трьох
підсудних винними у вчиненні вбивства, розбою з обтяжуючими обставинами та крадіжці документів. За обвинуваченням у вбивстві заявникові було призначено покарання у вигляді довічного позбавлення
волі з конфіскацією усього належного йому майна, В. Щ. — до тринадцяти років та А. Ш. — до дванадцяти років позбавлення волі. Додаткові
строки позбавлення волі було призначено за іншими пунктами обвинувачення, однак за правилами призначення покарання, остаточні
строки покарання за вироком суду дорівнювали строкам покарання
за вбивство.
33. Суд вважав встановленим фактом те, що заявник та інші співучасники злочину, А. Ш. та В. Щ., вчинили розбій з обтяжуючими обставинами щодо пана Н. та пані П. Хоча саме заявник вдарив Н. ножем, усі
підсудні застосували до Н. насильство, щоб подолати його опір, а тому
були винні у його вбивстві. У якості доказу вини заявника суд послався
на показання підсудних: пані П., пані І. М., пані М. М., пані А. В. (див.
пункти 24, 25 та 29), а також показання низки інших свідків, які описали як підсудні позбулися свого одягу та викрадених з будинку потерпілих речей. Суд також посилався на речові докази та експертні висновки. Доходячи висновку про те, що саме заявник вдарив Н. ножем,
суд посилався на показання інших підсудних, зазначивши, що вони
узгоджувались з показаннями П. тією мірою, що усі троє, на відміну
від заявника, свідчили, що саме В. Щ., а не заявник, напав на П. Суд
також посилався на висновок експертизи ДНК, в якому зазначалося,
що кров, сліди якої було виявлено на штанах, в які заявник був одягнений того вечора та які були вилучені міліцією з будинку, в якому він їх
залишив, можливо належала Н. Суд також посилався на факт визнання заявником під час досудового слідства того, що він використав ніж,
який був знаряддям вбивства, щоб вирізати з рам картини.
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34. 18 січня 2011 року Верховний Суд України змінив вирок щодо
заявника, пом’якшивши покарання до п’ятнадцяти років позбавлення волі.
D. Розслідування тверджень заявника
про жорстоке поводження

1. Дослідчі перевірки
за Кримінально-процесуальним кодексом України 1960 року
35. 12 липня 2009 року заявник написав листа начальнику Управління Служби безпеки України у Львівській області, в якому скаржився
на жорстоке поводження з ним міліції під час затримання та після нього. Зокрема, він стверджував, що у день його затримання він йшов на
зустріч з певною пані З., коли до нього підійшов незнайомий чоловік,
який, як виявилося, був працівником міліції. Вирішивши, що незнайомець намагався вкрасти його телефон, заявник спробував втекти.
Проте інші працівники міліції збили його з ніг. Він впав, а працівники
міліції почали бити його руками та ногами. Працівники міліції продовжували бити його ногами, коли він вже був у їхньому автомобілі,
а потім — у приміщенні, куди його відвезли після затримання.
36. 24 липня 2009 року Червоноградська місцева прокуратура
(далі — Червоноградська прокуратура) а 27 серпня 2009 року прокуратура Пустомитівського району Львівської області (далі — Пустомитівська прокуратура), винесли постанови про відмову в порушенні
кримінальної справи за скаргою заявника.
37. 26 лютого 2010 року прокуратурою Львівської області (далі —
обласна прокуратура) були скасовані постанови від 24 липня та 27 серп
ня 2009 року, а матеріали справи повернули до Червоноградської прокуратури та Пустомитівської прокуратури для проведення додаткової
перевірки. Обласна прокуратура дійшла висновку, що дослідчі перевірки були неповними. Обласна прокуратура вказала на те, що Червоноградська прокуратура має вжити додаткових заходів для встановлення обставин події, а саме:
і) допитати пані З., на зустріч з якою йшов заявник, коли його
було затримано;
іі) встановити лікарів бригади швидкої медичної допомоги, які
приїхали на виклик до заявника 6 грудня 2008 року та допитати їх;
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ііі) допитати судово-медичного експерта з метою з’ясування питання, чи відповідали тілесні ушкодження, які виявила експерт на заявникові 6 грудня 2008 року, твердженням заявника
про жорстоке поводження.
38. 26 березня 2010 року Червоноградською прокуратурою знову було винесено постанову про відмову в порушенні кримінальної
справи щодо слідчих — І. Кот., В. Є., І. Г. та Р. М. Постанова ґрунтувалася на поясненнях слідчих та висновку судово-медичної експертизи
від 6 грудня 2010 року. Слідчі надали показання, що вони збили заявника з ніг, коли той спробував втекти. Прокуратура дійшла висновку, що це падіння пояснює походження тілесних ушкоджень заявника. 28 березня 2012 року Червоноградський міський суд Львівської
області (далі — Червоноградський міський суд) залишив зазначену
постанову без змін, відхиливши як необґрунтовані доводи заявника
про те, що його тілесні ушкодження є наслідком жорстокого з ним
поводження.
39. 31 березня 2010 року Пустомитівська прокуратура винесла постанову про відмову в порушенні кримінальної справи щодо слідчого
І.Ку. та двох інших працівників Пустомитівського райвідділу міліції.
Постанова ґрунтувалась на поясненнях, наданих працівниками міліції
під час допитів. Прокуратура також посилалася на довідки з ІТТ та неідентифікований висновок судово-медичної експертизи, відповідно
до якого на той час у заявника не було тілесних ушкоджень. Заявника
було повідомлено про цю постанову 5 травня 2011 року.
40. У невказану дату постанову від 31 березня 2010 року було скасовано.
41. 18 травня 2012 року Пустомитівською прокуратурою знову було винесено постанову про відмову в порушенні кримінальної справи щодо працівників Пустомитівського райвідділу міліції та слідчих
управління карного розшуку у зв’язку з відсутністю в їх діях складу
злочину. Постанова ґрунтувалась на поясненнях вказаних працівників, які заперечили твердження заявника.
42. 20 червня 2013 року Пустомитівський районний суд Львівської
області скасував постанову від 18 травня 2012 року. Суд виявив численні недоліки дослідчої перевірки, зокрема, те, що органи влади не
провели розслідування, за яких обставин заявникові викликали карету швидкої медичної допомоги, коли він перебував в ІТТ; також вони не перевірили звітні матеріали з установ, в яких заявник тримався
під вартою.
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2. Розслідування за Кримінальним процесуальним
кодексом України 2012 року
43. 19 листопада 2012 року набрав чинності новий Кримінальний
процесуальний кодекс України (далі — КПК). Згідно з новим КПК досудове розслідування починається з моменту внесення відомостей про
кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі — ЄРДР) (див. пункт 51).
44. 15 березня 2013 Червоноградський міський суд задовольнив
скаргу заявника та надав Червоноградській прокуратурі вказівку внести відомості про скаргу до ЄРДР для проведення розслідування тверджень заявника про жорстоке поводження.
45. 20 березня 2013 року ці відомості було внесено.
46. 21 березня 2013 року Червоноградська прокуратура винесла
постанову про закриття кримінального провадження. У невказану дату Червоноградський міський суд скасував цю постанову.
47. 2 липня 2013 року Червоноградська прокуратура відновила
кримінальне провадження, а заявника було допитано. Він наполягав
на тому, що під час його затримання та на шляху до Пустомитівського райвідділу міліції, де було складено протокол його затримання,
він зазнав жорстокого поводження від працівників карного розшуку
І. Кот., В. Є., І. Г. та Р. М. Працівників карного розшуку було допитано,
але вони заперечували будь-яке жорстоке поводження, наполягаючи
на тому, що заявник зазнав тілесних ушкоджень, коли впав при спробі
втекти.
48. 24 вересня 2013 року Червоноградська прокуратура винесла
постанову про закриття кримінального провадження у зв’язку з відсутністю в діях слідчих управління карного розшуку І. Кот., В. Є.,
І. Г. та Р. М. складу злочину. У постанові було зроблено посилання на
попередню постанову про відмову в порушенні кримінальної справи, винесену у червні 2009 року, згідно з якою заявник впав, намагаючись втекти від міліції. Унаслідок цього він зазнав струсу мозку
та синців. У постанові також були посилання на низку доказів щодо підтвердження такої версії подій та, у першу чергу, на показання працівників міліції та висновок судово-медичної експертизи від
6 грудня 2008 року.
49. 7 лютого 2014 року постанову від 24 вересня 2013 року було
залишено без змін Червоноградським міським судом, а 11 березня
2014 року — апеляційним судом.
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ІІ. ВІДПОВІДНІ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА
50. Положення Кримінально-процесуального кодексу України
1960 року наведено в рішенні у справі «Каверзін проти України» (Kaverzin
v. Ukraine) (заява № 23893/03, п. 45, від 15 травня 2012 року).
51. Кримінально-процесуальний кодекс України від 28 грудня
1960 року втратив чинність 19 листопада 2012 року з набранням чинності нового КПК 2012 року. Новим КПК була виключена стадія дослідчої перевірки. Відповідні положення нового КПК наведено в ухвалі
щодо прийнятності у справі «Нагорський проти України» (Nagorskiy v.
Ukraine) (заява № 37794/14, п. 38, від 4 лютого 2016 року).

ПРАВО
I. МЕЖІ РОЗГЛЯДУ
52. У своїй відповіді на зауваження Уряду заявник подав нові
скарги. Він стверджував, що умови його тримання під вартою в установах, в яких він перебував після постановлення вироку та до перегляду цього вироку Верховним Судом України, а також у 2012 році, були неприйнятними. Він також скаржився, що під час досудового розслідування справи національні суди ухвалювали рішення
про продовження строків тримання під вартою за його відсутності,
а копії відповідних рішень йому не надавалися. Він також стверджував, що у 2010 році адміністрація установи попереднього ув’язнення
втручалась у його листування із захисником щодо його скарги на
дії працівників міліції. Суд зазначає, що ці нові пізніші скарги не
є уточненням первинних скарг заявника, щодо яких сторони надали свої зауваження. У зв’язку з цим, Суд вважає розгляд цих питань
у контексті цієї справи недоцільним (див. рішення у справі «Хомулло проти України» (Khomullo v. Ukraine), заява № 47593/10, п. 40, від
27 листопада 2014 року).
IІ. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
53. Заявник скаржився, що зазнав жорстокого поводження від
міліції, та що у зв’язку з цим не було проведено ефективного розслі-
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дування його скарги. Він посилався на статтю 3 Конвенції, яка передбачає таке:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому,
що принижує гідність, поводженню або покаранню.»
A. Доводи сторін

54. Уряд доводив, що заявник намагався втекти від міліції та впав
на асфальтовану дорогу. У зв’язку з його поведінкою до заявника було
застосовано наручники. Заявник не подавав жодних скарг ані медичному персоналу в ІТТ, ані судово-медичному експерту, яка оглядала
його 6 грудня 2008 року. Він також не подавав скарг до медичного персоналу СІЗО під час поміщення його до тієї установи 9 грудня 2008 року, хоча з того часу і надалі він вже не перебував під контролем міліції
та не мав підстав боятися розправи. Судово-медичний експерт зазначила, що тілесні ушкодження, які вона зафіксувала у заявника 6 грудня 2008 року, могли бути спричинені 30 листопада 2008 року. Більше
того, зважаючи на результати судово-психіатричної експертизи, яку
пройшов заявник під час досудового слідства, до затримання він міг
зазнати струсу мозку. Заявник та його захисник, ознайомившись з висновком судово-медичного експерта від 6 грудня 2008 року та висновком судово-психіатричної експертизи від 18 березня 2009 року, не надали жодних заперечень. Уряд також поставив під сумнів твердження
заявника про те, що ймовірною причиною стверджуваного жорстокого поводження було отримання від нього визнавальних показів. Уряд
доводив, що впродовж судового розгляду заявник ніколи не змінював
своєї версії подій будинку потерпілих, яку він виклав міліції 6 грудня
2008 року. З огляду на ці міркування Уряд стверджував, що скарга заявника за матеріально-правовим аспектом статті 3 Конвенції є явно
необґрунтованою.
55. Щодо процесуального аспекту статті 3 Конвенції Уряд доводив, що розслідування було ефективним, а порушення цього аспекту
статті 3 Конвенції не було. Уряд доводив, зокрема, що органи прокуратури провели перевірки тверджень заявника, під час яких вони врахували результати судово-медичної експертизи від 6 грудня 2008 року
та допитали відповідних працівників міліції та заявника. Працівники міліції не заперечували того факту, що вони збили заявника з ніг,
внаслідок чого він впав на асфальт, та що вони застосували наручники,
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аби запобігти втечі. Уряд доводив, що скасування постанов про відмову в порушенні кримінальної справи та той факт, що справу повертали
для проведення додаткової перевірки, свідчив про намір органів влади ефективно розслідувати подію.
56. Заявник наполягав на своїй скарзі. Він наголошував на тому,
що між його затриманням та складанням протоколу про затримання
був певний проміжок часу, який не було враховано. Саме протягом цього проміжку часу він зазнав жорстокого поводження. Щодо затримки
з поданням скарги він доводив, що навіть після переведення його з-під
варти у міліції до СІЗО він продовжував боятися розправи від працівників міліції, оскільки вони часто забирали його з СІЗО і він міг зазнати
від них жорстокого поводження. У зв’язку з цим він не подавав скарги
на жорстоке поводження до закінчення досудового слідства. Він доводив, що оскаржив результати судово-медичної і судово-психіатричної
експертиз до апеляційного суду, але безуспішно.
B. Оцінка Суду

1. Стверджуване жорстоке поводження
a) Прийнятність
57. Суд зазначає, що скарга на жорстоке поводження порушує
серйозні питання, які вимагають перевірки щодо суті. Отже, всупереч
доводам Уряду, скарга не є явно необґрунтованою у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції (див. для порівняння рішення
у справі «Сєріков проти України» (Serikov v. Ukraine), заява № 42164/09,
п. 53, від 23 липня 2015 року). Вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути визнана прийнятною.
b) Суть
i) Загальні принципи
58. Суд нагадує, що стаття 3 Конвенції є втіленням однієї з основоположних цінностей демократичного суспільства. Конвенція категорично забороняє катування або нелюдське чи таке, що принижує
гідність, поводження або покарання, незважаючи на обставини чи поведінку потерпілого (див., наприклад, рішення у справі «Кудла проти
Польщі» (Kudła v. Poland) [ВП], заява № 30210/96, п. 90, ECHR 2000-XI).
59. Коли міліція або інші представники держави, при протистоянні кому-небудь, вдаються до застосування фізичної сили, яка не
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була абсолютно необхідною внаслідок власних дій такої особи, це
принижує людську гідність та є порушенням права, захищеного статтею 3 Конвенції (див. рішення у справах «Коп проти Туреччини» (Kop
v. Turkey), заява № 12728/05, п. 27, від 20 жовтня 2009 року, та «Тімтік
проти Туреччини» (Timtik v. Turkey), заява № 12503/06, п. 47, від 9 листопада 2010 року).
60. При оцінці доказів Суд керується критерієм доведеності «поза
розумним сумнівом». Відповідно до усталеної практики, така доведеність може випливати із сукупності ознак чи схожих неспростовних
презумпцій, достатньо вагомих, чітких і узгоджених між собою. Більше того, слід нагадати, що під час провадження на підставі Конвенції
не у всіх справах неухильно застосовується принцип affirmanti incumbit
probatio. Коли вся чи значна частина інформації щодо подій, про які
йдеться, відома виключно органам влади — як це має місце у справі
щодо ув’язнених осіб, які перебувають під контролем органів влади, — і коли у таких осіб під час їхнього ув’язнення з’являються тілесні
ушкодження або настає їхня смерть, це породжує відповідні обґрунтовані презумпції щодо фактів. У такому випадку тягар доведення можна вважати покладеним на органи влади, адже саме вони мають надати задовільні та переконливі пояснення (див. рішення у справі «Ель
Масрі проти Колишньої Югославської Республіки Македонія» (El Masri v.
the former Yugoslav Republic of Macedonia) [ВП], заява № 39630/09, пп. 151
та 152, ECHR 2012, з подальшими посиланнями на практику Суду).
ii) Застосування наведених вище принципів у цій справі
61. Повертаючись до обставин цієї справи, Суд вважає, що існують достатні докази того (див. пункти 13 та 15), що заявник зазнав
тілесних ушкоджень, які були достатньо серйозними, аби підпадати
під дію статті 3 Конвенції. Залишається з’ясувати, чи має держава нести відповідальність за статтею 3 Конвенції за завдання цих тілесних
ушкоджень.
62. Суд зауважує, що сторонами не заперечується той факт застосування для затримання заявника фізичної сили. Проте сторони не
погоджуються з тим, що застосування фізичної сили під час затримання становило порушення статті 3 Конвенції, та з тим, що після затримання його було піддано жорстокому поводженню всупереч статті 3 Конвенції. Відповідно, Суд розгляне два питання:
i) чи відповідало застосування фізичної сили щодо заявника під
час його затримання вимогам статті 3 Конвенції;
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ii) чи було заявника піддано жорстокому поводженню після його
затримання, коли він перебував під контролем працівників
міліції;
α) чи відповідала фізична сила, застосована щодо заявника
під час затримання, вимогам статті 3 Конвенції.
63. Заявник, за його власним визнанням, намагався втекти від
міліції, хоча він намагався пояснити свою спробу втечі непорозумінням (див. пункт 35). Ця обставина свідчить не на користь заявника,
в результаті чого покладений на Уряд тягар доведення того, що застосування фізичної сили не було надмірним, є менш суворим (див.,
mutatis mutandis, рішення у справах «Спінов проти України» (Spinov v.
Ukraine, заява № 34331/03, п. 49, від 27 листопада 2008 року, та «Берліньский проти Польщі» (Berliński v. Poland), заяви №№ 27715/95 та 30209/96,
п. 62, від 20 червня 2002 року).
64. У той час як заявника було затримано чотирма працівниками
міліції, Суд не вважає, що кількість залучених до затримання працівників міліції була надмірною. Необхідно враховувати той факт, що
при плануванні затримання заявника, на міліцію було покладено завдання затримати особу, яка перебувала у розшуку за розбійний напад з обтяжуючими обставинами та вбивство (див. для порівняння
рішення у справі «Залевський проти України» (Zalevskiy v. Ukraine), заява
№ 3466/09, п. 67, від 16 жовтня 2014 року).
65. За таких обставин Суд також зазначає, що пояснення національних органів влади щодо тілесних ушкоджень заявника було правдоподібним. Вони дійшли висновку, що тілесні ушкодження виникли
під час бійки заявника з потерпілим 30 листопада 2008 року та внаслідок падіння заявника при спробі втекти, коли він був затриманий та
до нього застосували наручники. Зважаючи на те, що заявник визнав,
що намагався втекти від працівників міліції та в результаті впав, цілком можливо, що деякі з цих тілесних ушкоджень могли бути отримані
у зв’язку з цим. Зокрема, заявник міг отримати синці на обличчі, тілі
та струс мозку, коли його збили з ніг, щоб перешкодити його втечі, він
впав на асфальт, а після цього був затриманий працівниками міліції.
Садна на зап’ястках могли виникнути внаслідок застосування наручників (див. для порівняння згадане рішення у справі «Спінов проти
України» (Spinov v. Ukraine), п. 50).
66. Більше того, згідно з медичними висновками деякі тілесні ушкодження, зафіксовані у заявника 6 грудня 2008 року, могли бути за-
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вдані потерпілим, паном Н., який відповідно до інформації, наданої
національними органами влади, чинив своїм нападникам рішучий
опір (див. пункти 6 та 33). Важливою обставиною є також те, що 6 грудня 2008 року судово-медичний експерт зафіксувала струпи на синцях
заявника та зазначила, що вони могли бути отримані 30 листопада
2008 року. Здавалося, що зважаючи на стан струпів, експерт дійшла
висновку, що принаймні деякі з тілесних ушкоджень у заявника були
порівняно старими та передували його затриманню (див. для порівняння рішення у справі «Гьочмен проти Туреччини» (Göçmen v. Turkey),
заява № 72000/01, пп. 10, 11, 56, від 17 жовтня 2006 року).
67. Суд також бере до уваги доводи Уряду про те, що деякі з тілесних ушкоджень у заявника можна пояснити травмою голови, якої заявник зазнав у жовтні 2008 року та яку було зафіксовано у висновку
судово-психіатричної експертизи (див. пункт 21). Проте з огляду на те,
що ця можливість явно не була розглянута під час розслідування на
національному рівні, Суд не вважає за доцільне розглядати її. У будьякому разі згідно із зазначеним вище висновком Суду тілесні ушкодження заявника можна достатньою мірою пояснити навіть без урахування такої можливості.
68. З огляду на ці обставини Суд не вбачає підстав для висновку,
що у застосуванні працівниками міліції фізичної сили не було явної
необхідності у зв’язку з поведінкою самого заявника. Отже, воно відповідає вимогам статті 3 Конвенції.
β) Чи зазнав заявник жорстокого поводження
після свого затримання, коли перебував
в руках працівників міліції
69. Суд не залишає поза увагою відсутність обґрунтування проміжку часу близько тринадцяти годин у період з фактичного затримання заявника 5 грудня 2008 року до складення протоколу його
затримання 6 грудня 2008. Безсумнівно, знадобився певний час для
доправлення заявника з місця його затримання у м. Червоноград до
м. Пустомити, що розташовані на відстані близько 109 км. Суд вважає,
що у цій справі лише факту не запротокольованого перебування під
вартою недостатньо для підтвердження висновку про те, що заявника
було піддано жорстокому поводженню.
70. Жоден з наданих Суду документів не містить достовірної інформації про те, що тілесні ушкодження, зафіксовані у заявника
6 грудня 2008 року, були завдані йому під час його перебування під
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контролем працівників міліції після затримання. Суд також повторює
свій висновок, що існує правдоподібне пояснення цим ушкодженням.
71. Отже, з огляду на наявну інформацію, Суд доходить висновку,
що неможливо встановити «поза розумним сумнівом», що заявник, як
він стверджував, зазнав жорстокого поводження під час його перебування під контролем працівників міліції після затримання.
(χ) Висновок
72. Отже, не було порушення матеріально-правового аспекту статті 3 Конвенції.

2. Ефективність розслідування
a) Прийнятність
73. Суд зазначає, що ця частина заяви не є явно необґрунтованою
у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому
вона має бути визнана прийнятною.
b) Суть
i) Загальні принципи
74. Суд повторює, що коли особа висуває небезпідставну скаргу на
жорстоке з нею поводження працівників міліції або інших представників держави, яке було таким, що порушує статтю 3 Конвенції, це положення, взяте у поєднанні із загальним обов’язком держави за статтею 1
Конвенції «гарантувати кожному, хто перебуває під [її] юрисдикцією,
права і свободи, визначені в ... Конвенції» за своєю суттю вимагає проведення ефективного офіційного розслідування. Таке розслідування
повинно бути здатним призвести до встановлення і покарання винних
осіб (див. рішення у справі «Лабіта проти Італії» (Labita v. Italy) [ВП],
заява № 26772/95, п. 131, ECHR 2000-IV).
75. Будь-яке розслідування серйозних тверджень про жорстоке поводження повинно бути як оперативним, так і ретельним.
Це означає, що органи влади завжди повинні добросовісно намагатись з’ясувати, що трапилось, та не покладатися на поспішні або
необґрунтовані висновки для закриття кримінальної справи або використовувати їх як підставу для своїх рішень. Вони повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, зокрема, показання очевидців та
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висновки судових експертиз. Будь-який недолік розслідування, що
стає на заваді з’ясуванню причин тілесних ушкоджень або встановленню винних осіб, ставитиме під загрозу дотримання цього стандарту (див., наприклад, згадане рішення у справі «Ель-Масрі проти
Колишньої Югославської Республіки Македонії» (El-Masri v. the former
Yugoslav Republic of Macedonia), п. 183).
ii) Застосування наведених вище принципів у цій справі
76. Суд зазначає, що 6 грудня 2008 року, невдовзі після затримання заявника, у нього були виявлені значні тілесні ушкодження. Заявник дійсно чекав до 12 липня 2009 року, тобто більше семи місяців
після події, щоб подати скаргу на те, що зазначені тілесні ушкодження було завдано йому під час перебування у відділі міліції. У цьому
контексті Суд нагадує, що згідно з його практикою межі вимоги оперативного подання скарги до національних органів влади, що є частиною обов’язку заявників проявляти старанність, повинні оцінюватися з огляду на обставини справи (див., mutatis mutandis, рішення
у справі «Мокану та інші проти Румунії» (Mocanu and Others v. Romania)
[ВП], заяви №№ 10865/09, 45886/07 та 32431/08, п. 265, ECHR 2014 (витяги)). У зв’язку з цим Суд зауважує, що до 8 липня 2009 року працівники
міліції часто забирали заявника з СІЗО для участі у різних слідчих діях
(див. пункт 18). Зважаючи на це, Суд схильний певною мірою повірити
поясненню заявника, що він боявся застосування каральних заходів зі
сторони міліції, якби він подав свою скаргу раніше.
77. За таких обставин Суд вважає, що після того, як заявник подав
свою скаргу на жорстоке поводження разом з медичними висновками
на підтвердження тілесних ушкоджень, органи влади були зобов’язані
провести ефективне розслідування наведених заявником фактів.
Хоча недостатньо оперативне подання скарги заявником безсумнівно робить завдання органів влади складнішим, сама по собі скарга не
може пояснити недоліків проведеного розслідування (див. для порівняння рішення у справі «Дрозд проти України» (Drozd v. Ukraine), заява
№ 12174/03, п. 65, від 30 липня 2009 року).
78. Суд зауважує, що після того як заявник подав свою скаргу, органи влади винесли п’ять постанов про відмову в порушенні кримінальної справи, чотири з яких були скасовані як передчасні. Суд
неодноразово раніше постановляв, що повторення таких постанов
зазвичай свідчить про серйозні недоліки провадження (див. у тій же
справі, п. 66).
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79. Більше того, скасовуючи 26 лютого 2010 року постанову про
відмову в порушенні кримінальної справи, обласна прокуратура вказала на низку дій, які необхідно було провести в рамках додаткового
розслідування, та, у першу чергу, на необхідність допиту судово-медичного експерта та лікарів бригади швидкої медичної допомоги, які
оглядали заявника 6 грудня 2008 року (див. пункт 37).
80. Однак не видається, що слідчі органи виконали ці вказівки,
оскільки наступні постанови від 31 березня 2010 року та 18 травня
2012 року ґрунтувалися виключно на показаннях працівників міліції.
Версія подій у викладі працівників міліції мала перевагу, а жодних
спроб її перевірити за допомогою інших методів розслідування здійснено не було (див. для порівняння згадане рішення у справі «Каверзін
проти України» (Kaverzin v. Ukraine), п. 175). Як видається, заявника не
допитували, доки 20 березня 2013 року не розпочалося повне кримінальне розслідування справи за його обвинуваченням, тобто більше
п’яти років після стверджуваних подій (див. для порівняння рішення у справі «Олександр Смирнов проти України» (Aleksandr Smirnov v.
Ukraine), заява № 38683/06, п. 60, від 15 липня 2010 року). Більш того,
видається, що судово-медичного експерта та лікарів бригади швидкої
медичної допомоги ніколи не допитували, навіть після того, як 20 березня 2013 року нарешті була порушена кримінальна справа.
81. Більше того, очевидним є те, що заявнику чинилися пере
шкоди в отриманні інформації про хід розслідування. Зокрема, його
не повідомляли про постанову від 31 березня 2010 року про відмову в порушенні кримінальної справи до 5 травня 2011 року, тобто
близько тринадцяти місяців. Жодних пояснень такої затримки надано не було.
82. За зазначених обставин Суд доходить висновку, що національні органи влади не забезпечили проведення ефективного розслідування тверджень заявника про жорстоке поводження.
83. Отже, було порушення процесуального аспекту статті 3 Конвенції.
III. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ
84. Заявник скаржився за статтею 6 Конвенції, що незважаючи
на його клопотання, під час судового розгляду не було викликано
для допиту як свідків судового-медичного експерта Г., слідчого Пус-
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томитівського райвідділу міліції І. Ку. та слідчих управління карного
розшуку І. Кот., В. Є., І. Г. та Р. М.
85. Оскільки вимоги пункту 3 статті 6 Конвенції розглядаються як
конкретні аспекти права на справедливий судовий розгляд, гарантований пунктом 1 статті 6 Конвенції (див. серед багатьох інших джерел
рішення у справі «Ван Мехелен та інші проти Нідерландів» (Van Mechelen
and Others v. the Netherlands), від 23 квітня 1997 року, п. 49, Reports of
Judgments and Decisions 1997-III), Суд розгляне цю скаргу за цими двома положеннями одночасно. У відповідних частинах зазначено таке:
«1. Кожен має право на справедливий... розгляд його справи... судом, ...
який... встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього
кримінального обвинувачення. ...
...
3. Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення
має щонайменше такі права:
...
d) допитувати свідків обвинувачення або вимагати, щоб їх допитали,
а також вимагати виклику й допиту свідків захисту на тих самих
умовах, що й свідків обвинувачення; ...»

A. Щодо прийнятності

86. Суд зазначає, що ця частина заяви не є явно необґрунтованою
у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому
вона має бути визнана прийнятною.
B. Щодо суті

1. Доводи сторін
87. Заявник наполягав на своїй скарзі. Він доводив, що висновок
експерта Г. не відображав повною мірою наявних у нього тілесних ушкоджень; що слідчий І.Ку. та слідчі карного розшуку — І. Кот, В. Є., І. Г.
та Р. М., піддали його жорстокому поводженню з метою примушення
його зізнатися у вчиненні злочину; та що слідчий І. Ку. «сфальсифікував» протокол його допиту від 6 грудня 2008 року.
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88. Уряд доводив, що судово-медичний експерт Г., про виклик якої
як свідка клопотав заявник, відповіла на усі запитання, поставлені
їй слідчим. Заявник ознайомився з її висновком під час досудового
слідства, але ні він, ні його захисник не подали жодних заперечень.
Уряд доводив, що експерт не була би в змозі дійти висновку щодо точного часу завдання тілесних ушкоджень під час судового засідання,
оскільки минуло більше року та трьох місяців після проведеного обстеження. Щодо клопотання заявника про виклик працівників міліції
як свідків, Уряд доводив, що твердження заявника вже були перевірені
в рамках дослідчої перевірки. Під час досудового слідства працівники
міліції також були також допитані і суд мав у своєму розпорядженні
протоколи цих допитів, які були зачитані під час судового засідання.
Проведення власного розслідування тверджень про жорстоке поводження не належало до компетенції суду, але суд міг не брати до уваги
будь-які докази, які він вважав неприйнятними. Отже, відмова суду
викликати вказаних заявником свідків не вплинула на справедливість
судового розгляду. Відповідно, Уряд наполягав, що не було порушення
пункту 1 і підпункту «d» пункту 3 статті 6 Конвенції.

2. Оцінка Суду
a) Загальні принципи
89. Суд нагадує, що право на виклик свідка не є абсолютним та
може бути обмежене в інтересах належного відправлення правосуддя. Підпункт «d» пункту 3 статті 6 Конвенції не вимагає присутності
та розгляду кожного свідчення на користь підсудного; його основною
метою, як це зазначається у фразі «на тих самих умовах», є повна рівність сторін відповідного провадження. Завдання Європейського суду
полягає у тому, щоб упевнитися, що зазначене провадження в цілому було справедливим (див. рішення у справі «Відаль проти Бельгії»
(Vidal v. Belgium), від 25 березня 1992 року, п. 33, Серія А, № 235B). Заявник, який скаржиться на порушення його права вимагати присутності
та допиту свідка захисту, має довести, що допит цієї особи є необхідним для встановлення істини, а у зв’язку з відмовою викликати цього свідка порушувалося його право на захист (див. рішення у справі
«Гіллурі проти Франції» (Guilloury v. France), заява № 62236/00, п. 55, від
22 червня 2006 року). Хоча для національних судів є звичайною практика щодо оцінки отриманих ними доказів у тій самі мірі, що й доказів, які підсудні прагнуть долучити до справи, у будь-якому випад-
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ку мають існувати виключні обставини, які б могли переконати Суд,
що відмова заслухати особу як свідка, не відповідає статті 6 Конвенції
(див. рішення у справах «Брікмон проти Бельгії» (Bricmont v. Belgium), від
7 липня 1989 року, п. 89, Серія А, № 158, та «Дестрегем проти Франції»
(Destrehem v. France), заява № 56651/00, п. 41, від 18 травня 2004 року).
b) Застосування наведених вище принципів у цій справі
90. Суд зазначає, що заявник клопотав про допит низки свідків,
явно намагаючись підтвердити свої твердження, що він зазнав жорстокого поводження працівників міліції з метою отримання його зізнавальних показань. Хоча показання свідків, про виклик яких клопотав
заявник, могли прояснити питання можливого жорстокого з ним поводження, ці показання були б доречними для розгляду справи заявника по суті, якби він надав зізнавальні показання в міліції і національні суди посилалися б на них під час винесення обвинувального
вироку (див. для порівняння рішення у справі «Тарасов проти України»
(Tarasov v. Ukraine), заява № 17416/03, п. 105, від 31 жовтня 2013 року),
або якщо ці показання свідків мали б інше важливе значення для його
засудження (див., наприклад, рішення у справі «Перна проти Італії»
(Perna v. Italy) [ВП], заява № 48898/99, пп. 28 та 29, ECHR 2003-V). Проте, враховуючи вищезазначене Суд доходить висновку, що у цій справі
мали місце інші обставини.
91. Суд із самого початку зазначає, що протягом усього провадження жодний з підсудних не заперечував свою причетність до розбійного нападу на житло, усі вони визнали себе винними за обвинуваченням у цьому розбійному нападі. Розбіжності між підсудними та
обвинуваченням, а також із заявником стосувалися виключно ролі,
яку він відігравав в насильницьких діях, які призвели до смерті пана Н. З самого першого допиту у міліції заявник послідовно заперечував свою причетність до цих дій. Інші підсудні навпаки свідчили про
те, що саме заявник вдарив ножем пана Н.
92. Єдиним елементом показань заявника, які він надав під час
досудового слідства, що торкався питання, хто саме вдарив пана Н.
ножем, було визнання ним 6 грудня 2008 року, яке він згодом повторив
на суді, того факту, що він використав ніж, щоб вирізати з рам належні
потерпілим картини з метою їхнього викрадення. При цьому, визнаючи зазначений факт, заявник завжди наполягав на тому, що він не
бив пана Н. ножем, а насправді відігравав у нападі на пана Н. значно
меншу від інших підсудних роль. Заявник ніколи не відмовлявся від
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цього, зробленого ним на самому початку, зізнання та повторив його
під час судового розгляду. Його зізнання не розходилося з його позицією впродовж усього провадження.
93. Отже, Суд доходить висновку, що заявник не надав міліції
зізнавальних показань щодо своєї причетності в нанесенні панові Н.
ножового поранення. Більше того, як видається, визнання заявника винним ґрунтувалося на достатній доказовій базі без урахування
власних тверджень заявника, та, перш за все, на показаннях інших
підсудних; на тому факті, що показання інших підсудних узгоджувалися з показаннями потерпілої, яка вижила, а не з версією заявника,
а також з висновком ДНК експертизи, в якому зазначалося, що на одязі
заявника були виявлені сліди крові, що можливо належала панові Н.
(див. пункт 33).
94. За цих обставин, Суд встановлює, що будь-які можливі показання свідків, про виклик яких клопотав заявник, не могли вплинути
на результат цього судового розгляду (див. для порівняння рішення
у справі «Дорохов проти Росії» (Dorokhov v. Russia), заява № 66802/01,
п. 74, від 14 лютого 2008 року).
95. Отже, Суд вважає, що заявник не довів того, що національний
суд не допитав будь-кого зі свідків, чиї показання могли б вплинути на
справедливість провадження його справи в цілому.
96. Таким чином, не було порушення пункту 1 та підпункту «d»
пункту 3 статті 6 Конвенції.
IV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
97. Статтею 41 Конвенції передбачається:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає
потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.»

98. Заявник не подав жодних вимог щодо справедливої сатисфакції. Відповідно, Суд вважає, що підстави для присудження йому будьяких сум у цьому зв’язку відсутні.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує заяву прийнятною.
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2. Постановляє, що не було порушення матеріально-правового аспекту статті 3 Конвенції.
3. Постановляє, що було порушення процесуального аспекту статті 3 Конвенції.
4. Постановляє, що не було порушення пункту 1 та підпункту «d»
пункту 3 статті 6 Конвенції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 3 березня
2016 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
К. Вестердік
секретар
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «ЗАКШЕВСЬКИЙ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 7193/04)
Рішення
Страсбург
17 березня 2016 року
ОСТАТОЧНЕ
17 червня 2016 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Закшевський проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, 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 пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 2 лютого 2016 року, виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу було розпочато за заявою (№ 7193/04), яку 9 лютого
2004 року подав до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція)
громадянин України, пан Володимир Володимирович Закшевський
(далі — заявник).
2. Заявника, якому було надано правову допомогу, представляв
пан М. О. Тарахкало, юрист, який практикує у м. Харків. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений, на останніх етапах
провадження — пан Б. Бабін з Міністерства юстиції.
3. Заявник скаржився на те, що умови тримання його під вартою
були неналежними, що до нього застосовувалися наручники кожного разу, коли його виводили із камери, що він не міг скористатись
ефективною процедурою оскарження законності його попереднього
ув’язнення та що його право на захист було порушено.
4. 14 лютого 2011 року про заяву було повідомлено Уряд.

ФАКТИ
I. Конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник народився у 1972 році та наразі відбуває покарання
у виправній колонії № 100.
A. Кримінальне провадження
щодо заявника та його затримання

6. 1 квітня 2000 року у м. Донецьк було порушено кримінальну
справу за фактом розбійного нападу, вчиненого у м. Дзержинськ.
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7. 2 червня 2000 року у м. Харків було порушено кримінальну справу за фактом розбійного нападу на трасі Харків—Дніпропетровськ—
Сімферополь.
8. 9 серпня 2001 року у м. Євпаторія було порушено кримінальну
справу за фактом вчинення вбивства та замаху на вбивство, вчинених
під час розбійного нападу (далі — справа за фактом вбивства).
9. 30 жовтня 2001 року Червонозаводський районний суд м. Харкова (далі — районний суд) задовольнив клопотання прокурора про
обрання заявнику, колишньому працівнику міліції, запобіжного заходу у вигляді взяття під варту як підозрюваному у кримінальній справі
щодо розбійного нападу на трасі Харків—Дніпропетровськ—Сімферополь. Районний суд постановив, що оскільки заявник підозрювався
у вчиненні тяжкого злочину та переховувався від слідства, взяття його
під варту необхідне для попередження повторного вчинення ним злочину. Суд також зазначив, що було враховано особистість заявника, не
вдаючись при цьому до подальших деталей. У ту ж дату заявника було
оголошено у розшук.
10. 11 листопада 2001 року заявника було затримано на підставі
постанови районного суду від 30 жовтня 2001 року. Він доводив, що добровільно здався працівникам міліції, як тільки дізнався, що перебуває
у розшуку. Того ж дня він написав явку з повинною, в якій зізнався у тому, що у складі організованого злочинного угрупування вчинив низку
розбійних нападів на трасі Харків—Дніпропетровськ—Сімферополь,
а також один напад у м. Євпаторія. Він показав, що під час вчинення останнього злочину він застосував до потерпілого вогнепальну зброю. Заявник також надав більш докладні письмові відомості щодо зазначених
злочинів, про його знайомство зі спільниками та повідомив працівникам міліції про два інші розбійні напади, вчинені ним та його спільниками у м. Дзержинськ, а також про інші злочини, про які він знав.
11. 12 листопада 2001 року заявнику було пред’явлено обвинувачення у вчиненні розбійного нападу та допитано. Перед допитом його
було проінформовано про його процесуальні права, але він підписав
протокол, відмовившись від права на правову допомогу. Він надав такі
самі покази, що й у відділі міліції за день до того, в тому числі й щодо
застосування вогнепальної зброї у м. Євпаторія. Того ж дня він ознайомився з постановою суду від 30 жовтня 2001 року, яку він мав право
оскаржити. Він не оскаржив цю постанову.
12. 13 листопада 2001 року заявника за відсутності адвоката було
допитано у рамках кримінального провадження за фактом вчинення
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розбійного нападу. Уряд доводив — та це не заперечувалося заявником, — що заявник знову відмовився від права на захисника, будучи
ще раз проінформованим про свої права. На допиті заявник, окрім надання інформації щодо епізодів розбійних нападів, знову підтвердив
свої покази стосовно застосування вогнепальної зброї, що мало місце
у м. Євпаторія. Його також було допитано у зв’язку з цим.
13. 21 листопада 2001 року заявнику було призначено захисника Д.
Того ж дня за відсутності адвоката заявника було допитано в якості підозрюваного у справі за фактом вбивства. Він визнав, що стріляв у потерпілого під час розбійного нападу, але заперечив, що вчинив це умисно.
14. 22 листопада 2001 року у присутності захисника заявнику було
пред’явлено обвинувачення у вчиненні вбивства та замаху на вбивство
та допитано в якості обвинуваченого. Він визнав свою вину у розбійному нападі, але заперечив проти обвинувачення у вбивстві. Було проведено відтворення обстановки та обставин події.
15. 12 грудня 2001 року заявнику було пред’явлено обвинувачення у вчиненні розбійного нападу, поєднаного із заподіянням тяжких
тілесних ушкоджень. Під час допиту він відмовився від свого права на
захисника.
16. 13 грудня 2001 року заявнику було пред’явлено обвинувачення
у розбійному нападі, вчиненому за попереднім зговором групою осіб.
Він знову відмовився від свого права на захисника.
17. 4 січня 2002 року районним судом було винесено постанову про
продовження строку тримання заявника під вартою до чотирьох місяців. Заявник не оскаржив цю постанову суду.
18. 8 лютого 2002 року кримінальні справи за фактами розбійних нападів на трасі Харків—Дніпропетровськ—Сімферополь було
об’єднано зі справою за фактом вбивства.
19. 7 березня 2002 року Апеляційний суд Харківської області, заслухавши слідчого та прокурора, та зважаючи на «особистість заявника», не надаючи їй при цьому оцінки, на серйозність висунутих проти
нього обвинувачень і на потребу у додатковому часі для проведення
необхідних слідчих дій, виніс постанову про продовження строку тримання заявника під вартою до шести місяців. Ця постанова оскарженню не підлягала.
20. 12 березня 2002 року заявнику було призначено захисника Б.
21. 4 квітня 2002 року кримінальну справу за фактом вчинення
розбійних нападів у м. Дзержинськ було об’єднано з іншими справами
щодо заявника.
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22. 8 квітня 2002 року Апеляційний суд Харківської області, заслухавши слідчого та прокурора, виніс постанову про продовження
строку тримання заявника під вартою до дев’яти місяців на тих же
підставах, що й у постанові від 7 березня 2002 року. Ця постанова оскарженню не підлягала.
23. 10 липня 2002 року на заміну Л. захисником заявника було
призначено Б. У той же день заявнику були пред’явлені обвинувачення у вчиненні низки злочинів, включаючи бандитизм, кілька епізодів
збройних розбійних нападів, умисне вбивство та замах на вбивство.
Заявника також було допитано. Він заперечив свою вину за всіма пунктами обвинувачення та відмовився надавати подальші показання.
24. 18 листопада 2002 року заявникові було пред’явлено змінені
обвинувачення та його знову було допитано.
25. 28 грудня 2002 року заявникові було надано доступ до матеріалів справ. Згідно з твердженнями Уряду, слідчі дії у той день не
проводились.
26. Після закінчення досудового слідства справу було передано
для розгляду по суті до Апеляційного суду Донецької області (далі —
апеляційний суд), який діяв як суд першої інстанції. Це рішення оскарженню не підлягало.
27. 12 червня 2003 року заявник подав до апеляційного суду клопотання про зміну запобіжного заходу на інший, не пов’язаний з триманням під вартою.
28. 17 грудня 2003 року апеляційний суд повернув матеріали справи
на додаткове розслідування, постановивши, що права заявника на захист були порушені. Суд встановив, зокрема, що заявнику офіційно були пред’явлені інші обвинувачення, ніж ті, що були предметом розгляду
в суді першої інстанції. Крім того, суд встановив, що 10 липня, 18 листопада та 28 грудня 2002 року слідчі дії було проведено за відсутності
захисника заявника, що суперечило вимогам національного законодавства. Суд також вирішив продовжити строк тримання заявника під
вартою, не навівши підстав та не встановивши строку такого тримання.
Заявник оскаржив цю ухвалу в касаційному порядку та клопотав, зокрема, про скасування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
29. 29 квітня 2004 року Верховний Суд України розглянув скаргу
заявника у присутності прокурора. Суд залишив ухвалу апеляційного
суду від 17 грудня 2003 року без змін та зазначив, не надавши будьякого обґрунтування, що підстав для зміни або скасування обраного
заявнику запобіжного заходу не було.
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30. 2 серпня 2004 року захисником заявника було призначено В.
31. 6 серпня 2004 року у присутності захисника заявнику були
пред’явлені обвинувачення у вчиненні низки злочинів, включаючи
бандитизм, кілька епізодів розбійних нападів, умисне вбивство та замах на вбивство. Заявника також було допитано. Він визнав, що знайомий з іншими обвинуваченими, але заперечив свою вину за всіма пунктами обвинувачення.
32. 20 серпня 2004 року у присутності захисника заявникові було
пред’явлено змінені обвинувачення. Він відмовився підписати або отримати копії відповідних документів, оскільки він не погоджувався
з висунутими обвинуваченнями. Під час подальшого допиту він заперечив свою вину та відмовився давати будь-які покази.
33. 27 серпня 2004 року заявнику та його захиснику було надано
доступ до матеріалів справи, а 3 вересня 2004 року справу було передано до суду для розгляду по суті.
34. У невстановлену дату заявник подав до апеляційного суду клопотання про звільнення з-під варти.
35. 6 жовтня 2005 року апеляційний суд, виправдавши за браком
доказів заявника за чотирма з восьми пунктів обвинувачення, визнав
його винним у бандитизмі, кількох епізодах розбійних нападів, умисному вбивстві та замаху на вбивство. Суд призначив йому покарання у
вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією всього належного
йому майна. Суд обґрунтував свої висновки значною мірою на показах
заявника та інших співучасників злочину, наданих під час досудового слідства, встановивши, що вони підтверджуються великою кількістю інших доказів. У частині вироку, що стосується обвинувачень
у вбивстві, суд посилався, зокрема, на «покази заявника як підозрюваного та обвинуваченого, у тому числі, за участі захисника». Суд також
відхилив у зв’язку з необґрунтованістю скарги заявника на те, що його
права на захист було порушено, а також його клопотання про визнання показів, які він давав за відсутності захисника, недопустимими.
У цьому контексті при визнанні заявника винним у вчиненні розбійних нападів, суд постановив, що будучи проінформованим про свої
процесуальні права, заявник добровільно відмовився від свого права
на правову допомогу та що таку відмову було на законних підставах
прийнято слідчими органами, оскільки обвинувачення у розбої не передбачають покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Суд також встановив, що під час допиту щодо вбивства заявник отримував
правову допомогу та надавав свої покази у присутності захисника.
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36. Крім того апеляційний суд постановив окрему ухвалу, якою
оголосив недопустимими низку доказів, що стосувалися різних пунктів обвинувачення проти заявника та інших підсудних, оскільки докази було отримано з порушенням прав підсудних на захист. Зокрема, у частині, що стосувалась заявника, окрім доказів, що 17 грудня
2003 року було визнано недопустимими, суд також вилучив з доказової бази деякі з показів, наданих заявником 8 та 9 січня 2002 року. Суд
постановив, що незважаючи на те, що заявник нібито зізнався у вчиненні вбивств п’ятьох осіб невдовзі після його затримання, він, тим не
менше допитувався в якості свідка за відсутності захисника.
37. Заявник оскаржив вирок від 6 жовтня 2005 року у касаційному порядку. Він зазначав, зокрема, що для доведення його вини було
недостатньо доказів; він зазнав жорстокого поводження працівників
міліції; під час досудового слідства його неодноразово допитували за
відсутності захисника та що докази, отримані з порушенням його права на захист, тим не менше, було використано для його засудження.
38. 19 жовтня 2006 року Верховний Суд України провів судове засідання у присутності прокурора, заявника та його сестри, яка діяла як
його представник. Того ж дня суд залишив вирок від 6 жовтня 2005 року щодо заявника без змін. Суд відхилив у зв’язку з необґрунтовані
стю скарги заявника на те, що його права на захист було порушено на
стадії досудового слідства, постановивши, що апеляційним судом ці
скарги було належним чином розглянуто та відмовлено у їх задоволені. Суд також відхилив твердження заявника про жорстоке поводження працівників міліції у зв’язку з їх необґрунтованістю.
B. Умови тримання під вартою у СІЗО №№ 27 та 5

1. Позиція заявника
39. З 28 липня до 13 жовтня 2004 року заявник перебував під вартою у Харківському слідчому ізоляторі № 27 (далі — Харківський СІЗО)
у камері № 537. Він доводив, що його камера була переповнена: її площа становила 16 кв. м, в ній було вісім ліжок на десять осіб, а ув’язнені
мали спати по черзі. Він також стверджував, що деякі з його сусідів по
камері хворіли на туберкульоз. У цьому контексті він надіслав письмові свідчення, надані його сусідами по камері К., Г., К. І., П. та О.
40. Сестра заявника скаржилась начальнику Харківського СІЗО на
умови тримання її брата під вартою. Листом від 13 червня 2005 року

331

Справи, які стосуються свободи від катувань та поганого поводження

начальник СІЗО повідомив її, що зазначена камера розрахована на розміщення восьми осіб та що на час тримання заявника під вартою в ній
не перебувало більше восьми осіб. Начальник СІЗО також повідомив її,
що відповідно до медичних документів щодо К., Г., К. І., П. та О. жоден
з них не був хворим на активну форму туберкульозу. Він зазначив, що
впродовж перебування у Харківському СІЗО заявник ніколи не перебував у контакті з особами, які страждають від цього захворювання.
41. Після постановлення 6 жовтня 2005 року вироку заявника було переведено до сектору максимального рівня безпеки Донецького
слідчого ізолятора № 5 (далі — Донецький СІЗО). Згідно з твердженнями заявника кожного разу, коли його виводили з камери, у тому числі
й під час щоденних прогулянок та побачень з родичами до нього застосовувалися наручники.

2. Позиція Уряду
42. У Харківському СІЗО заявник тримався у камерах №№ 27 та 537,
кожна площею по 24,2 кв. м, які були розраховані на тримання восьми
осіб. Камери були обладнані столом для приймання їжі з лавою, рукомийником та санвузлом, відгородженим від спальних місць цегляною стінкою. Вентиляція здійснювалася природним шляхом та крізь
вікна у камери проникало денне світло, штучне освітлення дозволяло
ув’язненим читати і писати без шкоди для зору. Температура у камерах
коливалась від 18 o C до 20 o C. Вода подавалась у камери цілодобово. Усі
ув’язнені забезпечувалися постільною білизною та одягом відповідно
до національних стандартів.
43. Щодо тверджень заявника, що він перебував в одній камері
з особами, які були хворі на туберкульоз, Уряд наголосив, що національне законодавство передбачає тримання осіб з такою хворобою
окремо від здорових осіб. Уряд не зміг надати відомості про осіб, які
перебували в одній камері із заявником, та про стан їхнього здоров’я,
оскільки у зв’язку зі спливом строку зберігання відповідних документів їх було знищено. Уряд зазначив, що заявник не подавав скарг, що
під час його перебування під вартою стан його здоров’я погіршився.
44. Кожного разу, коли заявника виводили з камери та конвоювали на території Донецького СІЗО, відповідно до національного законодавства до нього застосовувались наручники. Уряд заперечив твердження заявника, що він перебував у наручниках під час щоденних
прогулянок та побачень з родичами, оскільки це заборонялося відповідним національним законодавством.
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II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
A. Правила внутрішнього розпорядку
установ виконання покарань,
затверджені Державним департаментом України
з питань виконання покарань 25 грудня 2003 року
(Наказ № 275)

45. Норми, що регулюють тримання осіб, засуджених до довічного
позбавлення волі, накладають на них особливі обмеження, що стосуються побутових умов їхнього тримання, діяльності та можливостей
контактів з іншими особами. Ці обмеження включають в себе постійну ізоляцію від решти засуджених, обмежене право на побачення
та заборону спілкування з іншими засудженими. Цими правилами
було також передбачено, що при виведенні засуджених до довічного
позбавлення волі із камер та конвоюванні на території колонії та за
її межами до них застосовуються наручники у положенні рук за спиною. Конвоювання відбувається у супроводі трьох працівників колонії
зі службовим собакою (див. пункти 23–25). 9 листопада 2004 року до
пункту 8 Правил було внесено зміни, якими до нього було включено
вимогу обладнання дверей лазні та прогулянкових двориків у секторах для тримання засуджених до довічного позбавлення волі кватирками для зняття та одягання наручників на засуджених.
B. Інструкція з організації нагляду за засудженими,
які відбувають покарання у кримінально-виконавчих установах,
затверджена Державним департаментом України
з питань виконання покарань 22 жовтня 2004 року
(Наказ № 205)

46. Ця Інструкція призначена для службового користування. Витяг з неї (пункти 30.9 та 30.11), наданий Урядом, передбачає таке:
«30.9 При виведенні з камер засуджених до довічного позбавлення
волі молодший інспектор, відчинивши перші двері з боку коридору,
вимагає від засуджених підійти до дверей і повернутися обличчям до
протилежної стіни, при цьому тримати руки у положенні «за спиною»,
після чого через кватирку надіти засудженому наручники. Надівши на
усіх засуджених наручники, і, переконавшись, що засуджені відійшли
до протилежної стіни, відкриває внутрішні двері. Після виведення
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з камери проводиться неповний обшук засуджених, при необхідності
із застосуванням технічних засобів виявлення та контролю. Виведення зазначеної категорії засуджених із камер здійснюється по одному
в супроводі двох представників адміністрації та молодшого інспектора-кінолога із службовим собакою.
При переміщенні засудженого до довічного позбавлення волі один молодший інспектор іде попереду, оглядаючи маршрут руху. Засуджений
іде на відстані двох-трьох метрів від нього. На відстані одного метра
за засудженим йде решта молодших інспекторів. Організацією переміщення засуджених до довічного позбавлення волі керує особисто
ЧПНУ або його заступник, які у всіх випадках ідуть останніми.
30.11 Після того, як [засуджених до довічного позбавлення волі] виведено на майданчик для прогулянок, наручники повинні бути зняті з них.»
C. Кримінально-процесуальний кодекс України
від 28 грудня 1960 року (далі — КПК)
у редакції на час подій

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

Стаття 1653. Порядок продовження строків тримання під вартою
«...На постанову судді [про продовження строку тримання під вартою]
до апеляційного суду прокурором, підозрюваним, обвинуваченим, його захисником чи законним представником протягом трьох діб з дня
її винесення може бути подана апеляція. Подача апеляції не зупиняє
виконання постанови судді. Постанови судді апеляційного і Вищого
спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ оскарженню не підлягають...»

Стаття 263. Права підсудного під час судового розгляду
«В судовому засіданні підсудний має право: ...
3) заявляти клопотання і висловлювати свою думку про клопотання
інших учасників судового розгляду; ...»

Стаття 274. Обрання, скасування або зміна запобіжного заходу в суді
«Під час розгляду справи суд, при наявності до того підстав, може
своєю ухвалою змінити, скасувати або обрати запобіжний захід щодо
підсудного. ...»

48. Положення КПК щодо участі захисника передбачають таке:
Стаття 45. Обов’язкова участь захисника
«Участь захисника при провадженні дізнання, досудового слідства і в розгляді кримінальної справи в суді першої інстанції є обов’язковою: ...
4) коли санкція статті, за якою кваліфікується злочин, передбачає
довічне ув’язнення — з моменту затримання особи чи пред’явлення
їй обвинувачення ...
У суді апеляційної інстанції участь захисника у випадках, передбачених
частиною першою цієї статті, є обов’язковою, якщо в апеляції ставиться
питання про погіршення становища засудженого чи виправданого.»

Стаття 47. Порядок запрошення і призначення захисника
«Захисник запрошується підозрюваним, обвинуваченим, підсудним
чи засудженим...
Захисник призначається [органами влади] у випадках:
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1) коли відповідно до вимог частин першої і другої статті 45 цього
Кодексу участь захисника є обов’язковою, але підозрюваний, обвинувачений, підсудний не бажає або не може запросити захисника;
2) коли підозрюваний, обвинувачений, підсудний бажає запросити захисника, але за відсутністю коштів чи з інших об’єктивних причин
не може цього зробити. ...»

49. Стаття 395 КПК передбачає, зокрема, що суд касаційної інстанції перевіряє законність та обґрунтованість оскарженого судового рішення за наявними в справі і додатково поданими матеріалами. Межі
перевірки обмежено питаннями, що містяться у касаційній скарзі. Суд
вправі вийти за межі касаційних вимог, якщо цим не погіршується становище засудженого чи виправданого.
D. Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 року
(у редакції від 12 лютого 2015 року)

50. У положеннях цього Кодексу, що стосуються відновлення провадження, зазначено таке:
Стаття 445. Підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України
«1. Підставами для перегляду судових рішень Верховним Судом України, що набрали законної сили, є: ...
4) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої
визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань
при вирішенні справи судом.»
E. Закон України
«Про виконання рішень та застосування практики
Європейського суду з прав людини» 2006 року

51. Статтею 10 Закону передбачено додаткові заходи індивідуального характеру з метою забезпечення виконання рішень Суду, включаючи повторний розгляд справи судом та відновлення провадження
у справі.
III. ВІДПОВІДНІ МІЖНАРОДНІ ДОКУМЕНТИ
52. У відповідних витягах з Доповіді до Українського Уряду за результатами візиту до України Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність,
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поводженню чи покаранню (далі — КЗК) з 9 до 21 жовтня 2005 року зазначено таке:
«...КЗК також рекомендує органам влади України якомога швидше переглянути закріплені законодавством норми житлового простору на
одного засудженого, забезпечивши, щоб вони становили щонайменше
по 4 кв. м в усіх установах Державного департаменту України з питань
виконання покарань. ...»
«...хоча неприйнятна практика систематичного застосування наручників кожного разу, коли засудженого виводять з камери, була нарешті
скасована для жінок, органи влади України досі не припинили її застосування до чоловіків...»

«...рекомендації...:
— негайно припинити практику систематичного застосування наручників до засуджених до довічного позбавлення волі чоловіків при
виведенні їх з камери; ...»

ПРАВО
I. МЕЖІ РОЗГЛЯДУ
53. У своїх зауваженнях у відповідь на зауваження Уряду заявник
додатково скаржився за статтею 6 Конвенції на неефективну правову
допомогу, що надавалась йому призначеними державою захисниками
на початковій стадії кримінального провадження щодо нього.
54. На думку Суду, ця нова скарга не є уточненням його первинних скарг до Суду, щодо яких сторони надали свої зауваження. Отже,
Суд вважає недоцільним розгляд цього питання у контексті цієї справи (див. рішення у справі «Пиряник проти України» (Piryanik v. Ukraine),
заява № 75788/01, п. 20, від 19 квітня 2005 року).
IІ. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
55. Заявник скаржився на неналежні умови тримання його під вартою у Харківському СІЗО. Він також зазначав, що з 6 жовтня 2005 року
до 5 травня 2009 року впродовж його перебування у Донецькому СІЗО
до нього застосовувались наручники кожного разу, коли його виводи-
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ли з камери, у тому числі, під час побачень з родичами та прогулянок.
Заявник вважав таке поводження нелюдським та таким, що принижує
гідність. Він посилався на статтю 3 Конвенції, яка передбачає таке:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому,
що принижує гідність, поводженню або покаранню.»

56. Суд зазначає, що скарги заявника за статтею 3 Конвенції стосуються двох чітко окреслених питань, а саме: стверджуваних неналежних умов тримання у Харківському СІЗО та застосування до нього
наручників у Донецькому СІЗО. Суд розгляне ці питання по черзі.
A. Умови тримання під вартою у Харківському СІЗО

1. Щодо прийнятності
57. Уряд доводив, що цей аспект справи є неприйнятним на підставі невичерпання національних засобів юридичного захисту. Уряд
стверджував, що заявник міг звернутися зі скаргою до прокурора,
який здійснює нагляд за додержанням законів при виконанні кримінальних покарань в органах і установах виконання покарань. Будь-яка
винесена прокурором постанова також могла бути оскаржена до національних судів.
58. Заявник заперечив ефективність зазначеного засобу правового захисту. Посилаючись на відповідну практику Суду (див. рішення
у справі «Похлєбін проти України» (Pokhlebin v, Ukraine), заява № 35581/06,
п. 41, від 20 травня 2010 року), він стверджував, що оскаржувана проблема має системний характер.
59. Суд зазначає, що він вже неодноразово відхиляв подібні заперечення Уряду, встановлюючи, що засіб правового захисту, на який
посилався Уряд, був неефективним на тій підставі, що не було доведено, що використання такого провадження змогло б забезпечити покращення умов тримання заявника (див., наприклад, рішення у справі
«Савінов проти України» (Savinov v. Ukraine), заява № 5212/13, п. 36, від
22 жовтня 2015 року). Суд не вбачає підстав відходити від зазначеного
висновку у цій справі, а отже, вважає, що ця скарга не може бути відхилена у зв’язку з невичерпанням національних засобів юридичного
захисту.
60. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Вона не є неприйнятною з
будь-яких інших підстав. Отже, Суд оголошує її прийнятною.
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2. Щодо суті
61. Стаття 3 Конвенції вимагає від держав забезпечити тримання
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 перевищували невідворотний рівень страждання, притаманний триманню під вартою (див. рішення у справі «Кудла проти Польщі» (Kudła v.
Poland) [ВП], заява № 30210/96, п. 94, ECHR 2000-XI).
62. Суд нагадує, зокрема, що при встановленні того, чи є умови
тримання такими, «що принижують гідність» у розумінні статті 3 Конвенції, серйозний брак простору у в’язничних камерах вважається дуже
впливовим чинником та може становити порушення як сам по собі, так
і у сукупності з іншими недоліками (див. серед багатьох інших джерел
рішення у справах «Каралевічус проти Литви» (Karalevičius v. Lithuania),
заява № 53254/99, пп. 39–40, від 7 квітня 2005 року, та «Ананьєв та
інші проти Росії» (Ananyev and others v. Russia), заяви №№ 42525/07 та
60800/08, пп. 146–149, від 10 січня 2012 року). З огляду на те, що забезпечення площею у чотири квадратних метри залишається бажаною
нормою для камер, в яких тримається по кілька осіб, Суд встановив, що
у випадках, коли заявники мають у своєму розпорядженні менше трьох квадратних метрів площі, таке переповнення повинно загалом вважатися достатньо суворим, щоб виправдати встановлення порушення
статті 3 Конвенції (див. mutatis mutandis згадане рішення у справі «Ананьєв проти Росії» (Ananyev and others v. Russia), пп. 144 та 145).
63. Суд зазначає, що у цій справі заявник надав деякі відомості
щодо площі конкретної камери, в якій він перебував впродовж певних
періодів часу, кількості осіб, які були розміщені у ній разом з ним, та
щодо інших умов тримання у камері. Уряд стверджував, що скарги заявника не були доведені поза розумним сумнівом та що його страждання не досягли необхідного мінімального рівня жорстокості. Уряд
надав опис умов, у яких тримався заявник, заперечив відомості щодо
площі камери та піддав сумніву свідчення ймовірних сусідів заявника
по камері, при цьому зазначивши, що відомості щодо осіб, які перебували разом із заявником у Харківському СІЗО, було знищено.
64. Суд не вважає необхідним розв’язання спору між сторонами щодо фактів, оскільки у будь-якому разі наявні докази свідчать про те, що
впродовж свого перебування у Харківському СІЗО заявник не мав достатнього особистого простору. Зокрема, як повідомлялося Урядом, у камерах, що були призначені для розміщення восьми осіб, та площа яких
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становила 24,2 кв. м, на одну особу припадало близько трьох квадратних
метрів площі підлоги. Насправді Уряд не повідомив, скільки осіб перебувало у цих камерах у відповідний час, оскільки матеріали було знищено.
65. Крім того, зважаючи на те, що в камерах також розміщалися санвузли, меблі та інші предмети обстановки, особистий простір
ув’язнених осіб був ще меншим.
66. Серед інших елементів, які є суттєвими для оцінки умов тримання під вартою, особливу уваги слід приділити наявності та тривалості прогулянок та умов, за яких ув’язнені особи могли здійснювати
ці прогулянки. Суд вже встановлював порушення статті 3 Конвенції,
оскільки відсутність або короткотривалість прогулянки були чинниками, які дедалі погіршували становище заявника, який перебував
у камері весь час або решту часу (див. згадане рішення у справі «Ананьєв та інші проти Росії» (Ananyev and others v. Russia), пп. 149–151 та практику Суду, наведену у них).
67. Суд на підставі наявних матеріалів справи, що стосуються режиму СІЗО, зауважує, що заявник та його сусіди по камері не мали свободи пересування та перебували у своїй камері більшість дня.
68. З огляду на свою усталену практику (див. серед інших джерел
згадані рішення у справах «Ананьєв та інші проти Росії» (Ananyev and
others v. Russia), пп. 160–166, «Мельник проти України» (Melnik v. Ukraine),
п. 103, рішення у справах «Горбатенко проти України» (Gorbatenko v.
Ukraine), заява № 25209/06, п. 139, від 28 листопада 2013 року, та «Іглін
проти України» (Iglin v. Ukraine), заява № 39908/05, пп. 51–52, від 12 січня 2012 року), Суд вважає, що умови тримання заявника під вартою
у СІЗО № 27, зокрема, брак особистого простору у розпорядженні заявника у поєднанні з відсутністю можливості для прогулянок впродовж
майже трьох місяців тримання його під вартою, становили таке, що
принижує гідність, поводження. Відповідно, у зв’язку з цим було порушення статті 3 Конвенції.
69. З огляду на ці висновки Суд не вважає за необхідне розглядати
твердження заявника про те, що він перебував в одній камері з хворими на туберкульоз особами.
B. Застосування наручників у Донецькому СІЗО

70. Уряд зазначив, що заявник не вичерпав національні засоби
юридичного захисту, як це вимагається пунктом 1 статті 35 Конвенції, оскільки він не подав до прокуратури відповідну скаргу. Уряд та-
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кож заперечив застосування до заявника наручників під час побачень
з родичами і щоденних прогулянок та доводив, що його твердження
у зв’язку з цим не було підтверджено жодними доказами.
71. Заявник доводив, що засіб юридичного захисту, на який посилається Уряд, не був ефективним, оскільки застосування до засуджених наручників при виведенні з камер приписувалося національним
законодавством, а отже, становило проблему системного характеру.
72. Суд не вважає за необхідне встановлювати, чи вичерпав заявник національні засоби юридичного захисту, як доводив Уряд, оскільки він встановлює, що ця скарга є неприйнятною у будь-якому разі
з причин, наведених нижче.
73. Суд неодноразово наголошував на тому, що заходи позбавлення особи свободи, можуть часто включати у себе елемент страждання
і приниження, пов’язаний з певною формою законного поводження чи
покарання. Як зазначено у пункті 61, держава має забезпечити, щоб
спосіб і метод виконання покарання не завдавали особі душевного
страждання чи труднощів, які б перевищували невідворотний рівень
страждання, притаманний триманню під вартою (див. згадане рішення у справі «Кудла проти Польщі» (Kudła v. Poland) пп. 92–94).
74. Застосування наручників, як правило, не порушує питання за
статтею 3 Конвенції, якщо такий захід здійснено у зв’язку із законним затриманням і не призводить до застосування сили або її публічної демонстрації, які б перевищували межі, що обґрунтовано вважаються необхідними (див. рішення у справах «Городнічев проти Росії»
(Gorodnitchev v. Russia), заява № 52058/99, п. 108, від 24 травня 2007 року,
та «Кучерук проти України» (Kucheruk v. Ukraine), заява № 2570/04, п. 139,
ECHR 2007-X).
75. Суд зауважує, що доводи заявника щодо цієї частини його скарги обмежені загальною скаргою на умови тримання, що застосовуються
до засуджених до довічного позбавлення волі, яка передбачала те, що
він вважав невиправданим застосування наручників. Ані у своїх первинних скаргах, ані у зауваженнях у відповідь на зауваження Уряду
заявник не надав жодних докладних відомостей щодо оскаржуваного
заходу, включаючи спосіб, у який він застосовувався. Він вважав, що не
було жодних підстав для застосування до нього наручників, оскільки
він добре себе поводив, але він не продемонстрував характеру та масштабів страждань та приниження, які спричинило йому застосування оскаржуваного заходу, та не обґрунтував, що зазначене страждання виходило за межі, притаманні його законному триманню під вартою (див.,
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mutatis mutandis, згадане рішення у справі «Кудла проти Польщі» (Kudła
v. Poland), пп. 92–94, та рішення у справі «Охріменко проти України»
(Okhrimenko v. Ukraine), заява № 53896/07, п. 98, від 15 жовтня 2009 року).
76. На відміну від справи «Каверзін проти України» (Kaverzin v. Ukraine)
(заява № 923893/03, пп. 150–163, від 15 травня 2012 року), в якій оскаржуваний захід, при виконанні якого засудженого конвоювали троє охоронців у супроводі службового собаки, застосовувався до засудженого до
довічного позбавлення волі, який був повністю сліпим та вимагав сторонньої допомоги для забезпечення життєвих потреб, у цій справі немає наявних доказів того, що заявник зазнав страждань, які б дозволили
Суду розглянути по суті його скаргу у тому вигляді, в якому вона є.
77. Зважаючи на вищенаведені міркування, Суд доходить висновку, що ця скарга у тому вигляді, як її подано заявником, не виявляє
будь-яких ознак порушень прав та свобод, викладених у Конвенції або
у протоколах до неї. Тим не менш, Суд зазначає, як він зробив це у пункті 162 рішення у справі «Каверзін проти України» (Kaverzin v. Ukraine),
що нормативно-правові акти, як виявляється, дозволяють органам
влади застосування згаданих засобів стримування до всіх чоловіків,
засуджених до довічного позбавлення волі, без урахування їхнього
особистого становища та конкретної небезпеки, яку вони могли чи не
могли становити. Навіть за відсутності особливої уразливості заявника, як у справі «Каверзін проти України» (Kaverzin v. Ukraine), застосування подібних норм за відсутності особистої оцінки кожного випадку
може призвести до виникнення проблем за статтею 3 Конвенції.
78. Проте, з огляду на загальний характер скарги заявника у цій
конкретній справі, ця частина заяви є явно необґрунтованою та має
бути відхилена відповідно до підпункту «а» пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.
III. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 5 КОНВЕНЦІЇ
79. Заявник скаржився на те, що ані на стадії досудового слідства,
ані на стадії судового розгляду він не міг скористатись ефективною
процедурою судового перегляду законності продовжуваного тримання його під вартою. Він посилався на пункт 4 статті 5 Конвенції, який
передбачає таке:
«4. Кожен, кого позбавлено свободи внаслідок арешту або тримання
під вартою, має право ініціювати провадження, в ході якого суд без
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зволікання встановлює законність затримання і приймає рішення про
звільнення, якщо затримання є незаконним.»
A. Щодо прийнятності

1. Доводи сторін
80. Уряд доводив, що заявник міг скористатись ефективною процедурою оскарження тримання його під вартою. Зокрема, згідно зі
статтею 165 КПК на стадії досудового слідства він міг оскаржити рішення суду від 4 січня 2002 року про продовження строку тримання
його під вартою, але він так не вчинив. Крім того, відповідно до статей
263 та 274 КПК право заявника на подання клопотання про звільнення з-під варти на стадії судового розгляду було необмеженим, але він
утримався від подання такого клопотання. Отже, Уряд стверджував,
що заявник не вичерпав доступні йому ефективні засоби юридичного
захисту.
81. Заявник не заперечував, що він не оскаржив рішення від 4 січня 2002 року, але заявив, що під час судового розгляду він подавав численні клопотання про звільнення, як при оскарженні рішень суду по
суті справи, так і шляхом окремих клопотань, але їх було залишено без
розгляду. Він надав копії відповідних клопотань до національних судів.
Посилаючись на відповідні положення національного законодавства та
відсутність національної судової практики на підтвердження доводів
Уряду, заявник доводив, що насправді ані на стадії слідства, ані під
час судового розгляду справи не існувало жодних ефективних засобів
правового захисту, які б відповідали цілям пункту 4 статті 5 Конвенції.
Насамкінець він доводив, що ситуація, яка стала підставою для подання ним скарги, була схожа на ситуацію, яка за висновком Суду свідчить
про систематичне порушення пункту 4 статті 5 Конвенції (посилаючись у зв’язку з цим на рішення у справі «Нечипорук та Йонкало проти
України» (Nechiporuk and Yonkalo v. Ukraine), заява № 42310/04, п. 248, від
21 квітня 2011 року).

2. Оцінка Суду
82. Суд зазначає, що строк тримання заявника під вартою неодноразово продовжувався під час досудового слідства, а саме: 4 січня,
7 березня та 8 квітня 2002 року, а також двічі під час розгляду справи
у суді. Суд також зазначає, що починаючи з 7 березня 2002 року, по
станови про продовження строку тримання заявника під вартою та
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про передання матеріалів його справи на розгляд по суті, які постановляли національні суди, оскарженню не підлягали (див. пп. 19, 22 та 26).
a) Тримання під вартою з 4 січня до 7 березня 2002 року
83. Сторонами не заперечується, що заявник не оскаржив постанову від 4 січня 2002 року, незважаючи на те, що стаття 1653 КПК передбачала таку можливість (див. пункт 47). Суд не може розглядати
абстрактно питання про якість судового розгляду, якого заявник не
вимагав і який, відповідно, не здійснювався (див., наприклад, згадане
рішення у справі «Нечипорук та Йонкало проти України» (Nechiporuk and
Yonkalo v. Ukraine), п. 246.
84. Відповідно, скарга заявника щодо відсутності ефективної процедури оскарження законності продовжуваного тримання його під
вартою з 4 січня до 7 березня 2002 року є явно необґрунтованою та має
бути відхилена відповідно до підпункту «а» пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.
b) Тримання під вартою після 7 березня 2002 року
85. Суд доходить висновку, що заперечення Уряду щодо невичерпання національних засобів юридичного захисту щодо зазначеного
періоду тісно пов’язані із суттю скарги заявника за пунктом 4 статті 5
Конвенції. Отже, Суд долучає їх до суті справи.
86. Суд також зазначає, що ця частина заяви не є явно необґрунтованою у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд
також зазначає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав.
Тому вона має бути визнана прийнятною.
B. Щодо суті

87. Заявник стверджував, що ані згідно з національним законодавством, ані на практиці не існувало ефективної процедури, за допомогою якої він міг би домогтися судового перегляду законності продовжуваного тримання його під вартою.
88. Уряд не надав зауважень по суті, але послався на свої доводи
щодо прийнятності цієї частини заяви (див. пункт 80).
89. Суд нагадує, що пункт 4 статті 5 Конвенції забезпечує заарештованим чи затриманим особам право на перегляд матеріально-правових і процесуальних умов, які з точки зору Конвенції мають суттєве значення для забезпечення «законності» позбавлення свободи.
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Це означає, що така процедура судового перегляду законності тримання під вартою повинна бути доступною у національній правовій
системі. Така процедура має відповідати принципам, що випливають
з практики Суду (див. рішення у справі «Молодорич проти України»
(Molodorych v. Ukraine), заява № 2161/02, п. 97, від 28 жовтня 2010 року).
90. Можливість ініціювати таку процедуру має бути забезпечена
невдовзі після взяття особи під варту і за необхідності через розумні
періоди часу в подальшому. Процедура розгляду питання законності
тримання під вартою має здійснюватися з належною сумлінністю
(див., наприклад, рішення у справі «Сергій Волосюк проти України»
(Sergey Volosyuk v. Ukraine), заява № 1291/03, від 12 березня 2009 року).
91. Вимога процесуальної справедливості за пунктом 4 статті 5 Конвенції не встановлює єдиного незмінного стандарту, що застосовується
незалежно від контексту, фактів і обставин. Хоча не завжди є необхідність у тому, щоб процедура за пунктом 4 статті 5 Конвенції супроводжувалась такими ж гарантіями, які вимагаються статтею 6 Конвенції
у кримінальному чи цивільному судочинстві, вона повинна мати судовий характер і забезпечувати гарантії, які є належними при застосуванні цього виду позбавлення свободи (див. рішення у справі «А. та інші
проти Сполученого Королівства» (A. and Others v. the United Kingdom) [ВП],
заява № 3455/05, п. 203, ECHR 2009, з подальшими посиланнями). Забезпечення особі, позбавленій свободи, можливості бути заслуханою
особисто або через певні форми представництва є однією з основоположних гарантій процедури, що застосовуються при вирішенні питань
позбавлення свободи (див. рішення у справі «Кампаніс проти Греції»
(Kampanis v. Greece), від 13 липня 1995 року, п. 47, Серія A, № 318B). Крім
того, хоча Конвенція не вимагає від Договірних держав встановлювати
другий рівень судової інстанції для розгляду питання законності тримання під вартою, «держава, яка запроваджує таку систему, повинна
в принципі забезпечити, щоб особи, позбавлені свободи, користувалися
на етапі оскарження такими самими гарантіями, як і в першій інстанції» (див., наприклад, рішення у справі «Наварра проти Франції» (Navarra
v. France), від 23 листопада 1993 року, п. 28, Серія A, № 273B).
92. Питання про те, чи було дотримано право особи за пунктом 4
статті 5 Конвенції, має вирішуватися з урахуванням обставин кожної конкретної справи (див. рішення у справі «Ребок проти Словенії»
(Rehbock v. Slovenia), заява № 29468/95, п. 84, ECHR 2000-XII).
93. Суд по черзі розгляне скаргу заявника щодо стадії досудового
слідства та стадії судового розгляду.
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1. Неможливість ініціювати судовий перегляд
законності тримання під вартою на стадії досудового слідства
після 7 березня 2002 року
94. Суд нагадує, що дві постанови суду про продовження строку
тримання заявника під вартою після 7 березня 2002 року та до передачі його справи на розгляд суду не підлягали оскарженню згідно з національним законодавством.
95. Суд також зазначає, що 7 березня та 8 квітня 2002 року національний суд розглянув клопотання прокурора про продовження строку
тримання заявника під вартою за відсутності заявника, у якого на той
час не було захисника, та у присутності прокурора і слідчого. Більше
того, суд не розглянув деякі важливі аспекти тримання заявника під
вартою та не навів жодних конкретних міркувань, які виправдовували
би продовження строку тримання його під вартою, а просто послався
на серйозність обвинувачень проти нього та на необхідність проведення додаткових слідчих дій (див. для порівняння згадане рішення
у справі «Молодорич проти України» (Molodorych v. Ukraine), пп. 108 та
110, та рішення у справі «Свершов проти України» (Svershov v. Ukraine),
заява № 35231/02, пп. 71–72, від 27 листопада 2008 року).
96. Уряд не стверджував, що на той час у законодавстві або у практиці існували будь-які інші засоби правового захисту, які дали б заявнику змогу ініціювати судовий перегляд продовжуваного тримання
його під вартою після 7 березня 2002 року. За цих обставин Суд доходить висновку, що впродовж цього періоду тримання заявника під
вартою не було дотримано вимог пункту 4 статті 5 Конвенції.

2. Неможливість ініціювати судовий перегляд законності
тримання під вартою на стадії судового розгляду
97. Заявник доводив, що впродовж судового розгляду він подав до
суду низку клопотань про звільнення з-під варти та неодноразово запитував про результати розгляду його клопотань, але безуспішно.
98. Уряд не надав своїх коментарів з приводу тверджень заявника.
99. Суд зауважує, що на стадії судового розгляду заявник подав щонайменше три клопотання про зміну запобіжного заходу (див. пп. 27,
28 та 34).
100. На стадії судового розгляду питання щодо законності тримання заявника під вартою розглядалося національними судами
двічі: апеляційним судом, коли він повернув справу на додаткове
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розслідування; та Верховним Судом України, коли він розглядав касаційну скаргу заявника з приводу повернення справи на додаткове
розслідування. У рішеннях обох судів не наводилося жодних підстав
продовження тримання заявника під вартою (див. пп. 28–29). Суд вже
розглядав у низці інших справ проти України питання перегляду законності продовжуваного тримання під вартою після закінчення досудового слідства та встановив, зокрема, що у зв’язку з відсутністю
чітких положень, які зобов’язували би суди вмотивовувати свої рішення, якими санкціонується взяття під варту, або встановлювати строк
такого тримання під вартою, законодавство України у тому вигляді,
в якому воно перебувало на той час, не передбачало процедури, яка б
відповідала вимогам пункту 4 статті 5 Конвенції (див. рішення «Харченко проти України» (Kharchenko v. Ukraine), заява № 40107/02, п. 100,
від 10 лютого 2011 року; та в якості нещодавнього джерела див. рішення у справі «Таран проти України» (Taran v. Ukraine), заява № 31898/06,
п. 81, від 17 жовтня 2013 року). Суд не вбачає причин для відходу у цій
справі від своєї попередньої практики та встановлює, що щодо зазначеного періоду було порушення пункту 4 статті 5 Конвенції.

3. Загальний висновок
101. У світлі вищенаведеного Суд доходить висновку, що ані на
стадії досудового слідства після 7 березня 2002 року, ані на стадії судового розгляду заявник не мав можливості скористатись ефективною
процедурою перегляду законності продовжуваного тримання його під
вартою. Отже, Суд відхиляє заперечення Уряду щодо прийнятності
цієї частини заяви та встановлює порушення пункту 4 статті 5 Конвенції щодо обох періодів.
IV. СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ
102. Заявник скаржився на те, що у кримінальному провадженні
щодо нього його права на захист не було дотримано, оскільки як на
початковій стадії слідства, так й під час розгляду справи у Верховному
Суді України його інтереси не представляв захисник.
103. Цю скаргу слід розглядати за підпунктом «с» пункту 3 статті 6
Конвенції, відповідна частина якої передбачає таке:
«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 правосуддя.»
A. Відсутність доступу до захисника
на початковій стадії слідства

1. Щодо прийнятності
104. Уряд доводив, що заявник не вичерпав національні засоби
юридичного захисту щодо зазначеної вище скарги. Уряд уточнив, що
заявник не довів до національних судів відомостей про всі випадки
стверджуваного порушення його права на захист, які він навів у своїй
заяві до Суду.
105. Заявник не погодився. Він стверджував, що належним чином
у своїх зверненнях довів до відома національних органів влади усі деталі своєї скарги.
106. Суд зауважує, що з клопотань заявника до національних
судів, у тому числі з його касаційних скарг, випливає, що він постійно
наголошував на тому, що на початковій стадії слідства всі допити проводились за відсутності його захисника з порушенням його права на
захист. Він скаржився, що деякі з протоколів допитів було використано
як докази проти нього, при тому, що інші було визнано судом першої
інстанції неприйнятними.
107. Таким чином, Суд переконався у тому, що заявник належним
чином подав свою скаргу в ході кримінального провадження у його
справі і тому відхиляє заперечення Уряду.
108. Суд також зазначає, що ця частина заяви не є явно необґрунтованою у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд
також зазначає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав.
Тому вона має бути визнана прийнятною.

2. Щодо суті
a) Доводи сторін
109. Заявник доводив, що після його затримання 11 листопада
2001 року він зустрівся зі своїм захисником у приватній обстановці
21 жовтня 2002 року. У день його затримання внаслідок жорстокого
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поводження працівників міліції він надав неправдиві визнавальні
покази щодо низки розбійних нападів та вбивства. Незважаючи на це
справи за обвинуваченнями у розбійних нападах та вбивстві до квітня 2002 року розслідувалися окремо. Його неодноразово допитували
за відсутності захисника виправдовуючи це тим, що допит стосувався
обвинувачень у розбійних нападах та у такому випадку присутність
захисника не була обов’язковою. Не заперечуючи, що він добровільно
відмовився від свого права на захисника під час допиту щодо обвинувачень у розбійних нападах, заявник, тим не менше, стверджував,
що не будучи обізнаним в юриспруденції, він не усвідомлював повною мірою можливі негативні наслідки відмови від зазначеного права
і ніхто не пояснив йому цього. Зокрема, його не повідомили, що покази, які він надав за відсутності захисника під час досудового слідства,
можуть мати більшу значущість, ніж покази, надані під час судового
розгляду. Після того, як заявник отримав можливість проконсультуватися із захисником, він відмовився від визнавальних показів та впродовж решти провадження послідовно заявляв про свою невинуватість.
Крім того, він вказав, що не було забезпечено необхідні процесуальні
гарантії отримання органами влади його відмови від захисника, таких
як присутність адвоката або відеозапис. Заявник також наголошував
на тому, що під час цих допитів за відсутності захисника його допитували про вбивство, хоча допит за таким обвинуваченням вимагав
обов’язкової участі захисника. Більше того, ці покази було використано судом першої інстанції як докази для його засудження. Насамкінець заявник доводив, що в інтересах правосуддя він мав отримати
захисника з самого початку провадження з огляду на складність справи, низку серйозних обвинувачень проти нього та можливе покарання,
яке йому загрожувало.
110. Уряд не погодився. Він вказав, що у провадженні за обвинуваченнями у вбивстві заявник завжди мав захисника, оскільки його
присутність згідно з національним законодавством була обов’язковою.
На початковій стадії слідства щодо розбійних нападів заявник добровільно відмовився від свого права на захисника та, будучи повною
мірою проінформованим про свої процесуальні права, він підписав протоколи про таку відмову 12 листопада, а також 12 та 13 грудня 2001 року.
Згідно з національним законодавством жодних підстав не прийняти зазначені відмови не було. З 12 березня 2002 року, як тільки кримінальні
справи щодо заявника було об’єднано в єдине провадження, впродовж
решти досудового слідства його інтереси представляв захисник.
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b) Оцінка Суду
111. Пункт 1 статті 6 Конвенції вимагає надання доступу до захисника з першого допиту підозрюваного працівниками міліції за
винятком випадків, коли за конкретних обставин відповідної справи
продемонстровано, що існують вагомі підстави для обмеження такого права. Навіть якщо вагомі підстави можуть у виняткових випадках виправдовувати відмову у доступі до захисника, таке обмеження,
незалежно від його підстав, не повинно невиправдано порушувати
права обвинуваченого за статтею 6 Конвенції. Право на захист буде
в принципі непоправно порушено, якщо визнавальні покази, отримані від особи під час допиту правоохоронними органами без забезпечення їй доступу до захисника, використовуватимуться з метою її
засудження (див. рішення у справах «Сальдуз проти Туреччини» (Salduz
v. Turkey) [ВП], заява № 36391/02, пп. 55–57, від 27 лютого 2008 року та
«Дворський проти Хорватії» (Dvorski v. Croatia), заява № 25703/11, п. 80,
від 20 жовтня 2015 року).
112. Повертаючись до фактів цієї справи, Суд зауважує, що на час
затримання заявника, він підозрювався у вчиненні розбійних нападів.
12 та 13 листопада його було допитано як обвинуваченого у рамках зазначеного провадження. Перед допитом він відмовився від свого права
на захисника. У зв’язку з цим Суд нагадує, що відмова від права, гарантованого Конвенцією, у межах, в яких це дозволяється, повинна надаватися у недвозначний спосіб та супроводжуватися мінімальними гарантіями, співмірними її значущості (див. рішення у справах «Колоцца
проти Італії» (Colozza v. Italy), від 12 лютого 1985 року, Серія A, № 89,
стр. 14, п. 28; «Обершлік проти Австрії (№ 1)» (Oberschlick v. Austria (no. 1)),
від 23 травня 1991 року, Серія A, № 204, стр. 23, п. 51; та «Сейдовіч проти Італії» (Sejdovic v. Italy) [ВП], заява № 56581/00, п. 86, ECHR 2006-II).
Допит щодо розбійних нападів, у вчиненні яких підозрювався заявник,
згідно з національним законодавством не вимагав обов’язкової правової допомоги захисника. На додаток до цього, приймаючи як докази
покази заявника, надані за відсутності захисника, щодо його причетності до вчинення розбійних нападів та визнаючи його винним за цими пунктами обвинувачення, суд першої інстанції не знайшов підстав
поставити під сумнів справжність або допустимість відповідних протоколів про відмову від зазначеного права (див. пункт 35).
113. Таким чином, Суд доходить висновку, що відмова від захисника під час допитів щодо обвинувачень у розбійних нападах була
власним вибором заявника, а органи влади не можуть нести відпові-
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дальність за те, що він не отримав правової допомоги захисника під
час зазначених слідчих дій, і відповідно, — за наслідки, які ця відмова
мала при засудженні заявника.
114. Проте Суд не може дійти такого ж висновку щодо прав заявника на захист у контексті його обвинувачень у вчиненні вбивства
з огляду на таке.
115. Суд зауважує, що у день його затримання заявник надав покази, з яких стало зрозуміло, що він свідчить про вчинення не тільки
розбійних нападів, а й низки інших злочинів, у тому числі вбивства
за обтяжуючих обставин. Суд вважає, що з того часу у слідчого були
усі підстави підозрювати його у вчиненні умисного вбивства з корисливих мотивів. Відповідно, заявник мав право на доступ до захисника з моменту першого допиту щодо вбивства. Більше того, відповідно
до національного законодавства заявник мав право на обов’язкову
правову допомогу захисника у зв’язку з обвинуваченнями у вчиненні
вбивства з корисливих мотивів, оскільки можливим покаранням за це
було довічне позбавлення волі.
116. Хоча на основі наявних у нього документів Суд не в змозі вирішити, чи заявник підписав згадані протоколи з власної ініціативи
або його підштовхнули до цього органи влади, ніщо не свідчить про
те, що як тільки заявник надав покази щодо вбивства, він отримав
офіційний статус у кримінальному провадженні щодо вбивства або
йому було запропоновано правову допомогу у зв’язку із зазначеним
обвинуваченням. У той же час, з протоколу додаткового допиту від
13 листопада 2001 року ясно, що після надання показів заявнику ставились додаткові запитання щодо вбивства. З матеріалів справи також
випливає — та це не заперечувалось сторонами, — що заявник ніколи
не відмовлявся від свого права на правову допомогу під час допитів
у зв’язку з обвинуваченнями у вбивстві.
117. Також, як зазначив заявник, 21 листопада 2001 року його було
вперше офіційно допитано як підозрюваного у вчиненні вбивства та
він докладно розповів про зазначений інцидент. Під час допиту захисник присутній не був.
118. Згадані вище обставини демонструють, що право заявника
на доступ до захисника у провадженні щодо вчинення вбивства було обмежене щонайменше до 22 листопада 2001 року, коли йому було
пред’явлено офіційне обвинувачення у злочині у присутності захисника (див. пункт 14). Суд не вбачає жодної вагомої підстави для обмеження права заявника на захисника до цієї дати.
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119. Крім того, Суд вважає, що зазначене обмеження завдало шкоди
правам заявника на захист. Суд зазначає, що відповідна частина вироку апеляційного суду від 6 жовтня 2005 року демонструє, що при визнанні заявника винним у вчиненні вбивства, суд першої інстанції серед інших доказів ґрунтувався на показах, наданих заявником під час
допитів як підозрюваного та обвинуваченого «у тому числі, за участі
захисника» (див. пункт 35). Зазначивши, що впродовж усього судового розгляду заявник послідовно заявляв про свою невинуватість та
відмовлявся від визнавальних показів, наданих на початкових етапах
провадження, суд відхилив у зв’язку з необґрунтованістю його твердження про те, що відповідні покази було отримано з порушенням його
права на захист. Суд зазначив, що ці покази було надано у присутності
захисника. Цю позицію було підтримано Верховним Судом України,
який залишив без задоволення касаційну скаргу заявника, не надавши при цьому конкретного обґрунтування.
120. З цього, такими чином, слідує, що суди ґрунтувались на показах заявника, наданих на етапі досудового слідства. Проте загальне
формулювання відповідної частини вироку та, зокрема, відсутність
жодних посилань на дати протоколів допитів, не дає чіткого розуміння, які саме покази заявника було прийнято як докази. У зв’язку з цим
Суд доходить висновку, що фраза «...у тому числі, за участі захисника»
свідчить, що деякі з показів, прийнятих як докази, було надано за відсутності захисника. За цих обставин чітко прослідковується непослідовність у наступному твердженні апеляційного суду, що жодних порушень права заявника на захист не було, оскільки всі покази надавалися у присутності захисника.
121. Суд також вказує на те, що в окремій ухвалі, яку було по
становлено разом з вироком по справі, апеляційний суд посилався
на докази, які він вважав недопустимими, оскільки їх було отримано
з порушенням процесуальних прав підсудних, у тому числі, прав на
захист (див. пункт 36). Покази, надані заявником 11, 12, 13 та 21 листопада 2001 року, були відсутні у списку недопустимих доказів.
122. За цих обставин Суд не може не дійти висновку, що при встановленні вини заявника за обвинуваченнями у вчиненні вбивства національний суд ґрунтувався на показах, які він надав на початковій
стадії слідства за відсутності захисника. Хоча були й інші докази проти заявника, Суд не може ігнорувати значний можливий вплив його
первинних визнавальних показів на подальший хід кримінального
провадження у його справі та той факт, що вони вочевидь відіграва-
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ли важливу роль у вироках національних судів (див. рішення у справі
«Леонід Лазаренко проти України» (Leonid Lazarenko v. Ukraine), заява
№ 22313/04, п. 57, від 28 жовтня 2010 року).
123. З огляду на вищенаведені міркування Суд встановлює, що було порушення підпункту «с» пункту 3 статті 6 Конвенції у поєднанні
з пунктом 1 статті 6 Конвенції.
B. Відсутність правової допомоги захисника
у зв’язку з касаційною скаргою заявника

124. Хоча Уряд не надав жодних зауважень стосовно правила щодо
шестимісячного строку для подання заяви, Суд нагадує, що це правило відображає бажання Договірних сторін запобігти оскарженню минулих рішень через невизначений період часу. Отже, це правило слугує
не лише інтересам Уряду держави-відповідача, а й самому по собі принципу правової визначеності. Воно окреслює кінцеві строки нагляду,
що здійснюється конвенційними органами, та вказує особам і державним органам на строк, зі спливом якого такий нагляд вже є неможливим. Таким чином, у Суду немає підстав не застосовувати до заяви
правило шестимісячного строку виключно внаслідок того, що Уряд не
надав попередніх заперечень за цим правилом (див. ухвалу щодо прийнятності у справі «Уокер проти Сполученого Королівства» (Walker v. the
United Kingdom), заява № 34979/97, ECHR 2000-I).
125. Суд зауважує, що остаточне рішення у кримінальній справі
щодо заявника було постановлене Верховним Судом України 19 жовтня
2006 року при тому, що, як свідчать матеріали справи, заявник вперше
згадав у своєму листі до Суду від 21 січня 2010 року, тобто приблизно через три роки, що він не отримував правової допомоги захисника у касаційному провадженні. Отже, Суд доходить висновку, що цю скаргу було
подано з пропущенням строку, а тому вона має бути відхилена відповідно до пунктів 1 та 4 статті 35 Конвенції (див. ухвалу щодо прийнятності
у справі «Дудник та інші проти України» (Dudnik and Others v. Ukraine),
заяви №№ 9408/05, 10642/05 та 26842/05, від 20 листопада 2007 року).
V. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
126. Заявник також скаржився на те, що зазнав жорстокого поводження працівників міліції; що слідчими органами було проведено
незаконний обшук у його помешканні; що постанова про оголошення
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його у розшук та затримання була незаконною; що він постав перед
суддею приблизно через два місяці після його затримання; що відмова
призначити законними представниками його сестру, яку було допитано в якості свідка, та матір була незаконною; що тривалість кримінального провадження у його справі була надмірною; що національні
суди не надали йому достатньо часу на ознайомлення з матеріалами
справи, не заслухали всіх свідків захисту та неправильно оцінили докази у справі, що незважаючи на його невинуватість призвело до його
засудження; та що після постановлення вироку від 6 жовтня 2005 року
його було незаконно поміщено до блоку підвищеної безпеки СІЗО № 5.
Заявляючи зазначені скарги, заявник посилався на статті 3, 5, 6 та 13
Конвенції.
127. Після направлення заяви на комунікацію Уряду держави-відповідача заявник у зв’язку з фактами цієї справи додатково послався
на статтю 8 Конвенції.
128. З урахуванням усіх наявних у нього матеріалів та належності
оскаржуваних питань до сфери його компетенції, Суд вважає, що вони
не виявляють жодних ознак порушень прав і свобод, гарантованих положеннями, на які посилався заявник.
129. 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
130. Статтею 41 Конвенції передбачено:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає
потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.»
A. Шкода

131. Заявник вимагав 30 000 євро відшкодування моральної шкоди, спричиненої стверджувальним жорстоким поводженням, відсутністю ефективної процедури ініціювання перегляду законності тримання його під вартою та порушенням його права на захист.
132. Уряд не надав коментарів щодо цієї вимоги.
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133. Суд зауважує, що встановив у цій справі порушення статті 3,
пункту 4 статті 5 та підпункту «с» пункту 3 статті 6 Конвенції. Щодо
порушення останнього положення Суд не може робити припущення
щодо результату кримінального провадження у справі заявника. Встановлення порушення підпункту «с» пункту 3 статті 6 Конвенції у цій
справі не означає, що заявника було засуджено помилково. Суд зазначає, що стаття 445 КПК та стаття 10 Закону України «Про виконання
рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»
передбачають можливість відновлення провадження у справі (див.
пп. 50–51) та вважає, що встановлення порушення само по собі становить справедливу сатисфакцію (див. згадане рішення у справі «Леонід
Лазаренко проти України» (Lazarenko v. Ukraine), п. 65). Щодо порушень
статті 3 та пункту 4 статті 5 Конвенції, постановляючи рішення на засадах справедливості, Суд присуджує заявникові 10 000 євро відшкодування моральної шкоди.
B. Судові та інші витрати

134. Заявник також вимагав 3085 євро компенсації судових та
інших витрат, понесених під час провадження у Суді, які мали бути
сплачені безпосередньо на банківський рахунок його адвоката. На підтвердження своєї вимоги він надав договір про надання правової допомоги, підписаний ним та паном Тарахкалом 10 серпня 2011 року. Договором передбачалась погодинна ставка у розмірі 95 євро. Відповідно
до договору оплата мала бути здійснена після завершення провадження у Страсбурзі та її розмір мав обмежуватися сумою судових та інших
витрат, яку присудить Суд. Заявник також надав акт виконаних робіт
за зазначеним договором від 7 вересня 2011 року. У документі зазначалося, що пан Тарахкало працював над справою двадцять дев’ять годин
(2755 євро) та що він зазнав адміністративних та поштових витрат на
загальні суми 220 та 110 євро відповідно.
135. Уряд стверджував, що з огляду на характер скарг заявника вимога компенсації витрат на правову допомогу була надмірною. Уряд
також зазначив, що заявник не надав доказів, що він фактично та неминуче зазнав адміністративних та поштових витрат, оскільки він не
надав відповідних рахунків та квитанцій.
136. Відповідно до практики Суду заявник має право на компенсацію судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі витрати були фактичними і неминучими, а їхній розмір — обґрунтованим.
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У цій справі з огляду на наявні в нього документи та зазначені вище
критерії Суд вважає за належне присудити суму у розмірі 1250 євро,
яка охоплює всі пункти (ця сума складає 2100 євро з вирахуванням
850 євро, наданих в рамках правової допомоги), та яка має бути сплачена безпосередньо на рахунок адвоката заявника.
C. Пеня

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

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує прийнятними скарги на умови тримання під вартою
у Харківському СІЗО, відсутність доступу до процедури, за допомогою
якої законність тримання заявника під вартою впродовж досудового
слідства після 7 березня 2002 року, а також під час судового розгляду
могла би бути переглянута компетентним судом; та на обмеження його права на захист, а решту скарг у заяві — неприйнятними.
2. Постановляє, що було порушення статті 3 Конвенції у зв’язку
з умовами тримання заявника під вартою у Харківському СІЗО з 28 липня до 13 жовтня 2004 року.
3. Постановляє, що було порушення пункту 4 статті 5 Конвенції
у зв’язку з відсутністю ефективної процедури судового перегляду законності досудового тримання заявника під вартою після 7 березня
2002 року, а також під час судового розгляду.
4. Постановляє, що було порушення підпункту «с» пункту 3 статті 6 Конвенції у поєднанні з пунктом 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,
держава-відповідач повинна сплатити заявнику такі суми, що
мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;
i) 10 000 (десять тисяч) євро відшкодування моральної шкоди, яку заявник зазнав у зв’язку з порушеннями статті 3 та
пункту 4 статті 5 Конвенції, та додатково суму будь-яких
податків, що можуть нараховуватись;
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ii) 1250 (одна тисяча двісті п’ятдесят) євро компенсації судових та інших витрат та додатково будь-які податки, що
можуть нараховуватись на заявника; ця сума має бути
сплачена безпосередньо на рахунок адвоката заявника, пана Тарахкала;
b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного 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.
6. Постановляє, що встановлення порушення підпункту «с» пункту 3 статті 6 Конвенції само по собі становить достатню справедливу
сатисфакцію будь-якої моральної шкоди, якої зазнав заявник у зв’язку
з цим.
7. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 17 березня
2016 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
К. Вестердік
секретар

А. Нуссбергер
голова
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «КУЛИК ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 30760/06)
Рішення
Страсбург
23 червня 2016 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Кулик проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
пані А. Нуссбергер, голова,		
п. Е. Мьосе,
п. Ф. Веґабовіч,			
п. Й. Ґрозев,
пані С. О’Лірі,			
п. М. Мітс,
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:

358

Кулик проти України

ПРОЦЕДУРА
1. Справу порушено за заявою (№ 30760/06), поданою проти України до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — «Конвенція») паном Анатолієм
Васильовичем Куликом (далі — «заявник»), 17 липня 2006 року.
2. Заявника представляв пан Д. Гройсман, адвокат, який практикував у Вінниці, Україна. Уряд України (далі — «Уряд») представляв останнім часом його чинний Уповноважений, пані О. Давидчук
з Міністерства Юстиції.
3. Заявник стверджував, що з ним жорстоко поводилися співробітники міліції, що у відповідь на його скарги не було ефективного
розслідування, і що його право на індивідуальне звернення до Суду
було порушено.
4. 17 січня 2011 року уряд було повідомлено про заяву. Пані Ганна
Юдківська, суддя, обраний щодо України, не могла брати участь в засіданні у справі (Правило 28 Регламенту Суду). Відповідно, Голова П’ятої
Секції вирішив призначити пана Сергія Гончаренка в якості особливого судді (Стаття 26 §4 Конвенції та Правила 29 §1).

ФАКТИ
I. Конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник народився в 1963 році і проживає в місті Шаргород,
Україна.
A. Події 30–31 грудня 2002 року

1. Версія заявника
6. За словами заявника, близько 1.30 дня 30 грудня 2002 року, поки він працював на задньому дворі свого будинку, він побачив трьох
молодих людей на території розташованої неподалік Шаргородської
фабрики харчових продуктів (далі — «фабрика»). Оскільки на території фабрики раніше відбувалися крадіжки, під час яких металобрухт
перекидали через паркан у двір заявника, він вирішив зайти на територію фабрики, щоб наздогнати молодих людей. Однак, коли заявник
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переліз через паркан і зрозумів, що молоді люди пішли, він пішов шукати їх в будівлю, увійшовши «через отвір в стіні». Територія фабрики
пустувала, але заявник стверджував, що чув голоси дорослих людей.
Він не хотів нікого зустріти, тому швидко пробрався через той же отвір
і відправився додому.
7. Через 5–10 хвилин співробітник міліції Л. підійшов до будинку
заявника. За словами заявника, у Л. в руці був пістолет, він вилаяв заявника, схопив його за комір і вдарив рукояткою пістолета по голові.
Заявник впав, і міліціянт почав бити його ногами. Підійшла теща заявника і попросила міліціянта не бити заявника, після чого він схопив
заявника за рукав і відвів до міліцейської дільниці. Заявника звинуватили в крадіжці листів алюмінію з фабрики.
8. Заявник також стверджував, що в міліцейській дільниці Л.,
в присутності двох інших співробітників міліції, вдарив його ногою
по нирках, після чого заявник впав на підлогу. Коли він встав, один
з міліціятнів дав йому води. Після цього Л. відвів заявника в одну з кімнат, де він з іншим міліціянтом, П., бив заявника по голові
та інших частинах тіла протягом приблизно 15-20 хвилин. Прибув інший міліціянт, Г., і Л. і П. продовжили бити заявника, чекаючи, поки він зізнається в крадіжці. Через деякий час заявника помістили
в камеру.
9. Увечері того дня заявник скаржився на головний біль і загальне
нездужання. Черговий міліціянт сказав йому, що прийде лікар. Через
деякий час прийшов чоловік в білому халаті, вилив вміст двох ампул з
етикетками «Анальгін» і «Димедрол» (дифенгидрамин) в пластмасову
пляшку з водою і дав заявникові.
10. Вранці 31 грудня 2002 року заявника відвели в суд, де його оштрафували в адміністративному судовому процесі за непокору вимозі
співробітника міліції про припинення заняття. За словами заявника,
він хотів показати судді свої травми, але суддя відмовився, порадивши заявнику відправитися в лікарню і подати скаргу.
11. Заявника відвели назад до міліцейського відділку, де він підписав документ, в якому стверджувалося, що ніхто не поводився з
ним погано, і що йому повернули його особисті речі. Матеріали справи
містять документ, імовірно, підписаний заявником, і з датою 31 грудня 2002 року в якому стверджується, що заявник не має претензій до
міліціянтів, і що до нього не застосовували силу.
12. Того ж дня було прийнято рішення не порушувати кримінальну справу стосовно заявника за крадіжку алюмінію. Було відзначено,
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що заявник не мав наміру красти алюмінієві листи, і він зайшов на територію фабрики з цікавості.
13. Заявник повернувся додому і розповів сім’ї про те, що трапилося. Невістка заявника, яка працювала медсестрою, зробила йому укол,
але йому не стало краще. Він страждав на головний біль, нудоту і лихоманку, яка, за його твердженням, тривала протягом восьми місяців.

2. Версія Уряду
14. Урядом не надано докладного опису подій 30–31 грудня
2002 року, але з його зауважень можна зробити висновок, що він погоджується з висновками національних слідчих органів (див. пункти
48–50 нижче).
B. Перебування заявника в лікарні

15. 2 січня 2003 року заявника оглянули в лікарні, і госпіталізували наступного дня. Заявник залишався в лікарні до 11 лютого
2003 року. За даними медичної карти заявника, після прибуття в лікарню його стан був «середньої тяжкості». У нього були синці, в основному, на лівій частині тіла, і кілька подряпин на спині. На його лівому стегні був великий синець розміром 12 на 6 см. Заявник страждав від головного болю і нудоти. Він сказав лікарям, що його побив
міліціянт Л.
16. У медичній довідці, що датується 11 лютого 2003 року, виданої лікарнею, заявнику поставили діагноз численних травм, закритої
черепно-мозкової травми, струсу мозку середньої тяжкості, що спричинило за собою низку неврологічних проблем, двох зламаних ребер,
посттравматичної пневмонії і травми нирок, обличчя і тіла.
C. Розслідування подій 30 грудня 2002 року

17. 10 лютого 2003 року заявник попросив Вінницьку районну прокуратуру порушити справу стосовно співробітників поліції. На підтримку своєї скарги заявник описав свою версію подій, що сталися
30–31 грудня 2002 року (див. пункти 6–13 вище).
18. 18 лютого і 3 березня 2003 року декілька співробітників фабрики (Ф., С., Ло. — дружина співробітника Л., В., та А.) дали свідчення
слідчим органам про те, що чули шум в одному з будинків фабрики.
В. попросив міліціянта Л. дізнатися причину шуму. Всі перераховані
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вище особи підійшли до будівлі і побачили сліди взуття на снігу, що
ведуть до отвору для конвеєра в стіні. Двоє з них залишилися зовні,
в той час, як інші в супроводі Л. зайшли в будівлю і побачили алюмінієві листи зі стелі, складені на підлозі, і чоловіка, що намагається
сховатися через отвір для конвеєра. В., який залишився зовні, намагався спіймати чоловіка, але той вирвався. Стрибаючи з конвеєра, чоловік
послизнувся і впав на асфальт, після чого втік. Міліціянти погналися
за чоловіком. Той переліз через паркан висотою 2.5 метрів, але втратив
рівновагу і впав з іншого боку. Свідки почули удар і крик.
19. Л. дав аналогічні показання. Він додав, що заявник також впав,
перелазячи через паркан свого будинку. Л. знайшов заявника у сховищі для вугілля у дворі будинку заявника, і сказав, що відвів його до
міліцейської дільниці.
20. 3 березня 2003 року теща заявника, M., дала свідчення, стверджуючи, що Л. прийшов до неї додому і сказав, що розшукував злочинця.
Пізніше вона почула шум за сараєм і побачила, що Л. збирався вдарити
рукояткою пістолета заявника, що лежав на землі. М. благала Л. не бити
заявника. Після цього Л. повів заявника до міліцейської дільниці.
21. Того ж дня Управління МВС України у Вінницькій області затвердило результати внутрішнього розслідування у відповідь на скаргу заявника. Слідчий виявив, що 30 грудня 2002 року біля 2 години дня
працівники фабрики попросили Л. перевірити джерело підозрілого
шуму, що долинав з одного з покинутих цехів фабрики. Л., в супроводі
п’яти працівників фабрики, перевірив цех і знайшов листи алюмінію,
відірвані зі стелі і складені на підлозі. Він також побачив заявника,
який спробував сховатися. Тікаючи, заявник двічі впав — пробираючись через отвір для конвеєра в стіні, і перелазячи через паркан. Він
впав в третій раз, перелазячи паркан свого будинку. У дворі свого будинку заявник сховався в сховище для вугілля, де його знайшли і відвели до міліцейської дільниці. Співробітники міліції дали свідчення
про те, що вони не поводжувалися з заявником жорстоко. Теща заявника стверджувала, що Л. збирався його вдарити, коли той лежав на
землі, але вона не бачила, що його били. Незважаючи на запрошення
від прокурора, заявник не прибув для допиту, і сусіди, які не бажали,
щоб їхні імена були наведені, описували його, як алкоголіка, схильного до скандальної поведінки, крадіжок і шахрайства. Внутрішнє розслідування міліції дійшло висновку, що, оскільки свідчення заявника,
співробітників міліції і свідків суперечили один одному, матеріали
справи слід було відправити до прокуратури.
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22. 7 березня 2003 року заступник прокурора Шаргородського
району відмовився порушувати кримінальну справу у відповідь на
скаргу заявника. Заступник прокурора зазначив, що заявник стверджував, що не збирався красти алюміній, але зайшов на територію фабрики з цікавості, і втік, бо боявся бути звинуваченим в крадіжці, що Л.
і П. заперечували застосування фізичної сили до заявника, і що співробітники фабрики стверджували, що не бачили, щоб Л. бив заявника.
Також було відзначено, що заявник не з’явився для судово-медичної
експертизи. Заступник прокурора дійшов висновку, що заявник отримав травми, намагаючись сховатися від Л.
23. 10 квітня 2003 року це рішення скасувала прокуратура вищого рівня, бо не було встановлено, яким чином заявник отримав свої
травми.
24. За даними судово-медичного висновку від 12 травня 2003 року, заявник отримав наступні травми: струс мозку, два зламаних ребра
на лівій стороні і одне на правій, посттравматичну пневмонію і травму нирки. У нього було багато синців: на грудях (20 × 15 см), на лівому
плечі (3 × 3 см і 4 × 3 см), на лівому стегні (12 × 6 см), під правим коліном
(2 × 2 см), на лівій лопатці (5 × 4 см) і подряпини на спині. Ці травми середньої тяжкості були нанесені тупим твердим предметом, імовірно,
30 грудня 2002 року.
25. З 15 червня 2003 року до 27 жовтня 2004 року прокуратура Шаргородського району двічі відмовила в порушенні кримінальної справи
щодо скарги заявника. Ці рішення були скасовані прокурорами вищого
ступеня з причин, аналогічним причині, згаданої в постанові від 10 квітня 2003 року, і справу було передано для подальшого розслідування.
26. У період з 15 червня 2003 року до 27 жовтня 2004 року були
вжиті наступні слідчі заходи:
— 30 серпня 2004 року теща заявника дала свідчення, що вона
бачила, як Л. вдарив заявника ногою, коли той лежав на землі;
— 30 серпня — 1 вересня 2004 року були допитані заявник, його
дружина і працівники фабрики;
— 30 серпня 2004 року судово-медичний експерт зробив висновок, що заявник отримав травми середньої тяжкості, і що ці
травми могли бути заподіяні тупим об’єктом або декількома
падіннями з різних висот;
— 6–8 вересня 2004 року були допитані співробітники міліції
П. і Л.;
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— 27 вересня 2004 року була досліджена територія фабрики;
— За даними доповіді щодо судово-медичної експертизи, датованої 6 жовтня 2004 року, заявник міг отримати свої травми
в період з 30 грудня 2002 року і 2 січня 2003 року, будучи побитим або впавши з висоти.
27. 27 жовтня 2004 року прокуратура Вінницької області порушила кримінальну справу за підозрою у зловживанні повноваженнями.
28. 20 листопада 2004 року заявника допитали, і він повторив
свою версію подій (див. пункти 6-10 вище), стверджуючи, зокрема, що
в міліцейській дільниці, в присутності двох співробітників міліції Л.
вдарив його в груди; П. вдарив його кілька разів по голові; П. і Л. били
його ногами по різних частинах тіла, і П. вдарив його в груди і в живіт,
після чого бив його в присутності міліціянта.
29. 10 січня 2005 року судово-медична комісія підтвердила попередні експертні висновки і додала, що заявник міг рухатися після отримання травм.
30. З лютого по червень 2005 року заявник, його родичі, працівники фабрики і співробітники міліції були знову допитані, і в міліцейській дільниці провели реконструкцію подій. Теща заявника дала свідчення, що бачила, як Л. бив заявника ногами, коли той лежав на землі. Вона також зазначила, що Л. вдарив заявника по голові рукояткою
пістолета. Працівники фабрики Ф. і А. дали свідчення, що бачили, як
заявник тікав і падав на шляху до паркану, і вдруге впав, перелазячи
паркан. Були проведені зустрічі віч-на-віч між заявником і співробітниками міліції П., Л. і Г., і між заявником і працівниками фабрики.
31. 19 квітня 2005 року співробітникам П. і Л. було пред’явлено
звинувачення в зловживанні повноваженнями, поєднаним з насильством.
32. Листом від 5 травня 2005 року прокуратура Вінницької області
поінформувала заявника, що слідчі K. і T. були покарані за відтягування розслідування.
33. 18 травня 2005 року П. та Л. були допитані в якості свідків.
34. 26 травня 2005 року прокуратура Вінницької області попросила начальника УВБ в Вінницькій області, що є частиною Міністерства
Внутрішніх Справ України, упізнати і допитати свідків, які бачили заявника або говорили з ним на момент відповідних подій. Невстановленого дня міліція повідомила, що знайти свідків було неможливо. Аналогічні прохання були подані 16 травня 2006 року і 11 січня 2007 року.
Відповіді на ці прохання також були негативними.
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35. 2 червня 2005 року Шаргородське територіальне медичне
об’єднання у відповідь на прохання прокуратури Вінницької області
повідомило, що 30 і 31 грудня 2002 року заявникові не надавалася медична допомога від команди швидкої допомоги.
36. Того ж дня допитали суддю Тр. Він стверджував, що коли він
побачив заявника в суді 31 грудня 2002 року, у заявника не було травм
на голові або руках, і він не скаржився на проблеми зі здоров’ям. Заявник також не скаржився, що його було побито.
37. 10 травня 2005 року слідчий з прокуратури Вінницької області
закрив справу стосовно співробітників міліції через відсутність складу
злочину. 16 серпня 2005 року це рішення залишив у силі суд Ленінського району Вінниці. 25 вересня 2005 року Вінницький обласний апеляційний суд скасував це рішення і відправив справу для повторного
розслідування. Суд встановив, що слідчий не перевірив, чи викликали
для заявника швидку допомогу, коли він був в міліцейській дільниці, і не опитав свідків арешту заявника. Також було невідомо, чи було
падіння причиною травм заявника.
38. 28 жовтня 2005 року Шаргородське територіальне медичне
об’єднання знову повідомило, що 30 і 31 грудня 2002 року швидкою
допомогою не було надано заявникові медичної допомоги, поки він
перебував у поліцейському відділку.
39. У листопаді 2005 року Л., А. і С. знову були допитані.
40. 22 грудня 2005 року судово-медичні експерти зробили висновок, що причиною травм заявника могли стати кілька падінь.
41. 28 грудня 2005 року слідчий прокуратури Вінницької області
знову закрив справу через відсутність складу злочину.
42. 20 лютого 2006 року суд Ленінського району Вінниці скасував це рішення, оскільки свідків арешту заявника не розшукали
і лікарів в лікарні не було допитано. Родичі заявника і деякі працівники фабрики повинні були бути додатково опитані і докази з адміністративної справи проти заявника повинні були бути приєднані
до матеріалів справи. Справу було спрямовано на додаткове розслідування.
43. 13 квітня 2006 року обласний апеляційний суд Вінниці відхилив апеляцію прокурора щодо рішення від 20 лютого 2006 р
44. У період з 13 квітня 2006 року до 19 жовтня 2008 року справу
було закрито тричі через відсутність складу злочину і знову відкрито,
зокрема, через неотримання медичної карти заявника з лікарні, або
для проведення реконструкції подій за участі Л., свідків і судово-ме-
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дичних експертів з метою встановлення того, де заявник впав, і обставин, за яких були отримані його травми.
45. Листами від 7 липня 2006 року та 7 лютого 2007 року прокуратура Шаргородського району поінформувала прокуратуру Вінницької
області, серед іншого, що теща, дружина і невістка заявника відмовилися давати свідчення, що сторож фабрики, що знаходився на чергуванні 30 грудня 2002 року, переїхав в Росію, і що «не представлялося
можливим допитати лікарів Шаргородської лікарні через відсутність
інформації про медичну допомогу, яка могла бути надана заявнику».
46. 14 жовтня 2008 року було проведено реконструкцію подій на
фабриці з участю Л. і судово-медичного експерта. Експерту також поставили додаткові питання в той же день.
47. 19 жовтня 2008 року слідчий прокуратури Томашпільського
району закрив кримінальну справу стосовно співробітників міліції
через відсутність доказів злочину.
48. Було виявлено, що 30 грудня 2002 року близько 1 години дня
працівники Шаргородської фабрики харчових продуктів попросили
міліціянта Л., який був присутній в той час на території фабрики, перевірити причину шуму, що долинав зсередини однієї із закритих будівель
фабрики. Л., разом з В., Ф., А., Ло. і С. відправився на відповідну територію. Всередині будівлі Л. і працівники фабрики побачили алюмінієві
листи, відірвані зі стелі і складені біля стіни. Вони також побачили заявника, який почав тікати, спіткнувшись кілька разів. Заявник пізніше
був затриманий у себе вдома і доставлений до міліцейської дільниці.
49. Після допитів 30 серпня і 30 листопада 2004 року (див. пункти
26 і 28 вище) заявник визнав, що, тікаючи, почув позаду крики людей,
але не звернув уваги. Заявник також повідомив, що він переліз через
паркан, вступивши в купу гною на іншій стороні. Однак сусіди заявника дали свідчення, що купа гною перебувала в півтора метрах від стіни. Прокурор також посилався на свідчення міліціянта Л., працівників
фабрики, інших співробітників міліції і судді Тр. під час розслідування. Кілька судово-медичних експертів зробили висновок, що рани заявника могли з’явитися в результаті неодноразового падіння на тверді
об’єкти. Судово-медичний експерт, який брав участь в реконструкції
подій, дав свідчення, що травми заявника з’явилися, найімовірніше, в
результаті неодноразового падіння, беручи до уваги замерзлу землю,
висоту конвеєра і паркану, а також прискорення тіла під час бігу.
50. З урахуванням вищезазначеного, прокуратура Томашпільського району дійшла висновку, що не було жодних свідчень будь-якого
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злочину, й оскільки відповідні події відбулися шість років тому, отримати докази не представлялося можливим.
D. Обшук контори представника заявника

51. 22 вересня 2010 року суд Ленінського району ухвалив проведення обшуку приміщення на вулиці K. 54/1. Цей обшук був наслідком
кримінальної справи, порушеної в день, що передував розміщенню
порнографічних матеріалів на сторінці в Інтернеті, що, імовірно, належить представнику заявника.
52. 15 жовтня 2010 року Я., котра використовувала приміщення на
вулиці K. 54/3, дозволила поліції досліджувати приміщення, отримавши дозвіл від власника. Вона підтвердила, що предмети власності в
кімнаті за тією адресою належали представнику заявника.
53. Того ж дня поліцейські обшукали приміщення на вулиці K.
54/3 і вилучили, крім іншого, три комп’ютери. За словами представника заявника, за тією адресою розташовувалася контора правозахисної
організації, в якій він працював.
54. Представник заявника скаржився на вилучення прокурору,
стверджуючи, що один з вилучених комп’ютерів містив частину конфіденційного листування з Судом у даній справі.
55. 5 листопада 2010 року прокуратура Вінниці прийняла рішення
про відмову в порушенні кримінальної справи щодо скарги представника заявника на можливе порушення закону в ході обшуку і вилучення. За словами представника заявника, він оскаржив це рішення, але
безуспішно.
56. За даними доповідей в ЗМІ, в серпні 2013 року представник заявника був виправданий.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ПРАВО ТА МІЖНАРОДНІ МАТЕРІАЛИ
A. Спільний наказ Міністерства охорони здоров’я
і Міністерства внутрішніх справ України № 307/105
від 10 травня 1993 року

57. Указ передбачає, що глави медичних установ повинні негайно
інформувати органи внутрішніх справ про будь-яке прохання про надання медичної допомоги щодо поранень (вогнепальних, ножових або
отриманих будь-яким іншим методом), які, імовірно, стали результатом злочину.
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B. Доповідь українському уряду
за підсумками візиту в Україну,
проведеного Європейським Комітетом
з питань запобігання катуванням
та інших жорстоких і нелюдських видів поводження
чи покарання з 9 до 21 жовтня 2013 року

58. Відповідна частина доповіді проголошує:
«24. У доповіді за підсумками візиту 2009 року, ЄКЗТ закликав українську владу створити незалежний орган, який спеціалізується на
розслідуванні скарг стосовно посадових осіб, який чітко відділений від
структур Міністерства внутрішніх справ і прокуратури.
A «Державне бюро розслідувань» (ДБР) слід створити не пізніше листопада 2017 року.
ДБР має сконцентруватися на особливо серйозних злочинах, а також
кримінальних правопорушеннях, що вчиняються посадовими особами. Однак в очікуванні прийняття закону про його заснування, структура і сфера компетенції цього майбутнього органу залишалися на
стадії обговорення.
У цьому контексті, беручи до уваги терміновість питання, ЄКЗТ у своїй
доповіді за підсумками візиту в 2012 році порадив використовувати двокроковий підхід: в якості першого кроку слід негайно створити
національну спеціалізовану команду, чия роль полягає в проведенні
всередині країни розслідувань справ відносно передбачуваного жорстокого поводження з боку посадових осіб, і в наданні допоміжного персоналу для оперативного проведення розслідувань; другим кроком має
стати вивчення можливості, в середньостроковій перспективі, повністю
відокремити таку команду від прокуратури для створення повністю незалежного спеціалізованого органу для розслідувань такого типу».

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТЕЙ 3 І 13 КОНВЕНЦІЇ
59. Заявник скаржився, що він був підданий жорстокому поводженню з боку поліцейських, яке було тортурами. Він також скаржився,
що його скарги не отримали ефективного розслідування. Заявник посилався на статті 3 і 13 Конвенції, які свідчать:
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Стаття 3
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому,
що принижує гідність, поводженню або покаранню».

Стаття 13
«Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено,
має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному
органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження».
A. Щодо прийнятності

60. Уряд стверджував, що заявник не вичерпав доступних ефективних засобів правового захисту на національному рівні щодо його
скарги на жорстоке поводження, оскільки він не оскаржив рішення
про закриття провадження у його справі ані в прокуратурі, ані в суді.
Ні в матеріалах кримінальної справи, ні в документах, поданих заявником до Суду, не було доказів такого оскарження. На думку уряду, таке оскарження могло вплинути на хід розгляду, так як всі попередні
скарги заявника були успішними.
61. Заявник стверджував, що він не отримав копію рішення прокуратури Томашпільського району від 19 жовтня 2008 року про закриття кримінальної справи до липня 2009 року. Він оскаржив це рішення
в генеральній прокуратурі, але не отримав відповіді.
62. Суд зазначає, що заперечення Уряду порушує питання, що стосуються ефективності кримінального розслідування у встановленні
фактів подій, на які скаржився заявник, і відповідальності за ці події.
Таким чином, воно тісно пов’язане з суттю заяви заявника відповідно
до статей 3 і 13 Конвенції, і Суд приєднує його до розгляду справи по
суті (див. Lotarev v. Ukraine, № 29447/04, §74, 8 квітня 2010).
63. Суд також вважає, що скарги заявника не є чітко необґрунтованими за змістом статті 35 §3 (a) Конвенції, і не є неприйнятними
з будь-яких інших підстав. Тому скарги слід вважати прийнятними.
B. Щодо суті

1. Передбачуване жорстоке поводження
а) Доводи сторін
і) Заявник
64. Заявник оскаржив твердження Уряду про те, що він отримав
травми, описані в медичній довідці від 11 лютого 2003 року (див.
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пункт 16 вище), після падіння, під час втечі від переслідування його
співробітником міліції.
65. Заявник стверджував, що Уряд не надав жодних доказів того,
що він отримав свої травми до передбачуваної зустрічі із співробітником міліції на території фабрики. Крім того, не було жодних доказів
того, що заявник отримав травми після звільнення з міліцейської
дільниці. Таким чином були два можливих пояснення причини травм
заявника: жорстоке поводження з боку міліції або падіння під час
спроби втекти від співробітника міліції.
66. Заявник зазначив, що Уряд стверджував, що показання свідків
підтримують версію подій, викладену Урядом, і її не спростовують висновки судово-медичної експертизи. Це могло означати, що заявник отримав свої травми до арешту, але, всупереч законним вимогам, ці травми
були задокументовані після прибуття заявника до міліцейської дільниці.
Крім того, якщо у заявника дійсно були такі травми на момент його арешту, міліціянти повинні були відвезти його до лікарні, що не відбулося.
67. Заявник стверджував, що його повідомлення про жорстоке поводження з боку міліції не суперечили результатам судово-медичної
експертизи, і були більш задовільним поясненням.
68. Нарешті, заявник стверджував, що жорстоке поводження з ним
з боку міліції становило катування в порушення статті 3 Конвенції.
іi) Уряд
69. Уряд заперечив версію подій, озвучену заявником, стверджуючи, що повідомлення заявника були необґрунтованими, і стверджувало, що альтернативну версію, представлену національними органами влади, підтримували матеріали справи, в тому числі показання
декількох неупереджених свідків.
70. Уряд зазначив, що співробітники міліції заперечували твердження про жорстоке поводження із заявником, і суддя, який бачив
заявника наступного дня після розглянутих подій, дав свідчення,
що заявник не мав ніяких травм, і він не скаржився на проблеми зі
здоров’ям. З огляду на сумнівну версію подій, що відбулися на фабриці, озвучену заявником, Уряд вважає, що його свідчення щодо подій
в міліції також були недостовірними.
71. Єдиним свідком стверджуваного жорстокого поводження із
заявником була його теща. Однак вона мала відношення до заявника
і змінила свої показання в ході судового провадження. Через два місяці після розглянутих подій вона дала свідчення, що поліцейський
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тільки збирався вдарити заявника, а більш, ніж через півтора року, вона стверджувала, що він вдарив заявника ногою.
72. Уряд зазначив, що в справі заявника були п’ять судово-медичних експертиз. Було встановлено, що його травми могли були бути отримані в проміжку з 30 грудня 2002 року до 2 січня 2003 року від ударів
руками і ногами, або в результаті численних падінь на дуже тверді
предмети. 14 жовтня 2008 року експерт-криміналіст дійшов висновку,
що травми заявника могли бути наслідком численних падінь за викладених обставин.
73. За даними Уряду, таким чином, було встановлено, поза розумним сумнівом, що заявник вже зазнав серйозних тілесних травм,
коли його відправили до міліцейської дільниці. Уряд також стверджував, що «навіть якщо припустити, що заявник дійсно отримав травми
в міліцейській дільниці, якщо врахувати, що він падав до того, як його
заарештували, неможливо встановити ступінь серйозності травм, отриманих в міліцейській дільниці». Таким чином, на думку Уряду, в цій
справі неможливо встановити «поза розумним сумнівом», що травми
заявника були отримані в міліцейській дільниці.
b) Оцінка Суду
74. Як Суд вже зазначав у ряді випадків, статтею 3 Конвенції закріплено одну з найбільш фундаментальних цінностей демократичного суспільства. Стаття в абсолютних виразах забороняє тортури або
нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження або покарання,
незалежно від обставин поведінки жертви (див., серед інших, справа
Labita v. Italy [GC], № 26772/95, §119, ECHR 2000-IV).
75. Суд усвідомлює допоміжний характер своєї ролі, і визнає, що йому слід бути обережним у прийнятті на себе ролі фактичного суду першої інстанції, там, де це не роблять неминучим обставини конкретної
справи (див. наприклад, McKerr v. The United Kingdom (dec.), № 28883/95,
4 квітня 2000). Незважаючи на це, коли робляться твердження відповідно до статті 3 Конвенції, Суд повинен проявити особливо пильну увагу,
навіть, якщо вже мали місце певні внутрішні розгляди та розслідування
(див. Avşar v. Turkey, № 25657/94, §283, ECHR 2001-VII (витяги); Nechiporuk
and Yonkalo v. Ukraine, № 42310/04, §148, 21 квітня 2011 р.)
76. Суд посилається на свою практику, яка підтверджує, що стандарт доказування, застосовуваний при оцінці доказів — це доведення
«поза розумним сумнівом» (див. Avşar v. Turkey, наведене вище, §282).
Такий доказ може бути наслідком співіснування досить сильних, чіт-
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ких і таких, що узгоджуються, висновків або аналогічних неспростовних презумпцій факту.
77. Суд нагадує, що для потрапляння під дію статті 3 Конвенції,
жорстоке поводження має набрати мінімальний рівень жорстокості.
Оцінка цього мінімального рівня є відносною; вона залежить від усіх
обставин справи, таких, як тривалість поводження, його фізичний
і психологічний вплив, і, в деяких випадках, стать, вік і стан здоров’я
жертви (див. Valašinas v. Lithuania, № 44558/98, §101, ECHR 2001-VIII).
Суд визнавав поводження «нелюдським», коли, зокрема, воно було
навмисним, застосовувалося протягом декількох годин і завдавало
або тілесних ушкоджень, або фізичних і психічних страждань. Суд
вважав, що поводження «принижувало гідність», коли воно було покликане викликати у жертви страх, хвилювання і почуття неповноцінності, здатне принизити гідність (див. Kudła v. Poland [GC], № 30210/96,
§92, ECHR 2000-XI). Суд підкреслює, що стосовно особи, позбавленої
свободи, або, в більш загальному сенсі, яка стикається зі співробітниками правоохоронних органів, будь-яке застосування фізичної сили,
яке не було чітко необхідним через його поведінку, принижує людську
гідність і є порушенням права, закріпленого в статті 3 (див. Bouyid v.
Belgium [GC], № 23380/09, §88, 28 вересня 2015).
78. Повертаючись до цієї справі, Суд зазначає, що, відповідно до
довідки з лікарні і даних судово-медичної експертизи, заявник отримав кілька тілесних травм середньої тяжкості (див. пункти 16 і 24
вище), включаючи зламані ребра і струс мозку, і близько сорока днів
провів в лікарні.
79. Суд вважає, що в цій справі травми заявника були досить
серйозними, щоб потрапити в сферу впливу статті 3 Конвенції. Все ще
потрібно визначити, чи можуть органи державної влади нести відповідальність за заподіяння травм і залучатися до відповідальності відповідно до вищезазначеного становища.
80. Суд підкреслює, що коли особа потрапляє під опіку міліції
в доброму здоров’ї, але виявляється травмованою на момент звільнення, існує спростовне припущення, що травми були отримані в результаті жорстокого поводження. Це покладає на державу обов’язок надати
правдоподібне пояснення причини таких травм, за відсутності такого пояснення виникає чітке питання відповідно до статті 3 Конвенції
(див. Tomasi v. France, 27 серпня 1992 року, §§108–111, Серія A, № 241-A;
Ribitsch v. Austria, 4 грудня 1995 року, §34, Серія A, № 336). Проте, для
використання такого припущення, особа, яка стверджує про наявність
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порушення статті 3 Конвенції, має довести, що сліди жорстокого поводження отримані після перебування під контролем міліції або аналогічного органу. Багато з цих справ, які розглядав Суд, показують, що
такі особи зазвичай для цих цілей пред’являють медичні довідки, що
описують травми, або сліди ударів, яким Суд надає значну доказову
силу (див. Bouyid v. Belgium [GC], цит. вище, §92) .
81. У цій справі Суд зазначає, що немає жодних доказів того, що
у заявника були будь-які травми до того, як він увійшов на фабрику,
що сталося не більше, ніж за годину до того, як він потрапив до міліцейського відділку. Що стосується подій на фабриці, Суд зазначає, що
показання сторін значно різняться. У той час, як заявник стверджував,
що покинув фабрику тихо, за даними Уряду, яке спиралося на свідчення декількох свідків, заявник залишив фабрику в поспіху, тікаючи
від співробітника міліції Л., і кілька разів впав на шляху, включаючи
падіння з двометрового паркану. Всупереч показанням заявника про
те, що він переліз через паркан, вступивши в купу гною по ту сторону,
відповідно до показань сусідів заявника, ця купа перебувала в півтора
метрах від стіни (див. пункт 49 вище). Судово-медичні експерти також неодноразово робили висновок, що заявник міг отримати травми,
впавши з різних висот на тверді предмети.
82. За цих обставин Суд не вважає самоочевидним те, що заявник перебував в доброму здоров’ї, коли його відправили до міліцейської дільниці (див. Kobets v. Ukraine, № 16437/04, §§46–48, 14 лютого
2008 року). Крім того, заявник відправився до лікарні тільки через
два дні після розглянутих подій. За даними однієї з доповідей судово-медичної експертизи, травми заявника могли бути отримані
в період з 30 грудня 2002 року і 2 січня 2003 року, і його звільнили
з-під варти 31 грудня 2002 року. Крім того, Суд зазначає, що твердження заявника щодо його скарги судді не підтверджені (див.
пункт 36 вище).
83. За таких обставин, враховуючи всю інформацію в його розпорядженні і незважаючи на принципи, встановлені Судом в недавній
справі Bouyid v. Belgium [GC] (цит. вище), де були переконливі докази,
що вказували на жорстоке поводження із заявниками, коли вони перебували під вартою в поліції, Суд не може зробити висновок «поза
розумним сумнівом», що травми заявника були заподіяні співробітниками міліції, як стверджував заявник. Таким чином, Суд не може
зробити висновок, що мало місце порушення основного аспекту статті 3 Конвенції.
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2. Достатність розслідування
а) Доводи сторін
і) Заявник
84. Заявник не погодився з твердженням Уряду про існування
в Україні ефективного механізму розслідування.
85. Заявник спочатку стверджував, що його скарга на жорстоке поводження була подана більш ніж через місяць після розглянутих подій
не з його вини. Заявник сказав лікарям в лікарні, що з ним жорстоко
поводилися в міліції, і у лікарів було законне зобов’язання поінформувати міліцію про це. Оскільки це була громадська лікарня, заявник
стверджував, що звинувачувати за затримку на початку розслідування слід державу. У будь-якому випадку, на думку заявника, те, що лікарі не доповіли про жорстоке поводження, мало позитивний вплив,
бо в противному випадку міліція змусила б лікарів підробити його
медичні дані.
86. Заявник стверджував, що в його справі свідків не допитували протягом майже двох років, так як належний допит був можливий
тільки після початку розслідування.
87. Як приклад затримок, що трапилися в розслідуванні його
справи, заявник зазначив, що слідчі органи не перевірили вчасно
його твердження про те, що йому викликали швидку допомогу під
час тримання під вартою, і пізніше перевірити це не представлялося можливим. Ці органи теж не перевірили, чому заявника повернули до міліцейського відділку після судового слухання 31 грудня
2002 року і не взяли до уваги той факт, що в результаті заявника не
переслідували в судовому порядку за крадіжку. У той час, як уряд
відхилив озвучену заявником версію подій, згідно з якою він увійшов
на територію фабрики, щоб виконати свій громадянський обов’язок
і запобігти злочину, залишається неясним, що на території фабрики
робив Л.
88. Заявник також зазначив, що йому не надали вчасно копії рішень про відмову в порушенні кримінальної справи щодо його скарг,
що спричинило за собою подальші затримки в розслідуванні.
89. Що стосується судово-медичних експертиз, заявник стверджував, що всі з них, крім першої, обмежувалися недбалим вивченням
його медичної карти. Крім того, всі експертизи проводили експерти
з одного і того ж криміналістичного бюро. Питання експертам не обговорювалися з заявником і його не інформували про результати екс-
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пертизи. Заявник не брав участі в дослідженні, 27 вересня 2004 року,
місця події.
90. Нарешті, заявник стверджував, що розслідування його справи
не було незалежним. Прокуратура в ряді випадків наказувала співробітникам міліції проводити різні слідчі дії, такі, як упізнання свідків арешту заявника. Крім того, співробітники міліції Л. і П. продовжували займати свої посади під час розслідування.
іi) Уряд
91. Уряд стверджував, що, всупереч твердженням заявника, розслідування його скарг підпорядковувалося всім вимогам ефективного
розслідування відповідно до статті 3 Конвенції.
92. Уряд зазначив на самому початку, що заявник не скаржився на можливе жорстоке поводження до 10 лютого 2003 року, хоча
розглядаються події, що відбулися 30 грудня 2002 року. У період з 3
січня до 10 лютого 2003 року заявник перебував у лікарні, де ряд його травм було зафіксовано. Заявник стверджував, зокрема, що його
вдарили по голові рукояткою пістолета. Однак в медичній карті заявника немає відомостей про таку травму, і після 10 лютого 2003 року, коли заявник подав свою скаргу, була можливою тільки судовомедична експертиза медичної карти заявника, адже після більше сорока днів сліди нанесених ударів зникли. Таким чином, той факт, що
заявник подав скаргу зі значною затримкою, підриває ефективність
розслідування.
93. Уряд стверджував, що всі необхідні слідчі дії були проведені
з метою виявлення обставин, за яких були отримані тілесні травми
заявника. Були перевірені версії співробітників і заявника. Всі можливі свідки були допитані кілька разів — зокрема, заявника допитали чотири рази, Л. — сім разів і П. двічі. Всіх, хто бачив заявника
на фабриці, допитали три-чотири рази, тещу заявника та інших його родичів допитали чотири рази. Були допитані кілька інших свідків, включаючи співробітників міліції, які контактували зі свідком
у міліцейській дільниці, і суддю, який бачив заявника наступного дня
після його арешту. Було проведено низку зустрічей віч-на-віч з метою
роз’яснення суперечностей між показаннями заявника і вищезазначених осіб. Також проводились інші слідчі дії, такі, як судово-медичні
експертизи, реконструкції подій, огляди місця події тощо.
94. Уряд стверджував, що були проведені всі слідчі заходи для
встановлення істини в справі. Однак не можна було зробити висновок,
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що з заявником жорстоко поводилися співробітники міліції Л. і П. Крім
того, існували докази зворотного.
95. Уряд дійшов висновку, що слідство у цій справі відповідало вимогам статті 3.
b) Оцінка Суду
96. Суд нагадує, що коли особа в оспорюваному характері стверджує, що з ним жорстоко поводилися державні органи в порушення статті 3, це положення, в поєднанні із загальним зобов’язанням
держави відповідно до статті 1 Конвенції, вимагає існування ефективного офіційного розслідування. Таке розслідування повинно бути здатним привести до упізнання і покарання відповідальних осіб.
В іншому випадку загальна законна заборона тортур і нелюдського
або такого, що принижує гідність, поводження або покарання, незважаючи на свою фундаментальну важливість, буде неефективною
на практиці, і в деяких випадках державні службовці зможуть порушувати права людей, які перебувають під їх контролем, практично
безкарно (див. Assenov and Others v. Bulgaria, 28 жовтня 1998 року, §102,
Reports of Judgments and Decisions 1998-VIII, і Labita v. Italy [GC], цит.
вище, §131).
97. Стаття 3 передбачає, що слідство має розпочатися, як тільки
заявник подає спірну претензію або, навіть за відсутності виразної
скарги, якщо існують досить чіткі індикатори того, що жорстоке поводження могло мати місце (див. Begheluri v. Georgia, № 28490/02, §99,
7 жовтня 2014 р.).
98. Як тільки розслідування розпочалося, з прецедентної практики Суду можна виділити наступні елементи, які оцінюють його ефективність.
99. Розслідування повинно проводитися оперативно. Оперативна відповідь влади в розслідуванні справи про жорстоке поводження
може бути життєво важливою у підтримці громадської впевненості
в дотриманні державою верховенства права та запобіганні будь-яким
проявам змови або терпимості до протиправних дій (див. Batı and
Others v. Turkey, №№ 33097/96 і 57834/00, §136, ECHR 2004-IV (витяги)).
Для здійснення необхідних кроків, збір і захист доказів також повинні
проводитися оперативно (див. Poltoratskiy v. Ukraine, № 38812/97, §126,
ECHR 2003-V).
100. Розслідування повинно бути ретельним, тобто, влада повинна
здійснити серйозні спроби для з’ясування того, що сталося, а не покла-

376

Кулик проти України

датися на поспішні і необґрунтовані висновки (див. Assenov and Others
v. Bulgaria, цит. вище, §§103 і далі). Зокрема, слід здійснити всі розумні
доступні кроки для захисту доказів події, включаючи показання свідків і дані судово-медичної експертизи, які забезпечують повний і точний перелік травм і об’єктивний аналіз клінічних висновків. Висновки
слідства повинні бути засновані на ретельному, об’єктивному і неупередженому аналізі всіх відповідних елементів.
101. Органи, що беруть на себе розслідування, повинні бути незалежними (як інституційно, так і в практичному плані) від органів,
які брали участь у подіях (див., наприклад, Barbu Anghelescu v. Romania,
№ 46430/99, §66, 5 жовтня 2004) і жертва повинна мати можливість брати активну участь у розслідуванні (див. Savitskyy v. Ukraine, № 38773/05,
§114, 26 липня 2012).
102. Звертаючись до цієї справи, Суд зазначає, що розслідування
розглянутих подій почалося після подачі скарги заявником 10 лютого
2003 року, тобто, більше ніж через сорок днів після подій. У той час,
як заявник стверджував, що лікарі громадської лікарні, всупереч їх
законним зобов’язанням, не повідомили поліції про його травми, Суд
задає питання, до якої міри таке зобов’язання звільняє заявника від
подачі офіційної скарги. У цій справі заявник не представив жодних
доказів того, що вказують на те, що він або його адвокат не мав можливості подати таку скаргу до 10 лютого 2003 року.
103. На думку Суду, ця затримка тривалістю понад 40 днів в подачі
його скарги до відповідних органів, мала негативний вплив на подальше розслідування, оскільки вона значно ускладнила своєчасний огляд
заявника, запис його травм і, як наслідок, можливість правильних
висновків . Відповідно, всі судово-медичні експерти зробили свої висновки на підставі даних в медичній карті заявника, яка існувала для
відстеження діагнозів і лікування заявника, а не для документування
травм з метою кримінального розслідування.
104. Однак, Суд зазначає, що, навіть беручи до уваги той факт, що
заявник був відповідальний за деяку затримку на початковій стадії
розслідування, коли воно розпочалося, в ньому були помічені істотні
недоліки, відповідальність за які повинні нести слідчі органи. Зокрема, рішення про відмову в порушенні кримінальної справи було прийнято майже через місяць після того, як заявник подав свою скаргу, без
проведення реконструкції подій або отримання думки судово-медичного експерта про те, яким чином могли були бути отримані травми.
Ці недоліки були відзначені органами національної влади при скасу-
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ванні рішення про відмову в порушенні кримінальної справи, і справу
було направлено для подальшого розслідування.
105. Суд також зазначає, що, хоча кримінальну справу було, нарешті, порушено в жовтні 2004 року, в подальшому були прийняті шість
рішень щодо її закриття. П’ять з них скасували прокурори вищого
рівня або суди через помічені недоліки. В результаті справа тривала
більше п’яти з половиною років, і, зрештою, була закрита через неможливість знайти докази злочину в зв’язку з перебігом часу (див.
пункт 50 вище).
106. Суд бере до уваги доводи Уряду про те, що до кінця розслідування свідків та учасників події було допитано кілька разів, і що було
проведено п’ять судово-медичних експертиз та інших заходів. Незважаючи на це, Суд зазначає, що ці слідчі заходи, хоч і були важливими,
часто відбувалися тільки після вказівок прокурорів вищого рівню або
суду, і нагадували формальні недбалі кроки, а не частину оперативного і ретельного розслідування.
107. Нарешті, Суд зазначає, що в ряді випадків прокуратура просила органи міліції проводити певні слідчі заходи, зокрема, щодо виявлення свідків. Хоча ці прохання були адресовані органу, відмінному від того, в якому працювали Л. і П., той факт, що орган в структурі
Міністерства внутрішніх справ брав участь в розслідуванні події, що
стосується співробітників того ж Міністерства, може поставити під
сумнів незалежність такого рішення. В цьому відношенні Суд також
посилається на висновки ЄКЗТ, який давно закликав українську владу
створити незалежний слідчий орган, що спеціалізується на розслідуваннях скарг стосовно посадових осіб (див. пункт 58 вище)
108. У світлі вищезазначеного Суд приходить до висновку, що
скарги заявника не призвели до ефективного розслідування. Крім того, Суд підкреслює, що крім нездатності заявника обґрунтувати свою
скаргу відповідно до матеріальної частини статті 3 Конвенції, мала
місце нездатність влади провести ефективне розслідування скарги,
через що критичні питання справи залишалися нез’ясованими (див.
Dzhulay v. Ukraine, № 24439/06, 3 квітня 2014 р.). Отже, мало місце
порушення процесуального аспекту статті 3 Конвенції. Звідси випливає, що попереднє заперечення Уряду (див. пункт 60 вище) слід
відхилити.
109. Беручи до уваги висновки відповідно до статті 3, Суд вважає,
що немає необхідності розглядати, чи було в цій справі порушення
статті 13 Конвенції (див. Kobets v. Ukraine, цит. вище, §57).
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II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 34 КОНВЕНЦІЇ
110. У факсі, датованому 12 грудня 2010 року представник заявника стверджував, що 15–16 жовтня 2010 року міліція обшукала контору,
в якій він працював, і вилучила його комп’ютер, що містив деякі документи і листи, які стосуються цієї справи.
111. Суд вважає, що цю інформацію слід розглянути в світлі статті 34 Конвенції, у відповідній частині якої зазначено:
«Суд може приймати заяви від будь-якої особи ... Високі Договірні Сторони зобов’язуються не перешкоджати жодним чином ефективному
здійсненню цього права.»
A. Аргументи сторін

1. Заявник
112. За словами заявника, Уряд не озвучив будь-яких причин для
вилучення комп’ютерів і документів, або для порушення права на повагу житла людини, незважаючи на відсутність судового рішення, що
дозволяє обшук і вилучення, і відсутність дозволу на обшук від власника приміщення.
113. За словами заявника, державні службовці мали рішення суду, зо дозволяло їм обшукувати приміщення на вулиці К. 54/1, де проживав представник заявника, але у них не було такого дозволу щодо
приміщення на вулиці К. 54/3. Відеозапис обшуку показує, що співробітники правозахисної організації протестували проти присутності
співробітників міліції в приміщенні. Державним службовцям було відомо, що в приміщенні не було особистих речей представника заявника, і співробітники це повторили.
114. Заявник стверджував, що, хоча співробітники міліції, імовірно, шукали «порнографічні матеріали», вони вилучили 15 кг документів, що містили файли біженців та документи, що стосуються справи
заявника.
115. Попри запевняння Уряду в зворотному, представник заявника подав скаргу, після чого оскаржив рішення про відмову в порушенні
кримінальної справи, але ця апеляція на момент подачі даних зауважень ще перебувала на стадії розгляду.
116. За словами заявника, той факт, що державні службовці,
імовірно, що шукали порнографічні матеріали, незаконно захопили
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відповідні документи, незважаючи на те, що їх поставили до відома
про їх зміст, викликає сумніви щодо реальних намірів службовців.
117. Нарешті, заявник стверджував, що вилучені комп’ютери містили файли, що стосуються психологічного обстеження заявника,
проведеного з метою обґрунтування необхідної суми відшкодування
моральної шкоди, листування з фахівцями, що брали участь, і копії попередніх документів, які на той час ще не були подані до Суду. Таким
чином, на думку заявника, Державою не було дотримано процесуальних гарантій щодо конфіденційності листування з Судом, що становить порушення статті 34 Конвенції.

2. Уряд
118. Уряд стверджував, що скарги заявника відповідно до статті 34
були чітко необґрунтованими і не підтримувалися будь-якими доказами. Уряд також стверджував, що обшук офісу представника заявника був законним, що не був націлений на здійснення тиску на заявника
або його представника, і на нього не впливали розгляди в Суді.
119. Розглянутий обшук проводився в приміщенні, що містив особисті речі представника заявника, в рамках кримінальної справи, заведеної за підозрою в поширенні порнографічних матеріалів.
120. На думку Уряду, обшук і вилучення документів і устаткування не вплинуло на представництво заявника в Суді. Представник заявника не просив повернути документи і файли, в яких він, ймовірно,
мав потребу для представництва заявника в Суді. Він також не надав
будь-яких доказів того, що метою обшуку було створення перешкод
представництву заявника в Суді, або що цей обшук якось вплинув на
його представництво в даній справі.
121. Після скарг на імовірно незаконний обшук прокурор відмовився порушувати кримінальну справу і представник заявника не оскаржував це рішення.
B. Оцінка Суду

123. Суд повторює, що скарга відповідно до статті 34 Конвенції
носить процесуальний характер і, таким чином, не викликає питання
прийнятності відповідно до Конвенції (див. Iulian Popescu v. Romania,
№ 24999/04, §29, 4 червня 2013 р.).
124. Суд також зазначає, що для ефективної роботи системи індивідуальних звернень, закріпленої в статті 34, найважливішу роль
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відіграє можливість заявників або потенційних заявників вільно
листуватися з Судом, не наражаючись на будь-який тиск з боку влади
для скасування або зміни скарг (див., серед інших, Akdivar and Others v.
Turkey 16 вересня 1996 р. §105, Reports of Judgments and Decisions 1996IV). У цьому контексті поняття «тиск» включає не тільки прямий примус і явні акти залякування, а й інші неналежні непрямі дії чи контакти, покликані переконати або відмовити заявників від використання
засобів правового захисту відповідно до Конвенції (див. Kurt v. Turkey,
25 травня 1998 §159, Reports of Judgments and Decisions 1998-III).
125. Крім того, питання того, чи становить певна форма контакту
між владою і заявником неприйнятну практику з точки зору статті 34,
має визначатися в світлі конкретних обставин справи. В цьому відношенні необхідно взяти до уваги вразливість заявника і його схильність
до впливу, що чиниться владою (див. Akdivar and Others, §105, і Kurt,
§160, обидва цит. вище).
126. Повертаючись до даної справі, Суд зазначає, що комп’ютери
і документи представника заявника було вилучено владою в ході
непов’язаної кримінальної справи, порушеної стосовно представника заявника. Однак Суд зазначає, що не існує доказів того, що на
момент вилучення державна влада знала, які матеріали містилися
в комп’ютерах. Відповідно, немає доказів того, що їх реальною метою
було створення перешкод у представництві заявника в цій справі, або
переконання його припинити продовження справи. Зокрема, скаржачись на вилучення національній владі, представник заявника в Суді
в цій справі стверджував тільки, що «один з комп’ютерів містив, серед
іншого, деяке конфіденційне листування». Він не вимагав доступу до
вилучених документів, і не стверджував на будь-якій стадії, що не міг
підкріпити свої доводи в Суді через вилучення.
127. За таких обставин Суд не може зробити висновок, що держава
не виконала своє зобов’язання відповідно до статті 34 Конвенції.
III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
128. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає
потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
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129. Заявник не висував вимоги щодо справедливої сатисфакції.

На цих підставах Суд одностайно
1. Приєднує до суті справи заперечення Уряду стосовно прийнятності скарги заявника про жорстоке поводження з боку міліції (на підставі невичерпання національних засобів правового захисту) і відхиляє це заперечення після розгляду по суті.
2. Оголошує заяву прийнятною.
3. Постановляє, що не мало місце порушення статті 3 Конвенції
в її основному аспекті.
4. Постановляє, що мало місце порушення статті 3 Конвенції в її
процесуальному аспекті.
5. Постановляє, що немає необхідності розглядати скаргу в контексті статті 13 Конвенції.
6. Постановляє, що держава виконала своє зобов’язання відповідно до статті 34 Конвенції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 23 червня
2016 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
К. Вестердік
секретар

А. Нуссбергер
голова
Переклад Харківської правозахисної групи
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «КОРНЕЙКОВА ТА КОРНЕЙКОВ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 56660/12)
Рішення
Страсбург
24 березня 2016 року
ОСТАТОЧНЕ
24 червня 2016 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Корнейкова та Корнейков проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
пані А. Нуссбергер, голова,
пані Г. Юдківська,

383

Справи, які стосуються свободи від катувань та поганого поводження

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 1 березня 2016 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу було розпочато за заявою (№ 56660/12), яку 31 серпня
2012 року подали до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція)
двоє громадян України, пані Вікторія Юріївна Корнейкова (далі — заявниця) та її син, пан Денис Юрійович Корнейков (далі — заявник).
2. Заявників представляли пані Я. Заїкіна та пан Г. Токарєв, адвокати, які практикують у м. Харків. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Урядовий уповноважений, на останніх етапах провадження — пан Б. Бабін з Міністерства юстиції.
3. Заявниця стверджувала, що під час її перебування у пологовому будинку її приковували до ліжка. Вона також скаржилась на те, що
під час судових засідань її тримали у клітці з металевими ґратами. Насамкінець, вона скаржилась від свого імені та від імені заявника на те,
що побутові умови тримання їх під вартою та медична допомога, що
надавалася заявникові у Харківському слідчому ізоляторі (далі — Харківський СІЗО), були неналежними.
4. 12 жовтня 2012 року Голова П’ятої секції вирішив застосувати
Правило 39 Регламенту Суду, вказавши Урядові, що заявники мають
бути поміщенні в умови, придатні для маленької дитини та матері, що
годує. Суд, зокрема, звернув увагу, що на час провадження у Суді заявникові мають бути забезпечені належні медичні нагляд та догляд.
5. Тієї ж дати заяві було надано пріоритет відповідно до Правила
41 Регламенту Суду та про неї було повідомлено Уряд.
6. 22 лютого 2013 року з клопотанням Уряду застосування Правил
39 та 41 Регламенту Суду було припинено, оскільки на той час заявницю було звільнено з-під варти (див. пункт 75).
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ФАКТИ
I. Конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
7. Заявниками є матір та дитина 1990 та 2012 років народження
відповідно.
A. Факти, що лежать в основі справи

8. 16 січня 2012 року заявницю, яка перебувала на п’ятому місяці
вагітності, було затримано міліцією за підозрою у вчиненні розбою.
9. 26 січня 2012 року Дзержинський районний суд м. Харкова
(далі — Дзержинський суд) обрав заявниці запобіжний захід у вигляді
тримання під вартою.
10. Того ж дня її було поміщено до Харківського СІЗО.
B. Умови перебування заявниці у пологовому будинку

11. 22 травня 2012 року заявницю було доставлено до Харків
ського міського клінічного пологового будинку № 7 (далі — пологовий будинок).
12. Того ж дня вона народила заявника. Його зріст був 49 см, а вага — 2,9 кг.
13. Три жінки вартові конвою охороняли заявницю у лікарні. За її
словами, вони перебували у палаті увесь час. Уряд доводив, що під час
пологів вони залишили палату.
14. Заявниця стверджувала, що вона весь час була прикута наручниками до лікарняного ліжка або до гінекологічного крісла, єдиним
винятком, коли наручники було знято, були пологи. З її письмових заяв точно не ясно, як саме до неї застосовували наручники: одного разу вона стверджувала, що після пологів її прикували до ліжка за ногу.
У той же час вона стверджувала, що вартові знімали з неї наручники
лише для годування грудьми.
15. За твердженням Уряду, у пологовому будинку до заявниці ніколи не застосовувалися наручники і її не приковували до ліжка.
16. 25 травня 2012 року заявників було виписано.
17. 12 листопада 2012 року заявниця написала у заяві на адресу
керівництва СІЗО (див. пункти 41 та 76), що персонал пологового бу-
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динку добре ставився до неї, що до неї не застосовувалися наручники
і її не приковували, а також, що дві охоронниці, які перебували у її
палаті, допомагали їй доглядати за дитиною.
18. У грудні 2012 року та січні 2013 року з метою перевірки тверджень заявниці, зокрема, щодо застосування до неї наручників органи
прокуратури допитали декого з персоналу пологового будинку та вартових, які охороняли її (див. пункти 76–82).
19. 21 грудня 2012 року головний лікар пологового будинку у відповідь на запит начальника Харківського СІЗО написав останньому
листа, в якому зазначалося, що впродовж перебування заявниці
у пологовому будинку, вона перебувала під постійною охороною вартових СІЗО, що зазначені працівниці не були у пологовій залі, і під
час пологів заявниця не була ані в наручниках, ані прикута ними до
будь-чого.
20. 24 грудня 2012 року головний акушер, пані Ти., надала органам
прокуратури письмове пояснення. Вона зазначила, що під час оглядів
заявниці як у приймальному відділенні, так і згодом — в акушерському
відділенні, вона була прикута наручниками до гінекологічного крісла,
а також, що застосування наручників та охорона трьох вартових були
звичайною практикою для осіб, які перебувають під вартою.
21. Два інших акушери, пані Ф. та пані С., а також медична сестра,
пані То., надали схожі пояснення. Пані Ф. зазначила, що вона не може
пригадати жодних деталей народження заявника. Пані То. уточнила,
що під час пологів, та згодом під час грудного вигодовування заявницю не приковували наручниками.
22. Головний лікар відділення новонароджених, пані Вл., також
засвідчила, що заявниця була прикута наручниками до гінекологічного крісла. Крім того, вона вказала на те, що дві вартові конвою залишалися у палаті із заявниками, а третя знаходилась біля дверей.
23. Вартові, які охороняли заявницю, заперечили, що у лікарні заявницю приковували чи застосовували до неї наручники.
24. Захисник заявниці звернувся до колишньої медичної сестри,
пані П., із запитом щодо умов тримання, в яких перебували ув’язнені
жінки під час пологів, посилаючись на її подібний досвід роботи.
7 лютого 2013 року пані П. написала йому, що вона дійсно працювала медичною сестрою у Донецькому регіональному Центрі охорони
материнства та дитинства з 1996 року до 2005 року та, що у 2004 або
у 2005 році у тій установі ув’язнена жінка під час пологів була прикута
наручниками до свого ліжка.
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С. Умови тримання під вартою у Харківському СІЗО

1. Матеріальні умови тримання під вартою
25. Хоча заявниця перебувала у кількох різних камерах у СІЗО,
скарги в її заяві стосувались лише умов її тримання з дитиною у камері
№ 408, в якій вона перебувала з 14 березня до 8 листопада 2012 року.
Отже, стислий виклад фактів стосується лише цієї камери.
a) Версія заявниці
26. Камера, розташована у напівпідвальному приміщенні, була холодною та вогкою. У ній не було гарячої води, а подача холодної води
була нерегулярною. Отже, заявниця рідко мала можливість приймати
душ та купати свою новонароджену дитину. Вона також була змушена
зберігати холодну воду для власних потреб у пластикових пляшках. Вона кип’ятила воду на поламаній електричній плитці у чайнику, який вона була змушена позичати у адміністрації установи, який кожного разу
надавався їй не більше ніж на п’ятнадцять хвилин. Туалет та душова були розташовані у ніші, не відокремленій від житлової зони. Унітаз часто
був забитий. У камері не було пеленального столу чи дитячого ліжка.
27. Заявницю не забезпечували жодними засобами дитячої гігієни. Вона також не отримувала харчування, яке б відповідало її потребам. У дні судових засідань її єдиною їжею був сніданок, який складався з хлібу та чаю. Харчові пайки їй не видавались.
28. Заявникам дозволялись прогулянки на свіжому повітрі у загальній прогулянковій зоні тривалістю близько десяти хвилин на день,
але не кожного дня.
29. Насамкінець, одна з її співкамерниць була ВІЛ-інфікованою.
b) Версія Уряду
30. Камера № 408 була камерою підвищеного комфорту, призначеною для тримання вагітних жінок та жінок з дітьми. Вона була розташована на першому поверсі, її площа становила п’ятдесят два кв. м
та була розрахованій на шість осіб. Заявниця перебувала у ній разом з
двома або іноді трьома іншими особами.
31. У камері було три вікна, загальною площею більше 8 кв. м. У ній
була гаряча та холодна вода, а також питний бачок для кип’яченої води
об’ємом десять літрів.
32. Крім того, у камері були всі необхідні меблі та обладнання, такі
як система вентиляції, холодильник, електрична плита, дитяче ліжко
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та дитяча коляска. Надавались також підгузки та засоби гігієни. Туалет та душова були відокремлені від житлової зони.
33. Заявниці надавалось належне харчування відповідно до чинних норм (загальна енергетична цінність її щоденного харчування
становила 3284 кілокалорій). Вона отримувала щоденне триразове гаряче харчування за винятком днів судових засідань, коли пропускала
обід. Вона годувала свого сина грудним молоком та відмовлялася від
дитячого харчування, яке надавалося СІЗО. Обмежень на харчові або
інші передачі, які вона отримувала від родичів, не було.
34. Заявники мали право на щоденну двогодинну прогулянку на
спеціально облаштованому для цього майданчику.
35. ВІЛ-інфіковані разом з ними у камері ніколи не утримувались.
36. Уряд надав чотири кольорові фотографії камери № 408, на
яких зображено просторе та світле приміщення у візуально хорошому стані ремонту. У камері було три великих вікна, декоровані тюлем.
У камері був умивальник. Також у наявності був туалет з біде та душова кабінка, які були відокремлені від житлової зони дверима з матовим склом. Крім того, на фотографіях були зображені шафа, два ліжка з приліжковими тумбами, дитяче ліжко, стіл з двома табуретами,
дитячий стілець, полиця з посудом, мікрохвильова пічка, телевізор та
пеленальний стіл.
37. Ще на одній фотографії був зображений майданчик для прогулянок ув’язнених матерів з дітьми з клумбою та настінним розписом із
зображенням природного ландшафту. На фотографії було зображення
заявниці з дитиною, а також іншої жінки з коляскою.
c) Пояснення інших осіб, які трималися під вартою,
та відповідна інформація
38. 1 та 2 лютого 2012 року місцева санітарно-епідеміологічна
служба (далі — СЕС) проводила у СІЗО інспекцію в рамках невказаного
розслідування. СЕС зауважила про наявність спеціальної камери для
жінок з дітьми, облаштованої необхідними зручностями. В акті зазначалося, що на час проведення інспекції у СІЗО не було вагітних жінок
або матерів з дітьми.
39. 24 травня 2012 року СЕС також перевірила питну воду у СІЗО на
відповідність встановленим стандартам. Порушень виявлено не було.
40. 22 жовтня 2012 року прокуратура Харківської області повідомила
Урядового Уповноваженого про те, що від заявниці не надходило скарг
щодо умов тримання під вартою або медичної допомоги заявникові.
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41. 12 листопада 2012 року заявниця написала заяву, в якій надала
повний опис її камери у СІЗО, схожий з тим, що було надано Урядом
(див. пункти 30–37). Останній абзац також стосувався її перебування
у пологовому будинку (див. пункт 17).
42. 13 листопада 2012 року один з працівників СІЗО написав до
Державної пенітенціарної служби України пояснення, що свою заяву
заявниця написала добровільно.
43. Під час свого перебування у Харківському СІЗО заявниця отримала близько тридцяти харчових передач від своєї матері, часто
з основними продуктами харчування, такими як хліб, масло, чай, цукор та молоко.
44. Заявниця подавала до суду першої інстанції, який розглядав її
кримінальну справу, численні клопотання про звільнення її з-під варти під підписку про невиїзд (6 липня, 6, 26 та 31 серпня, 3 вересня та
9 жовтня 2012 року). Вона стверджувала, зокрема, що умови тримання
у СІЗО були неналежними для її дитини. Суд першої інстанції відмовив у задоволенні цих клопотань.
45. Справу заявниці висвітлили деякі ЗМІ. Наприклад, у листопаді
2012 року Харківська правозахисна група на своєму веб-сайті оприлюднила статтю «Немовля — жертва нелюдяного поводження». У грудні 2012 року транслювалась телевізійна програма, в якій заявниця та
представники державних органів розповідали, зокрема, про умови тримання заявників під вартою у СІЗО. Сторони не надали Суду копії відповідної статті або відеозапису, чи стенограми телевізійної передачі.
46. 12 грудня 2012 року одна з ув’язнених жінок, пані Б., написала
на ім’я голови місцевого управління Державної пенітенціарної служби
України пояснення. Вона повідомила, що у листопаді 2012 року вона
разом із заявницею трималася в одній камері та була задоволена її
умовами. У листі зазначалось, що в камері були великі вікна, душова
кабіна з гарячою та холодною водою, а також всі необхідні меблі та обладнання, зокрема, холодильник і телевізор.
47. 19 грудня 2012 року управління Державної пенітенціарної
служби України в Харківській області надало довідку, в якій зазначалося, що протягом часу тримання у Харківському СІЗО заявниця не
зверталася до управління з жодними скаргами.
48. У матеріалах справи містяться три заяви ув’язненої пані М.
щодо умов тримання в СІЗО. Дві з них вона написала, перебуваючи під
вартою (у невказану дату та 25 грудня 2012 року), а третю — 30 січня
2013 року, вже після того, як вона почала відбувати покарання в іншому
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місці. У перших двох заявах пані М. описала умови тримання її під
вартою в камері № 408 як цілком задовільні та комфортні. Її опис був
подібний наданому Урядом (див. пункти 30–32). Перші дві заяви містили також критичні зауваження щодо заявниці, зокрема, що її ставлення до дитини було недбалим, та що, подаючи заяву до Суду, вона
діяла недобросовісно. У своєму третьому листі пані М. зазначала, що
харчування у СІЗО було незадовільним. А конкретніше: хліб був черствий, а м’ясо мало синє забарвлення. Вона також стверджувала, що
у камері № 408 не було гарячої води. Насамкінець вона доводила, що
двічі вона була свідком того, як заявниця зверталася за медичною допомогою для своєї дитини, коли у нього болів живіт, але її прохання
ігнорувались.
49. 28 грудня 2012 року колишня ув’язнена, пані Са., написала заяву адвокату заявниці, яку завірила у нотаріуса. Вона стверджувала,
що перебувала у камері № 408 разом із заявницею з невказаної дати
у березні до 19 квітня 2012 року. На той час пані Са. була вагітною. Вона
надала такий опис умов тримання їх у камері. Камера була розташована у напівпідвальному приміщенні, ув’язнені практично не бачили
денного світла. Вікна були розташовані настільки високо, що без допомоги охорони їх відчинити було неможливо. У камері було близько
семи ув’язнених, деякі з яких були ВІЛ-інфікованими, а деякі страждали від інших хвороб. Туалет був відокремлений від житлової зони
перегородкою заввишки до пояса та протікав. Внаслідок цього, у камері завжди відчувався поганий запах. Душова кабіна також протікала, а її двері були зламані. У камері була настільки висока вологість,
що зі стелі обвалилася штукатурка, а стіни покрилися цвіллю. Камера
кишіла мишами та вошами. Побутових приладів, таких як чайник або
мікрохвильова піч, не було. Не було також ані ліжок, ані приліжкових
тумб, як транслювалось по телебаченню Державною пенітенціарною
службою України (див. пункт 45). Пані Са. зазначила, що фактично
жодна з ув’язнених ніколи не перебувала у камері, яку органи влади
транслювали по телебаченню. Гарячої води не було, а тиск у крані холодної води був настільки низьким, що ув’язнені жінки були змушені
зберігати воду для власного використання. Крім того, адміністрація
СІЗО не забезпечувала їх посудом. Їхня щоденна прогулянка тривала
лише двадцять хвилин та відбувалась на маленькому заґратованому
прогулянковому майданчику. Більше того, згідно з твердженнями
пані Са., продукти харчування у СІЗО не були свіжими, та смачними.
Насамкінець вона зазначила, що під час її вагітності, коли вона про-
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ходила лікування у пологовому будинку у м. Харків, її приковували
наручниками до ліжка.
50. У невказану дату пані Ве., яка також перебувала разом із заявницею у камері № 408 (точний проміжок часу невідомий), надала
письмові пояснення щодо умов тримання у цій камері. Її опис туалету,
що протікав, високого рівня вологості та перебоїв у постачанні холодної води, а також тривалості та умов щоденних прогулянок і поганого
харчування був схожий з описом, наданим пані Са.

2. Медична допомога заявникові
51. 25 травня 2012 року заявників виписали з пологового будинку.
Заявника було визнано здоровим.
52. Згідно з листом головного лікаря від 12 грудня 2012 року адресованого адвокату заявниці, 25 травня 2012 року заявника було переведено до Харківської міської дитячої клінічної лікарні № 19 (далі —
дитяча лікарня). Усі інші відповідні документи у матеріалах справи
свідчать про те, що 25 травня 2012 року заявників було доправлено до
Харківського СІЗО.
53. Як повідомлялося заявницею та зазначено у листі головного
лікаря дитячої лікарні адвокатові заявниці від 6 вересня 2012 року, педіатр з цієї лікарні оглянув заявника 28 травня 2012 року. Дитина була
визнана здоровою, але у нього був виявлений фімоз (патологія пенісу,
коли крайня плоть не дає повністю оголити голівку).
54. Проте відповідно до медичної картки заявниці, яка велася
у СІЗО, педіатр дитячої лікарні вперше оглянув його 31 травня 2012 року. Було встановлено, що дитина перебуває у періоді адаптації, а заявниця отримала поради щодо догляду за дитиною.
55. Згідно з медичною карткою заявника 12 червня 2012 року його
оглянув педіатр, який діагностував у нього кишкові коліки та рекомендував «Еспумізан», масаж, годування за вимогою дитини та прогулянки на свіжому повітрі. Лікар також запідозрив наявність у хлопчика
відкритого овального вікна (ФОВ; за допомогою овального вікна здійснюється кровопостачання в серце плоду та при народженні у більшості
дітей воно закривається).
56. Наступний медичний огляд заявника відбувся 20 липня
2012 року. У медичній картці було зазначено, що педіатр надав заявниці рекомендації щодо годування та догляду за дитиною.
57. Заявниця заперечила проведення будь-яких медичних оглядів
після медичного огляду 28 травня 2012 року. Вона стверджувала, що до

391

Справи, які стосуються свободи від катувань та поганого поводження

10 вересня 2012 року педіатр її дитину не оглядав. Вона доводила, що
записи про попередні медичні огляди її сина у медичній картці були
підроблені. Згідно з її твердженнями, на першій сторінці цієї картки
був запис про огляд, проведений 10 вересня 2012 року, у той час як записи про попередні огляди було написано на окремих сторінках, які
потім були вклеєні у картку. Матеріали справи наявні у Суду містять
окремі копії кожної сторінки медичної картки, що унеможливлює перевірку тверджень заявниці.
58. 28 серпня 2012 року адвокат заявниці подав до адміністрації
Харківського СІЗО запит з проханням надати йому детальну інформацію про те, коли заявника було оглянуто педіатром, та чи були умови
тримання під вартою для такої малої дитини належними. Він також
клопотав про надання йому копій відповідних документів.
59. 4 вересня 2012 року адміністрація СІЗО відповіла, що надання вичерпної інформації про стан здоров’я заявника буде можливим
після проведення запланованого повного медичного обстеження у дитячій лікарні.
60. 31 серпня 2012 року заявниця подала до судді, у провадженні якого перебувала її справа, клопотання про проведення медичного обстеження її сина «у зв’язку з тим, що адміністрація СІЗО на [її]
звернення не реагує». Як видається, її клопотання було залишено без
розгляду.
61. 6 вересня 2012 року головний лікар дитячої лікарні надіслав
письмову відповідь на запит адвоката заявниці від 5 вересня 2012 року.
Він зазначив, що за відсутності педіатра у Харківському СІЗО, народжені там діти, перебували під наглядом педіатра цієї лікарні. Він також зазначив, що заявника було оглянуто педіатром лікарні 28 травня
2012 року (див. також пункт 53). Оскільки захисник заявника звернувся
із запитом про стан здоров’я заявника на той час, головний лікар зазначив, що надати таку інформацію неможливо, оскільки заявниця досі не
зверталась з проханням про надання йому медичної допомоги.
62. 10 вересня 2012 року лікарі: дерматолог, кардіолог, отоларинголог, невролог та педіатр, оглянули заявника. У нього було виявлено
алергічний дерматит, диспластичну кардіопатію та фімоз. Крім того,
існувала підозра щодо наявності відкритого овального вікна. Лікарі
дійшли висновку, що заявник не потребує лікування, але рекомендували матері дотримуватися гіпоалергенної дієти.
63. Згідно з твердженнями заявниці, обстеження проводилося
в рамках ініційованого вітчимом заявника провадження про зміну за-
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побіжного заходу. Вона зазначила, що це було зроблено за її згоди для
того, щоб заявника можна було забрати з СІЗО, де він не отримував
належного догляду.
64. 14 вересня 2012 року працівники СІЗО надіслали копію медичної картки заявника представнику заявників у відповідь на запит,
який він подав 28 серпня 2012 року (див. пункт 58).
65. 18 жовтня 2012 року головний лікар дитячої лікарні листом
надав відповідь на запит адвоката заявниці від 10 жовтня 2012 року, зазначивши, що у разі подання адміністрацією СІЗО відповідної заяви, лікарня, за необхідності, відповідальна за медичний
нагляд за дітьми у Харківському СІЗО. У цьому листі також було
зазначено, що заявник підлягав обов’язковому обстеженню в обласному кардіологічному центрі та що дитяча лікарня у зв’язку
з цим вже звернулась до адміністрації СІЗО з проханням про співпрацю.
66. 19 жовтня 2012 року педіатр і кардіолог знову оглянули заявника. Йому діагностували відкрите овальне вікно (серцева патологія — докладніше див. пункт 55) та рекомендували провести додаткове
обстеження.
67. Того ж дня заявник пройшов ехокардіограму та був визнаний
здоровим.
68. 14 листопада 2012 року заявниця відмовила у дозволі на проведення запропонованого для неї педіатричного огляду її сина.
69. Наступного дня заявницю звільнили з-під варти (див. також
пункт 75).
70. 30 листопада 2012 року адвокат заявниці надіслав до дитячої
лікарні запит про надання інформації щодо того, чи зберігається там
медична картка заявника, та чи робили йому щеплення під час його
перебування із заявницею у СІЗО.
71. 4 грудня 2012 року головний лікар відповіла, що дитяча лікарня
надає медичну допомогу дітям, які мають постійне місце проживання
на території, яку вона обслуговує. Щодо дітей, які тимчасово проживають у ній, необхідна заява від одного з батьків. Заявниця таку заяву
не подавала. Відповідно, у лікарні медична картка заявника оформлена не була. Водночас лікарі цієї лікарні оглядали його, коли про це
клопотала адміністрація СІЗО. Результати кожного огляду заносилися
до медичної картки, яку надавало СІЗО. Щодо вакцинації заявника зазначалось, що на огляд його приносили без супроводу матері, а без її
згоди вакцинація не проводилася.
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D. Поміщення заявниці до металевої клітки
під час судових засідань

72. 12 квітня, 17 травня, 15 червня, 2 та 31 серпня та 15 листопада
2012 року заявниця брала участь у судових засіданнях, під час яких її
тримали у клітці з металевими ґратами. У задоволенні її клопотань
про те, щоб її не поміщали до металевої клітки, було відмовлено.
73. 14 березня 2013 року суддя Дзержинського районного суду міста Харкова, у провадженні якого знаходилася справа заявниці, написав
відповідь на запит Урядового Уповноваженого, в якому зазначив, що
дійсно під час судових засідань заявницю тримали у клітці з металевими ґратами. Суддя звернув увагу, що поміщення підсудних у кримінальних справах до клітки з металевими ґратами відповідає вимогам
законодавства та винятків з цього правила немає. Крім того, він вказав
на те, що надання заявниці дозволу на перебування за межами клітки
було б рівнозначним її тимчасовому звільненню з-під варти, що суперечило б обраному їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
74. 15 березня 2013 року Міністерство внутрішніх справ України
ще раз надало Урядовому Уповноваженому підтвердження, що під час
судових засідань заявницю тримали у клітці з металевими ґратами.
У листі Міністерства також зазначалося, що заявник залишався з медичним працівником СІЗО за ґратами, та за вимогою передавався заявниці для годування.
E. Скарги заявниці після її звільнення з-під варти
та їхнє розслідування

75. 15 листопада 2012 року заявницю було звільнено з-під варти
під підписку про невиїзд.
76. 25 грудня 2012 року вона подала скаргу до прокуратури Харківської області, що під час її перебування у пологовому будинку вона
весь час була прикута наручниками до ліжка, навіть під час пологів.
Вона також скаржилась, що умови тримання під вартою та харчування
у СІЗО були неналежними. Насамкінець, заявниця стверджувала, що
заява від 12 листопада 2012 року, в якій вона висловлювала своє задоволення умовами тримання під вартою, була написана під психологічним тиском (див. пункти 17 та 41).
77. 27 грудня 2012 року Державна пенітенціарна служба України
завершила розпочату службову перевірку, після того, як справу заяв-
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ників було висвітлено засобами масової інформації (див. пункт 45).
Твердження заявниці були відхилені як необґрунтовані.
78. 2 січня 2013 року заявниця подала скаргу до прокуратури Жовтневого району м. Харкова (далі — районна прокуратура), що під час
вагітності і пологів їй не надавалась належна медична допомога; що у
пологовому будинку її завжди, у тому числі під час пологів, приковували наручниками за зап’ястки та ноги до гінекологічного крісла або
до ліжка; що умови тримання її під вартою у Харківському СІЗО були
погані; що ані вона, ані її дитина там не отримували належної медичної допомоги. Того ж дня її скаргу було внесено до Єдиного державного
реєстру досудових розслідувань та розпочато розслідування.
79. 18 січня 2013 року прокуратура Жовтневого району м. Харкова
призначила судово-медичну експертизу медичної документації з метою встановлення:
і) чи є у заявниці будь-які тілесні ушкодження, та якщо так, то
який був механізм їх утворення;
іі) чи є будь-які судово-медичні дані, що у період з 26 січня до
15 листопада 2012 року до заявниці застосовувалися спеціальні засоби;
ііі) чи є судово-експертні дані про те, що медична допомога заявникам у період перебування їх у Харківському СІЗО надавалася неналежним чином або у неповному обсязі;
iv) чи є судово-експертні дані про те, що у пологовому будинку
медична допомога заявникам надавалася неналежним чином
або у неповному обсязі; та
v) чи спричинило неналежне надання або надання у неповному
обсязі заявникам медичної допомоги будь-які негативні наслідки для їхнього здоров’я.
80. Зазначена експертиза проводилася з 18 січня до 26 березня
2013 року. У висновку експертизи відповіді на усі запитання були негативними.
81. 1 квітня 2013 року прокуратура Жовтневого району закрила кримінальне провадження у зв’язку з відсутністю у діянні складу
кримінального правопорушення.
82. Також у квітні 2013 року Державна пенітенціарна служба України на підставі запиту Урядового Уповноваженого провела перевірку законності тримання заявника у СІЗО. 22 квітня 2013 року перевірку
було закінчено та згідно з її висновками порушень виявлено не було.
У висновку зазначалося, що хоча у серпні 2012 року заявниця в усній
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формі висловила бажання передати сина під опіку своєї матері, згодом
вона змінила думку, оскільки вона годувала грудьми.
ІІ. ВІДПОВІДНІ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКА
83. Згідно зі статтею 9 Закону України «Про попереднє ув’язнення»
1993 року, взяті під варту жінки вправі мати при собі дітей віком до
трьох років. Як також було передбачено цим положенням, усі особи,
взяті під варту, мають право на щоденну прогулянку тривалістю одна година, а вагітним жінкам і жінкам, які мають при собі дітей, тривалість такої прогулянки подовжувалась до двох годин.
84. У Правилах тримання осіб, узятих під варту, і засуджених
у слідчих ізоляторах Державного департаменту України з питань виконання покарань (Правила 2.1.5 та 4.1.3) зазначені положення повторюються. Згідно з Правилом 8.1.2, вагітні жінки з вагітністю понад
5 місяців і жінки, які мають при собі дітей, повинні забезпечуватися
житловою площею, яка становить на одну особу не менше 4,5 кв. метрів. Ліжка для таких категорій взятих під варту осіб повинні бути одноярусними. Також повинні надаватися дитячі ліжка. У Додатках до
Правил вимагається, щоб у дворах для прогулянки жінок з дітьми і
вагітних жінок засівалася трава або висаджувалися квіти, а для дітей
влаштовувалися пісочниці.
85. Клінічний протокол медичного догляду за здоровою дитиною
віком до 3 років, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я
України № 149 у 2008 році, передбачає уніфіковану систему стандартів у
цій області. Пункт 2.1 передбачає проведення обов’язкових оглядів дітей
віком до трьох років. Детальніше, вони мають складатися з: оцінки стану
здоров’я; оцінки фізичного та психомоторного розвитку; оцінки вигодовування та харчування; своєчасного виявлення захворювань та патологічних станів; проведення вакцинації; консультування батьків з питань
догляду за дитиною, раціонального харчування, розвитку дитини, профілактики нещасних випадків та травм тощо; а також визначення тактики подальшого медичного спостереження та догляду за дитиною.
86. Клінічний протокол також встановлює такий порядок проведення обов’язкових медичних профілактичних оглядів (у тій частині,
що стосується цієї справи): на першому місяці життя 1 раз на тиждень,
після цього впродовж першого року життя дитини — 1 раз на місяць
(пункт 2.2.9).
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87. За статтею 27 Закону України «Про забезпечення санітарного
та епідемічного благополуччя населення» 1994 року (у редакції на час
подій) профілактичні щеплення з метою запобігання захворюванням на туберкульоз, поліомієліт, дифтерію, кашлюк, правець та кір в
Україні є обов’язковими.
88. У календарі профілактичних щеплень в Україні, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України у 2011 році (у редакції на час подій), міститься перелік щеплень і вік, у який вони повинні проводитися. Новонароджена дитина до віку шести місяців мала
отримати до дванадцяти щеплень, у тому числі, повторні щеплення.
III. ВІДПОВІДНІ МІЖНАРОДНІ ДОКУМЕНТИ
A. Документи Організації об’єднаних націй

89. Відповідні положення Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм
дискримінації щодо жінок (1979 року) передбачають таке:
Стаття 12
«...держави-учасниці забезпечують жінкам відповідне обслуговування в період вагітності, родів і післяродовий період, надаючи, коли це
потрібно, безплатні послуги, а також відповідне харчування в період
вагітності і годування.»

90. Відповідні частини Конвенції ООН про права дитини передбачають таке:
Преамбула
«...Беручи до уваги, що необхідність у такому особливому захисті дитини була передбачена в Женевській декларації прав дитини 1924 року
і Декларації прав дитини, прийнятій Генеральною Асамблеєю 20 листопада 1959 року, та визнана в Загальній декларації прав людини,
в Міжнародному пакті про громадянські і політичні права (зокрема,
в статтях 23 і 24), в Міжнародному пакті про економічні, соціальні
і культурні права (зокрема, в статті 10), а також у статутах і відповідних документах спеціалізованих установ і міжнародних організацій,
що займаються питаннями благополуччя дітей,
Беручи до уваги, що, як зазначено в Декларації прав дитини, «дитина,
внаслідок її фізичної і розумової незрілості, потребує спеціальної охо-
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рони і піклування, включаючи належний правовий захист як до, так
і після народження», ...»

Стаття 3
«1. В усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони державними чи приватними установами, що займаються питаннями
соціального забезпечення, судами, адміністративними чи законодавчими органами, першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини.
2. Держави-учасниці зобов’язуються забезпечити дитині такий захист
і піклування, які необхідні для її благополуччя...».

91. Відповідні частини Правил ООН, що стосуються поводження
з жінками-в’язнями та мір покарання для жінок-правопорушників, не
пов’язаних з позбавленням волі (Бангкокські правила) (2011 року) передбачають таке:
«Генеральна Асамблея,
...
Нагадуючи про свою резолюцію 58/183 від 22 грудня 2003 року, в якій
вона запросила уряди, відповідні міжнародні та регіональні органи,
національні правозахисні установи та неурядові організації приділити
більшу увагу питанню ув’язнених жінок, включаючи дітей ув’язнених
жінок, з метою встановлення ключових проблем та шляхів їхнього
вирішення...»

Правило 33
«... 3. У випадках, коли дітям дозволяється залишатися зі своїми матерями в установі тримання під вартою, з персоналом установи повинна також проводитися інформаційно-роз’яснювальна робота з питань
розвитку дитини та базова медична підготовка по догляду за дитиною
для того, щоб вони могли належним чином діяти у разі потреби та за
надзвичайної ситуації. ...»

Правило 48
«1. Вагітні жінки або жінки, які годують грудьми, повинні отримувати консультації з приводу свого здоров’я та дієти за програмою, яка
складається кваліфікованим медичним працівником, який здійснює
її моніторинг. Вагітні жінки, немовлята, діти та жінки, які годують
груддю, забезпечуються належним та вчасним харчуванням, здоровим
оточуючим середовищем та можливістю регулярних прогулянок.
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2. Ув’язнених жінок не слід відмовляти від грудного вигодовування їхніх дітей, якщо тільки для цього не існує особливих причин, пов’язаних
із здоров’ям.
3. Медичні та харчові потреби ув’язнених жінок, які нещодавно народили, але чиї діти не перебувають разом з ними в установах тримання
під вартою, включаються у програми лікування.»

Правило 49
«Рішення, якими дітям дозволяється перебувати в установах тримання під вартою разом з матерями, ґрунтуються на найкращих інтересах
дитини. З дітьми, які перебувають в установах тримання під вартою
разом з матерями, ніколи не повинні поводитися як з особами, що перебувають під вартою або відбувають покарання.»

Правило 50
«Ув’язнені жінки, чиї діти знаходяться разом з ними в установі тримання під вартою, мають бути забезпечені максимальними можливостями проводити час зі своїми дітьми.»

Правило 51
«1. Діти, які живуть разом зі своїми матерями в установі тримання під вартою, повинні бути забезпечені послугами з охорони здоров’я на постійній
основі, а спеціалісти у співпраці з місцевими громадськими установами
охорони здоров’я повинні здійснювати моніторинг їхнього розвитку.
2. Середовище, в якому виховуються діти, повинно бути якомога
наближеним до середовища, в якому виховуються діти за межами установи тримання під вартою.»

92. Згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони
здоров’я (далі — ВООЗ), ухваленими на Спільній міжрегіональній конференції з питань належної технології пологів (м. Форталеза, Бразилія,
22–26 квітня 1985 р.), здорова новонароджена дитина повинна залишатися з матір’ю, якщо стан здоров’я обох це дозволяє. Рекомендації
ВООЗ 2013 року щодо догляду за дитиною та матір’ю у післяродовий
період також зазначають, що матір та дитину не повинні розлучати
і вони мають перебувати в одному приміщенні усі 24 години на добу.
B. Документи Ради Європи

93. Стандарти Європейського Комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському, або такому, що принижує гідність, поводжен-
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ню та покаранню (далі — КЗК) (документ № CPT/Inf/E (2002) 1 — Rev.
2015, с. 45) містять такі відповідні положення:
Медичні служби у в’язницях
Витяг з Третьої Загальної доповіді [CPT/Inf (93) 12]
«64. Можна визначити декілька окремих категорій ув’язнених осіб, які
є особливо уразливими. Медичні служби місць позбавлення волі повинні звертати особливу увагу на їхні потреби.
i) мати й дитина
65. Загальновизнаним принципом є те, що діти не повинні народжуватись у в’язниці, і досвід Комітету свідчить, що цього принципу дотримуються.
66. Матері слід дозволяти бути разом з дитиною, у крайньому разі, протягом певного часу. Якщо мати і дитина перебувають разом у в’язниці,
то вони повинні знаходитись в умовах, які б забезпечували їм рівноцінну заміну дитячих ясел і допомогу персоналу, який спеціалізується
на післяпологовому догляді і догляді за немовлятами. ...»
VIІ. Позбавлені волі жінки
Витяги з Десятої Загальної доповіді [CPT/Inf (2000) 13]
Передпологовий і післяпологовий догляд
«26. Необхідно докладати усіх зусиль для задоволення потреб позбавлених волі вагітних жінок в особливому харчуванні; їм треба пропонувати багату білками дієту та достатньо свіжих фруктів
і овочів.
27. Є аксіомою те, що діти не мають народжуватись у тюрмах; схоже,
що в державах Ради Європи існує практика переведення вагітних жінок, у певний момент, із ув’язнення до лікарень.
Утім, час від часу Комітету стає відомо про випадки, коли вагітних жінок наручниками або в інакший спосіб фіксують до ліжок або інших
меблів під час гінекологічних обстежень та/або пологів. Такий підхід
є абсолютно неприпустимим і безумовно класифікуєтьсяяк нелюдське
і принизливе поводження. Потреби безпеки можна задовольняти і слід
задовольняти зовсім інакшими методами.
28. Багато ув’язнених жінок мають на піклуванні дітей або інших осіб,
чиє благополуччя може потерпати внаслідок ув’язнення піклувальниці.
У цьому контексті особливо проблемним питанням є те, чи немовлятам та малим дітям можна перебувати у в’язниці разом із матір’ю,
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і якщо можна, то як довго. На це питання важко знайти відповідь,
бо, з одного боку, в’язниця безумовно не може бути належним середовищем для немовляти чи малої дитини, а, з іншого боку, примусове розлучення матерів і малолітніх дітей є вкрай небажаним.
29. На погляд Комітету, основним міркуванням в усіх випадках має
бути благополуччя дитини. Це, зокрема, означає, що будь-який передпологовий і післяпологовий догляд у місці позбавлення волі має
дорівнювати догляду, який надається поза межами пенітенціарної
системи. Якщо немовлята чи малі діти перебувають у тюремному
середовищі, поводження з ними має бути під наглядом спеціалістів
у сферах соціальної роботи і дитячого розвитку. Основною метою має
стати створення сприятливого для дитини середовища, вільного від
видимих ознак перебування за ґратами, без брязкоту ключів і охоронців у формах.
Також необхідно подбати, щоби у діточок, які зростають у в’язницях,
нормально розвивались моторні та когнітивні навички. Зокрема, їм
треба виділити достатньо місця для ігор і фізичних вправ, а також, коли це можливо, дозволяти залишати заклад і дізнаватись про звичайне
життя за його стінами.
Сприяння участі в догляді за дитиною інших членів родини (наприклад, батька дитини), поза межами закладу, також допоможе зменшити тягар, який лежить на ув’язненій піклувальниці. Якщо таке не є неможливим, варто обміркувати варіант влаштування дитини в заклад
ясельного типу. Завдяки цьому ув’язнені жінки зможуть брати участь
у роботі чи інших видах передбаченої для тюрми діяльності в більшій
мірі, ніж це було би можливим за інших обставин.»

94. У Доповіді за результатами візиту до України КЗК в період
з 29 листопада до 6 грудня 2011 року (CPT/Inf (2012) 30) зазначено
таке:
«43. Делегація загалом отримала позитивне враження щодо побутових
умов у блоках для тримання неповнолітніх у [СІЗО] у... Харкові.
Проте у багатьох інших блоках [СІЗО] умови тримання були просто шокуючі. Велика кількість камер були у поганому стані та доступ денного світла до них був дуже обмеженим. На додаток, КЗК занепокоєний
надзвичайним переповненням, яке спостерігалося у багатьох блоках
[установи]. Під час візиту у... Харківському СІЗО перебувало під вартою 3415 осіб (офіційна місткість 2808 місць).»
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ПРАВО
I. МЕЖІ РОЗГЛЯДУ
95. У своїх зауваженнях від 10 лютого 2013 року у відповідь на зауваження Уряду, заявниця вперше поскаржилась на умови її тримання
у камері № 409, в якій вона перебувала з 27 січня до 2 березня 2012 року.
Конкретніше, вона стверджувала, що не зважаючи на те, що вона була вагітною, вона була змушена спати на верхньому ярусі двоярусного ліжка.
96. Суд вважає, що ця скарга не є уточненням первісної скарги заявниці на умови тримання її під вартою разом з дитиною з 14 березня
до 8 листопада 2012 року у камері № 408. Відповідно, Суд не вважає за
належне розглядати це нове питання у рамках цієї заяви (див., наприклад, рішення у справі «Іраклій Міндадзе проти Грузії» (Irakli Mindadze v.
Georgia), заява № 17012/09, п. 25, від 11 грудня 2012 року, з подальшими
посиланнями).
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
У ЗВ’ЯЗКУ ЗІ Стверджувальним ЗАСТОСУВАННЯМ
ДО ЗАЯВНИЦІ НАРУЧНИКІВ У ПОЛОГОВОМУ БУДИНКУ
97. Заявниця скаржилась, що всупереч статті 3 Конвенції у пологовому будинку її було прикуто наручниками до ліжка. Це положення
передбачає таке:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому,
що принижує гідність, поводженню або покаранню.»
A. Щодо прийнятності

98. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції та не є неприйнятною
з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути визнана прийнятною.
B. щодо сутності

1. Доводи сторін
99. Заявниця наполягала на своїй скарзі, посилаючись на свою
версію подій, стисло наведену у пункті 14. Вона наголошувала, що зва-
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жаючи на її фізичний та психологічний стан її приковування було явно невиправданим, болісним та принизливим.
100. Уряд стверджував, що заявниця не надала жодних доказів
своїх тверджень. Уряд вважав свідчення колишньої медичної сестри
пані П., на які посилалась заявниця, недоречними, оскільки вони стосувалися подій, які ймовірно відбувалися приблизно на сім років раніше в іншій області (див. пункт 24).
101. Крім того, Уряд доводив, що твердження заявниці були
спростовані свідченнями працівниць охорони та низки працівників
пологового будинку.
102. Уряд також зауважив, що заявниця не уточнила, як саме її приковували, та що її твердження у зв’язку з цим були суперечливими.
103. Насамкінець Уряд стверджував, що заявниця подала свою
скаргу у зв’язку з цим на національному рівні із значною затримкою.
104. У відповідь на зауваження Уряду заявниця доводила, що з огляду на її стан на той час, від неї не можна було очікувати того, що вона
запам’ятає усі подробиці застосування до неї наручників у пологовому
будинку.
105. Вона також заперечила виклад Урядом свідчень медичних
працівників пологового будинку. На її думку, вони скоріше підтверджували точність її тверджень.

2. Оцінка Суду
106. Суд з самого початку зауважує, що сторони не погоджуються щодо питання, чи взагалі застосовувався оскаржуваний засіб до заявниці.
107. Єдиний наявний у матеріалах справи доказ, на який посилаються обидві сторони, складається зі свідчень працівників пологового
будинку та працівниць охорони.
108. Суд погоджується з Урядом у тому, що він також вважає свідчення колишньої медичної сестри пані П. такими, що не відповідають
обставинам цієї справи.
109. Проте Суд не поділяє думку Уряду щодо того, що покази інших свідків спростовують твердження заявниці. У зв’язку з цим Суд
зауважує, що жоден з працівників пологового будинку, допитаний
національними органами влади у зв’язку із зазначеним твердженням
заявниці, не показав, що її не приковували наручниками у пологовому
будинку — навпаки, більшість з них бачили її прикутою до гінекологічного крісла або до ліжка (див. пункти 20-22). Правдою є те, що згідно
зі свідченнями кількох з цих свідків, заявниця не була прикутою на-
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ручниками під час пологів; проте вона ніколи не заперечувала цього
у своїх зверненнях до Суду (див. пункт 14). Насамкінець Суд зауважує,
що застосування до заявниці будь-яких спеціальних засобів було прямим обов’язком охоронниць. Відповідно, Суд не готовий беззастережно прийняти твердження Уряду щодо спростування факту застосування до неї наручників (див. пункт 23).
110. Загалом, на основі наявних доказів Суд вважає достатньо
встановленим той факт, що з 22 до 25 травня 2012 року у пологовому
будинку до заявниці постійно застосовували наручники.
111. Суд зазначає, що застосування наручників, як правило, не порушує питання за статтею 3 Конвенції, якщо такий захід вживається
у зв’язку із законним позбавленням свободи і не має на меті застосування сили або публічну демонстрацію, які б перевищували межі, що
обґрунтовано вважаються необхідними. У зв’язку з цим важливо розглянути, наприклад, ризик втечі особи або заподіяння тілесних ушкоджень чи матеріальної шкоди (див. рішення у справах «Ранінен проти Фінляндії» (Raninen v. Finland), від 16 грудня 1997 року, п. 56, Reports
of Judgments and Decisions 1997-VIII та «Енаф проти Франції» (Hénaf v.
France), заява № 65436/01, пп. 50–53, ECHR 2003-XI). Суд неодноразово постановляв, що застосування до хворої або слабкої особи наручників або приковування її, не відповідає вимогам безпеки та означає
невиправдане приниження незалежно від того, чи є воно умисним,
чи ні (див., наприклад, рішення у справах «Охріменко проти України»
(Okhrimenko v. Ukraine), заява № 53і896/07, п. 98, від 15 жовтня 2009 року, та «Салахов та Іслямова проти України» (Salakhov and Islyamova v.
Ukraine), заява № 28005/08, пп. 155 та 156, від 14 березня 2013 року).
112. У цій справі заявницю вже було прикуто наручниками до гінекологічного крісла у приймальному відділенні пологового будинку, до якого
її привезли у день її пологів (див. пункт 20). З огляду на її стан, будь-який
ризик агресивної поведінки або спроби втечі було важко собі уявити.
Фактично ніколи не стверджувалося, що вона агресивно поводила себе
з працівниками пологового будинку або з правоохоронцями, або що вона
робила спроби втекти, або становила загрозу своїй власній безпеці.
113. Суд зазначає, що невиправдане застосування до заявниці наручників продовжувалося після пологів, коли вона була особливо чутливою.
114. Суд також надає ваги тому факту, що її весь час охороняли три
працівниці конвою. Цей захід, як видається, був достатньо серйозним
для запобігання будь-яким потенційним ризикам.
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115. Відповідно, Суд вважає, що за обставин цієї справи, у випадку, коли оскаржуваний засіб було застосовано до жінки під час перейм
та одразу після пологів, він становив нелюдське та таке, що принижує
гідність, поводження.
116. Отже, у зв’язку з цим було порушення статті 3 Конвенції.
ІІI. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
У ЗВ’ЯЗКУ З УМОВАМИ ТРИМАННЯ ЗАЯВНИЦІ ПІД ВАРТОЮ
117. Заявники також скаржилися за статтею 3 Конвенції на те, що
умови тримання їх під вартою у Харківському СІЗО були поганими
(див. також пункти 25, 95 та 96) та, що заявника не було забезпечено
належною медичною допомогою.
A. Щодо прийнятності

118. Суд 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 визнана
прийнятною.
B. Щодо суті

1. Доводи сторін
a) Побутові умови тримання під вартою
119. Сторони наполягали на своїх доводах щодо побутових умов
тримання заявниці під вартою у СІЗО (див. пункти 26–37).
120. Уряд посилався на кілька свідчень ув’язнених осіб, які перебували із заявниками в одній камері та були задоволені умовами свого ув’язнення (див. пункт 46 та стислий виклад перших двох свідчень
пані M. у пункті 48).
121. Заявниця доводила, що зазначені ув’язнені особи цілком залежали від адміністрації СІЗО, а тому на їхні свідчення неможна було
покладатися. У зв’язку з цим вона зауважила, що пані М. змінила свої
покази щодо умов тримання у СІЗО, як тільки її було переведено до
виправної колонії (див. пункт 48). Заявниця, у свою чергу, посилалася
на свідчення інших співкамерниць, які критикували умови тримання
під вартою (див. пункти 49 та 50).
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122. Заявниця також доводила, що камера № 408 не була обладнана для тримання вагітних жінок та жінок з дітьми. Вона вважала, що
адміністрація оснащувала цю камеру перед кожною перевіркою. Детальніше, вона зазначала, що холодильник та інше обладнання встановлювалися у камері лише для перевірок. На підтвердження своєї
підозри заявниця доводила, зокрема, що перевірка 1 лютого 2012 року
не підтвердила наявність на той час у СІЗО вагітних жінок, тимчасом
як її перебування в установі свідчило про протилежне (див. пункт 38).
Вона також зауважила, що на фотографіях, наданих Урядом, не видно
жодних слідів безладу або будь-яких інших ознак того, що ув’язнені
жінки тримались під вартою з дітьми (див. пункт 36).
123. Щодо її фотографії у спеціальній прогулянковій зоні (див.
пункт 37), заявниця доводила, що їй було дозволено гуляти там «лише
кілька разів».
124. Вона не заперечила твердження Уряду щодо значної кількості
харчових посилок від її матері, проте, на її думку, це скоріш свідчило про
те, що адміністрація СІЗО не забезпечувала її належним харчуванням.
125. Насамкінець заявниця посилалась на доповідь КЗК за результатами візиту його делегації до Харківського СІЗО з 29 листопада до
6 грудня 2011 року (див. пункт 94), який, на її думку, підтверджував її
твердження про погані умови тримання під вартою.
b) Медична допомога заявникові
126. Заявниця доводила, що її новонароджений син, заявник, не
був забезпечений регулярним та належним медичним наглядом та
доглядом. Конкретніше, вона стверджувала, що педіатр не оглядав його з 28 травня до 10 вересня 2012 року. Вона зазначила, що у зв’язку з
відсутністю педіатра у медичній частині СІЗО вона повністю залежала
від адміністрації СІЗО, яка ігнорувала її клопотання про проведення
оглядів її сина або надання йому медичної допомоги, зокрема, коли
у нього болів живіт. Вона також скаржилась, що проблеми її дитини
зі здоров’ям, фімоз та відкрите овальне вікно (див. пункт 55) не отримали належної уваги з боку лікарів-спеціалістів. Вона також зазначала, що всупереч чинним нормам заявникові не було зроблено жодного
щеплення. Насамкінець вона доводила, що його фізичний, розумовий
розвиток та стан здоров’я належним чином не фіксувались та що відповідну медичну картку у СІЗО було підроблено (див. пункт 57).
127. Уряд стверджував, що заявник перебував під постійним наглядом лікарів та його було забезпечено своєчасною та достатньою медич-
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ною допомогою. Уряд також стверджував, що якщо виникали невеликі
проблеми зі здоров’ям дитини, їх можна більшою мірою охарактеризувати як нормальний стан здоров’я для новонародженого, який не вимагає будь-якого лікування. Насамкінець, Уряд зауважив, що на національному рівні заявниця не подавала у зв’язку з цим жодних скарг.

2. Оцінка Суду
a) Загальні міркування
128. Суд нагадує, що згідно зі статтею 3 Конвенції держава повинна забезпечити тримання особи під вартою в умовах, які відповідають
принципу поваги до її людської гідності, а спосіб і метод виконання
заходу не повинні завдавати їй душевного страждання чи труднощів,
які б перевищували невідворотний рівень страждання, притаманний триманню під вартою, і щоб з урахуванням практичних вимог
ув’язнення охорона здоров’я такої особи та її благополуччя забезпечувалися належним чином (див. рішення у справі «Калашніков проти
Росії» (Kalashnikov v. Russia), заява № 47095/99, п. 95, ECHR 2002VI).
129. Як визнається у застосовних міжнародних документах, зокрема, у стандартах КЗК, особливо проблематичним питанням є можливість для немовлят та малих дітей залишатися у в’язницях разом
зі своїми матерями. КЗК у зв’язку з цим зазначив, що «на це питання
важко знайти відповідь, бо, з одного боку, в’язниця безумовно не може
бути належним середовищем для немовляти чи малої дитини, а, з іншого боку, примусове розлучення матерів і малолітніх дітей є вкрай
небажаним. ... На думку Комітету, основним міркуванням в усіх випадках має бути благополуччя дитини» (див. пункт 93). Схожим чином
Правил ООН, що стосуються поводження з жінками-ув’язненими заходів покарання для жінок-правопорушників, не пов’язаних з позбавленням волі передбачають, що «рішення, якими дітям дозволяється
перебувати в установах тримання під вартою разом з матерями, ґрунтуються на найкращих інтересах дитини» (див. пункт 91).
130. Принцип захисту найкращих інтересів дитини також закріплено у практиці Суду у справах, які зачіпали дітей (див., наприклад,
ухвалу щодо прийнятності у справі «Клойвер проти Норвегії» (Kleuver v.
Norway), заява № 45837/99, від 30 квітня 2002 року), та «Х проти Латвії»
(X v. Latvia) [ВП], заява № 27853/09, п. 95, ECHR 2013).
131. Крім того, Суд бере до уваги рекомендації ВООЗ, відповідно
до яких «здорова новонароджена дитина повинна завжди залишати-
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ся з матір’ю» (див. пункт 92). Це покладає на органи влади обов’язок
створити належні умови з метою практичного виконання цих вимог, у
тому числі в установах попереднього ув’язнення.
132. Повертаючись до обставин цієї справи, Суд зауважує, що,
власне кажучи, під вартою перебувала лише заявниця у той час, як її
синові, заявнику, було дозволено залишатися разом з нею у СІЗО. Проте, з огляду на його особливо юний вік, його неможна було розлучати
з матір’ю. Відповідно, він перебував під контролем органів влади та належна охорона його здоров’я та благополуччя була їхнім обов’язком.
b) Побутові умови тримання під вартою
133. Суд неодноразово постановляв, що справи за скаргами на
неналежні умови тримання під вартою не зводяться до неухильного
застосування принципу affirmanti incumbit probatio (той, хто стверджує
щось, повинен довести це твердження), оскільки у таких випадках лише Уряд держави-відповідача має доступ до інформації, яка може підтвердити або спростувати відповідні твердження. Відповідно, заявники можуть мати певні труднощі в отриманні доказів на підтвердження
своїх скарг з цього приводу. Однак у таких справах розумно очікувати
від заявників подання принаймні детального викладу оскаржуваних
фактів та надання, максимально можливою мірою, певних доказів на
підтвердження своїх скарг (див. рішення у справі «Віслогузов проти
України» (Visloguzov v. Ukraine), заява № 32362/02, п. 45, від 20 травня
2010 року). Проте після того, як Суд повідомив Уряд про скаргу заявниці, тягар доведення перекладається саме на Уряд, та Уряд повинен
зібрати та надати відповідні документи. Ненадання Урядом переконливих доказів щодо побутових умов тримання під вартою може призвести до висновку про обґрунтованість твердження заявниці (див.
рішення у справах «Губін проти Росії» (Gubin v. Russia), заява № 8217/04,
п. 56, від 17 червня 2010 року, та «Худойоров проти Росії» (Khudoyorov
v. Russia), заява № 6847/02, п. 113, ECHR 2005-X (витяги)).
134. Повертаючись до цієї справи, Суд зазначає, що сторони не
погоджуються щодо багатьох аспектів, що стосуються умов тримання
заявників під вартою. Крім того, обидві сторони посилалися на свідчення співкамерниць заявниці, які іноді суперечили одне одному.
У зв’язку з цим, необхідно з’ясувати, які з фактів у матеріалах справи
можуть вважатися такими, що є достатньо встановленими.
135. Суд з самого початку зазначає, що заява заявниці від 12 листопада 2012 року, подана через місяць після застосування Судом Прави-
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ла 39, в якій вона заявляла, що цілком задоволена умовами тримання
у СІЗО (див. пункт 41), не може бути прийнята беззастережно. Як Суд
вже зазначав у подібних справах, становище заявника може бути особливо вразливим, коли його або її тримають під вартою, а його або її
контакти з родиною або із зовнішнім світом обмежені (див. рішення
у справі «Енаке проти Румунії» (Enache v. Romania), заява № 10662/06,
п. 68, від 1 квітня 2014 року).
136. Суд звертає увагу на фотографії, які в якості доказів надав
Уряд. Суд також зазначає, що заявниця, навіть якщо вона й доводила, що деякі з предметів меблювання та пристроїв встановлювалися
у камері лише для звітності, вона не заперечувала, що на фотографіях
було зображено камеру, в якій вона насправді перебувала. Вона також
не стверджувала про те, що у будь-який час впродовж її тримання під
вартою там проводився ремонт. Отже, Суд не бере до уваги опис камери, зроблений колись ув’язненою пані Са., який явно суперечить тому,
що можна побачити на фотографіях (див. пункти 36 та 49).
137. Відповідно, Суд вважає достатньо встановленим той факт, що
заявники перебували у світлій камері з хорошим ремонтом. На фотографіях також видно, що всупереч твердженням заявниці туалет був належним чином відокремлений від житлової зони (див. пункти 26 та 36).
138. Суд також зазначає, що заявниця не надала жодних фактичних подробиць для обґрунтування своїх тверджень про неналежне
опалення або будь-які ризики для здоров’я, пов’язані з її перебуванням в одній камері з іншими особами.
139. Що стосується її твердження про відсутність гарячої води та
нерегулярне постачання холодної води, Суд зазначає, що її виклад є досить докладним та підтверджується свідченнями кількох інших її співкамерниць (див. пункти 26, 48 та 50). Суд не вважає, що сформульовані
у загальних фразах заперечення Уряду, спростовують це твердження.
140. Суд вже піддавав критиці установу тримання під вартою
у зв’язку з недостатнім водопостачання, наслідком чого є забруднене середовище, яке викликає у особи відчуття страждання (див., наприклад, рішення у справі «Вітковський проти України» (Vitkovskiy v.
Ukraine), заява № 24938/06, пп. 120 та 121, від 26 вересня 2013 року).
У цій справі Суд не може не наголосити на тому, що належні санітарногігієнічні умови є життєво необхідними для новонародженої дитини
та годуючої матері.
141. Суд також зауважує, що твердження заявниці про недостатність та погану якість харчування у СІЗО підтверджується свідчення-
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ми її співкамерниці (див. пункт 48). Той факт, що її матір надіслала їй
близько тридцяти передач, в яких часто містилися основні продукти
харчування, є ще одним свідченням того, що такі харчі не надавалися
заявниці адміністрацією СІЗО (див. пункт 43). Суд вже постановляв, що
у разі, коли харчування, яким забезпечується заявник, є явно недостатнім, це само по собі порушує питання за статтею 3 Конвенції (див. рішення у справах «Кадікіс проти Латвії (№ 2)» (Kadiíis v. Latvia (no. 2)), заява №62393/00, п. 55, від 4 травня 2006 року, та «Степуляк проти Молдови»
(Stepuleac v. Moldova), заява № 8207/06, п. 55, від 6 листопада 2007 року).
Це питання набуває вирішального значення у випадку годуючої матері.
142. Крім того, поза увагою Суду не залишається те, що, як було
визнано Урядом держави-відповідача, у дні судових засідань заявниця була змушена пропускати щонайменше один прийом їжі, а замість
цього їй не надавався харчовий пайок (див. пункт 33).
143. Суд наголошує на тому, що відсутність жодних обмежень щодо кількості продуктових передач від родичів заявниці та, можливо,
дозвіл харчуватися власною їжею у дні судових засідань не були заміною належній організації харчування, оскільки саме держава перш
за все відповідає за благополуччя позбавлених свободи осіб (див. рішення у справі «Власов проти Росії» (Vlasov v. Russia), заява № 78146/01,
п. 96, від 12 червня 2008 року).
144. Отже, Суд доходить висновку, що заявниця не була забезпечена достатнім та корисним харчуванням, яке б відповідало її потребам
як годуючої матері під час тримання під вартою.
145. Суд також зазначає, що Уряд не надав переконливих доказів,
які б спростували скаргу заявниці щодо тривалості та місця її щоденних
прогулянок з дитиною. Більше того, положеннями чинного законодавства чітко не встановлювалася тривалість прогулянок для ув’язнених жінок з дітьми (див. пункт 83). У порівняні зі звичайними ув’язненими,
які мають право на щоденну прогулянку тривалістю одну годину, тривалість прогулянок жінок з дітьми може бути подовжена «до двох годин». Іншими словами, ненадання такого подовження або незначне подовження, як видається, не суперечитимуть згаданій вимозі.
146. Необхідно наголосити на тому, що при оцінці умов тримання під вартою, слід враховувати сукупний вплив цих умов, а також
конкретні твердження заявника (див. рішення у справах «Дугоз проти
Греції» (Dougoz v. Greece), заява № 40907/98, п. 46, ECHR 2001-II, та «Ідалов проти Росії» (Idalov v. Russia) [ВП], заява № 5826/03, п. 94, від 22 травня 2012 року).
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147. Суд вважає, що за обставин цієї справи сукупний вплив недостатнього харчування заявниці, неналежної організації санітарно-гігієнічних
умов тримання її та її новонародженого сина, а також недостатньої тривалості прогулянок вочевидь набули такої інтенсивності, що спричинили
їй фізичні та психічні страждання, які становили нелюдське та таке, що
принижує гідність, поводження з нею та її дитиною.
148. Відповідно, у зв’язку з побутовими умовами тримання заявників у СІЗО було порушення статті 3 Конвенції.
с) Медична допомога заявникові
149. Суд вважає, що «належність» медичної допомоги під час тримання під вартою залишається найбільш важким елементом для визначення. Лише той факт, що ув’язненого оглянув лікар та призначив
певний вид лікування, автоматично не може привести до висновку,
що медична допомога була належною (див. рішення у справі «Гумматов проти Азербайджану» (Hummatov v. Azerbaijan), заяви № 9852/03 та
№ 13413/04, п. 116, від 29 листопада 2007 року). Органи влади мають
забезпечити повну фіксацію стану здоров’я особи, яка тримається під
вартою, та лікування, яке ця особа отримувала під час перебування під
вартою (див., наприклад, рішення у справі «Худобін проти Росії» (Khudobin
v. Russia), заява № 59696/00, п. 83, ECHR 2006-XII), оперативність і точність постановки діагнозу і надання допомоги (див. згадане рішення у
справі «Гумматов проти Азербайджану» (Hummatov v. Azerbaijan), п. 115,
та рішення у справі «Мельник проти України» (Melnik v. Ukraine), заява
№ 72286/01, пп. 104–106, від 28 березня 2006 року), а за умови, коли це
викликано медичним станом, — регулярність та систематичність нагляду та наявність плану терапевтичних заходів з метою лікування
хвороб ув’язненої особи або запобігання їхньому ускладненню, а не
усунення симптомів (див. там само, пп. 109 та 114; а також рішення у
справах «Сарбан проти Молдови» (Sarban v. Moldova), заява № 3456/05,
п. 79, від 4 жовтня 2005 року; та «Попов проти Росії» (Popov v. Russia), заява № 26853/04, п. 211, від 13 липня 2006 року). Державні органи влади
також повинні довести, що було створено умови, необхідні для фактичної реалізації призначеного лікування (див. згадане рішення у справі
«Гумматов проти Азербайджану» (Hummatov v. Azerbaijan, п. 116, та рішення у справі «Голомийов проти Молдови» (Holomiov v. Moldova), заява
№ 30649/05, п. 117, від 7 листопада 2006 року).
150. Загалом, Суд залишає за собою достатню гнучкість при визначенні того, який саме рівень охорони здоров’я вимагався у контексті
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конкретних обставин справи. Зазначений стандарт має бути «сумісним з людською гідністю» ув’язненої особи та повинен враховувати
«практичні потреби ув’язнення» (див. рішення у справі «Алєксанян
проти Росії» (Aleksanyan v. Russia), заява № 46468/06, п. 140, від 22 грудня 2008 року).
151. Як Суд вже постановив (див. пункт 132), у цій справі забезпечення належного медичного нагляду та догляду за заявником, як новонародженим, який залишався разом з матір’ю у слідчому ізоляторі,
було обов’язком органів влади.
152. Суд зазначає, що заявник перебував у СІЗО майже шість місяців, починаючи з четвертого дня свого життя. Як новонароджений
він був особливо вразливий та вимагав ретельного медичного спостереження спеціалістом; згідно з чинними нормативно-правовими
актами Міністерства охорони здоров’я України педіатр мав оглядати
його впродовж першого місяця життя кожного тижня, та після цього
— кожного місяця (див. пункт 86). Проте у дійсності відбувалося інше.
153. Суд вважає правдоподібним твердження заявниці, що деякі із
записів у медичній картці її сина, яку вели у СІЗО, були неточними.
154. У зв’язку з цим Суд зауважує, що одна з таких неточностей
стосується дати первинного огляду дитини після його виписки з пологового будинку. Як стверджувалося заявницею та підтверджено головним лікарем дитячої лікарні, згаданий огляд відбувся 28 травня
2012 року у той час, як наявна дата огляду у відповідному записі — 31
травня 2012 року (див. пункти 53 та 54).
155. Суд також вважає, що матеріали справи дають достатні підстави для того, щоб на основі фактів зробити висновок, що, як стверджувала заявниця, її син у період з 28 червня до 10 вересня 2012 року не
проходив медичних оглядів. Суд зауважує, зокрема, що ані адміністрація СІЗО, ані головний лікар місцевої дитячої лікарні не змогли надати відповідей на запити адвоката заявниці про стан здоров’я дитини, надіслані 29 серпня та 6 вересня 2012 року відповідно. Лише після
повного медичного обстеження (проведеного за непов’язаних з цим
обставин — див. пункти 62 та 63) адміністрація СІЗО надіслала адвокатові медичну картку дитини. Крім того, якби дитину дійсно оглядали
12 червня та 20 липня 2012 року, як було зафіксовано у згаданій медичній картці, не зрозуміло, чому у своєму листі від 6 вересня 2012 року
головний лікар дитячої лікарні посилався лише на медичний огляд від
28 травня 2012 року. Лікар також зазначив, що на той час надати будьяку інформацію про стан здоров’я дитини було неможливим у зв’язку з
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відсутністю будь-яких звернень про надання медичної допомоги (див.
пункт 61).
156. Поза увагою Суду не залишається ще одна суперечність у наявних документах. Відповідно до тверджень головного лікаря дитячої
лікарні, кожного разу, коли заявник проходив огляд педіатра, він відбувався за відсутності заявниці у той час, як у медичній карті дитини
адміністрацією СІЗО фіксувалося, що педіатр надавав їй поради щодо
догляду за дитиною (див. пункти 54, 56 та 71).
157. Відповідно, Суд вважає встановленим, що заявник у період з
28 травня до 10 вересня 2012 року не перебував під наглядом педіатра.
Зважаючи на юний вік дитини, Суд вважає лише одну цю обставину
достатньою для того, щоб дійти висновку, що у цій справі належних
норм охорони здоров’я дотримано не було, а тому не вважає за доцільне аналізувати усі інші фактологічні деталі (такі, як проблеми заявника зі здоров’ям та відсутність щеплень).
158. Отже, Суд доходить висновку, що у зв’язку з цим також було
порушення статті 3 Конвенції.
IV. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
У ЗВ’ЯЗКУ З ПОМІЩЕННЯМ ЗАЯВНИЦІ ДО МЕТАЛЕВОЇ КЛІТКИ
ПІД ЧАС СУДОВИХ ЗАСІДАНЬ
159. Заявниця також скаржилася за статтею 3 Конвенції, що під
час судових засідань її поміщали до металевої клітки.
A. Щодо прийнятності

160. Суд 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 визнана
прийнятною.
B. Щодо суті

161. Заявниця доводила, що хоча вона була підозрюваною у
вчиненні насильницького злочину, поміщення її до металевої клітки під час судових засідань було абсолютно невиправданим та принизливим.
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162. Уряд стверджував, що заявниця трималась за металевими гратами у залі судових засідань згідно з відповідними нормами
чинного законодавства. Уряд пояснив, що ґрати встановлені для відокремлення підсудних, до яких застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, від колегії суддів та осіб, що присутні у
залі судових засідань, з метою надійної охорони цих осіб під час судових засідань.
163. Уряд доводив, що державні органи влади не мали на меті
принизити честь та гідність заявниці. Вона трималась за металевими
гратами в інтересах громадської безпеки. Крім того, захід, в рамках
якого заявницю тримали за металевим гратами, жодним чином не міг
спричинити їй психологічний стрес або відчуття приниження такої інтенсивності, яка б перевищувала невідворотний рівень страждань та
приниження, притаманний триманню під вартою. Уряд також зауважив, що під час засідань суду дитина заявниці перебувала з медичним
працівником СІЗО за межами загородження та, що його передавали їй
кожного разу, коли вона про це просила.
164. У своєму нещодавньому рішенні «Свинаренко та Сляднєв проти Росії» (Svinarenko and Slyadnev v. Russia) Суд постановив, що тримання особи у металевій клітці під час суду само по собі (з огляду на його
об’єктивно принизливий характер, несумісний з нормами цивілізованої поведінки, яка є характерною ознакою демократичного суспільства) становило публічне приниження людської гідності у порушення
статті 3 Конвенції ([ВП], заяви №№ 32541/08 та 43441/08, п. 138, ECHR
2014 (витяги)).
165. Повертаючись до цієї справи, Суд зазначає, що заявниця перебувала у металевій клітці впродовж усіх судових засідань у її справі,
які відбулися 12 квітня, 17 травня, 15 червня, 2 та 31 серпня та 15 листопада 2012 року. Під час перших двох засідань вона перебувала на
найпізніших стадіях вагітності, а впродовж решти чотирьох судових
засідань вона була годуючою матір’ю, відокремленою від своєї дитини
металевими ґратами у судовій залі. Фактично обґрунтування застосування такого запобіжного заходу ніколи не розглядалось, зважаючи на
позицію судді, що надання заявниці дозволу на перебування за межами клітки було б рівнозначним її тимчасовому звільненню з-під варти,
що суперечило б обраному їй запобіжного заходу у вигляді тримання
під вартою (див. пункт 73).
166. Отже, у зв’язку з цим Суд встановлює порушення статті 3 Конвенції.
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V. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
167. Статтею 41 Конвенції передбачено:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і
якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає
потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.»
A. Шкода

168. Заявники вимагали 150 000 євро відшкодування моральної
шкоди, з яких 50 000 євро призначались заявниці, а 100 000 — заявнику.
169. Уряд заперечив зазначену вимогу як необґрунтовану і надмірну.
170. Суд вважає, що заявники зазнали моральної шкоди внаслідок порушення їхніх прав за статтею 3 Конвенції, яку не може бути
компенсовано самою лише констатацією порушення їхніх конвенційних прав. Зважаючи на обставини справи та постановляючи рішення
на засадах справедливості, як це вимагається статтею 41 Конвенції,
Суд присуджує заявниці 12 000 євро відшкодування моральної шкоди
та додатково суму будь-яких податків, що можуть нараховуватись на
цю суму. Суд також присуджує заявникові 7000 євро за цим пунктом
та додатково суму будь-яких податків, що можуть нараховуватись на
цю суму.
B. Судові та інші витрати

171. Заявники також вимагали 13 059 євро компенсації витрат
за представництво їхніх інтересів, яке включало близько 124 годин
роботи адвоката у національному провадженні та у провадженні
у Суді.
172. Уряд заперечив зазначені вимоги.
173. Суд має встановити, по-перше, чи було фактично визнано судові та інші витрати, вказані заявницею, а, по-друге, чи були вони неминучими (див. рішення у справі «Макканн та інші проти Сполученого
Королівства» (McCann and Others v. the United Kingdom), від 27 вересня
1995 року, п. 220, Серія A, № 324).
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174. У цій справі, беручи до уваги наявні в нього документи та зазначені вище критерії, Суд вважає за належне присудити заявниці суму у розмірі 3000 євро компенсації витрат за усіма пунктами.
C. Пеня

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

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує заяву прийнятною.
2. Постановляє, що було порушення статті 3 Конвенції у зв’язку із
застосуванням до заявниці у пологовому будинку наручників.
3. Постановляє, що було порушення статті 3 Конвенції у зв’язку з
побутовими умовами тримання заявників у Харківському СІЗО.
4. Постановляє, що було порушення статті 3 Конвенції у зв’язку з
медичною допомогою, яка надавалася заявникові впродовж його перебування із заявницею у Харківському СІЗО.
5. Постановляє, що було порушення статті 3 Конвенції у зв’язку з
поміщенням заявниці до металевої клітки під час судових засідань.
6. Постановляє, що:
a) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції,
держава-відповідач повинна сплатити такі суми, що мають
бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача
за курсом на день здійснення платежу:
i) заявниці:
α) 12 000 (дванадцять тисяч) євро відшкодування моральної шкоди та додатково суму будь-якого податку, що може нараховуватись;
β) 3000 (три тисячі) євро компенсації судових та інших
витрат та додатково суму будь-якого податку, що може
нараховуватись; та
ii) заявнику: 7000 (сім тисяч) євро відшкодування моральної
шкоди та додатково будь-який податок, що має нараховуватись;
b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на вищезазначені суми нараховуватиметься
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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 заявників щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 24 березня
2016 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
К. Вестердік
секретар

А. Нуссбергер
голова
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «ТРУТЕНЬ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 18041/08)
Рішення
Страсбург
23 червня 2016 року
ОСТАТОЧНЕ
23 вересня 2016 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Трутень проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
пані А. Нуссбергер, голова,		
п. Х. Гаджієв,
п. Е. Мьосе,				
п. Ф. Вегабовіч,
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пані С. О’Лірі,		
п. К. Ранзоні,
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 (№ 18041/08), яку 02 квітня
2008 року подав до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадянин України, пан Сергій Олександрович Трутень (далі — заявник).
2. Заявника представляла пані В. Буглак, юрист, яка практикує
у м. Полтава. Уряд України (далі — Уряд) представляла виконувач
обов’язків Урядового Уповноваженого, пані О. Давидчук з Міністерства юстиції.
3. Заявник скаржився на обмеження його права на захист на початковому етапі провадження та на умови тримання його під вартою у
Полтавському СІЗО. 09 грудня 2013 року про ці скарги було повідомлено Уряд, а решту скарг у заяві було визнано неприйнятними відповідно до пункту 3 Правила 54 Регламенту Суду.
4. Пані Ганна Юдківська, суддя, обрана від України, не могла брати участь у розгляді справи (Правило 28 Регламенту Суду). Відповідно,
Голова П’ятої секції вирішив призначити пана Сергія Гончаренка для
участі у засіданні в якості судді ad hoc (пункт 4 статті 26 Конвенції та
пункт 1 Правила 29 Регламенту Суду).

ФАКТИ
I. Конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
А. Кримінальне провадження щодо заявника

5. 27 червня 2006 року дев’ятнадцятирічна дівчина К., пішла на
випускний до смт Нові Санжари, звідки додому не повернулася.
6. 04 липня 2006 року її родичі звернулися до міліції із заявою про
її зникнення.
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7. Допитавши низку свідків, працівники міліції встановили, що К.
пішла з випускного разом зі своїм двоюрідним братом Р. та заявником,
одним із його друзів. 28 червня 2006 року приблизно о 06 год. 00 хв.
К., Р. та заявника бачили у кафе, де вони пили пиво. Декілька свідків
стверджували, що коли заявник був у кафе, він мав при собі предмет,
схожий на «вимпел» оператора мобільного зв’язку. Невдовзі після цього свідок бачив, як заявник йшов дорогою, обіймаючи К. Після цього К.
ніхто не бачив.
8. Р. повідомив міліції, що вранці 28 червня 2006 року пішов від К.
із заявником та відправився на роботу.
9. У незазначену дату у період між 04 та 08 липня 2006 року працівники міліції допитали заявника як свідка у зв’язку зі зникненням
К. Під час допиту заявник зазначив, що вранці 28 червня 2006 року
він залишив К. з двома незнайомими чоловіками, взяв таксі на стоянці таксі та поїхав додому. Працівник міліції І. привіз заявника на
стоянку таксі та запитав водіїв таксі, чи бачили вони його 28 червня
2006 року. Водії таксі не впізнали заявника, а заявник не зміг ідентифікувати автомобіль та водія, який 28 червня 2006 року нібито відвіз його додому. Заявник також не зміг надати жодних деталей щодо вигляду
автомобіля чи зовнішності водія.
10. Після допиту заявника як свідка та відвідування стоянки таксі (див. пункт 9) 08 червня 2006 року працівники міліції затримали
заявника за «вчинення дрібного хуліганства» та помістили його до
камери Новосанжарського районного відділу міліції. У своїй заяві до
Суду та в суді першої інстанції заявник стверджував, що не вчиняв
жодного такого правопорушення, і до камери його помістили безпідставно. Іншої додаткової інформації щодо характеру злочину Суду
надано не було.
11. У своїй заяві до Суду заявник стверджував, що 08 та 09 червня
2006 року, коли він тримався у камері, працівники міліції били його
та погрожували йому, змушуючи «сказати правду» про зникнення К.
У документі з матеріалів справи (а саме, у копії обвинувального акту заявника) містяться посилання на показання працівників міліції І.
та Ф., які стверджували, що 08 чи 09 червня 2006 року під час перебування заявника у камері Новосанжарського районного відділу міліції
вони допитали його у зв’язку зі зникненням К. за відсутності захисника. 10 липня 2006 року вони знов за відсутності захисника допитали
його щодо того самого питання та він зізнався у вчиненні вбивства,
пограбування та зґвалтування К.
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12. 10 липня 2006 року під час допиту працівниками міліції І. та
Ф. заявник написав явку з повинною, зазначивши, що вранці 28 червня 2006 року, після того, як Р. пішов, він вирішив провести К. додому.
Коли заявник та К. йшли дорогою, він намагався обійняти її, але вона вдарила його у пах. У відповідь заявник різко здавив її шию обома
руками, тримаючи її так декілька секунд. К. знепритомніла, тому він
відпустив її. Після цього він відтягнув її тіло в кущі, стягнув з неї труси, бюстгальтер і футболку та зґвалтував її. Після цього він дістав з її
гаманця 20 українських гривень (приблизно 3 євро) та пішов. Коли він
йшов К. все ще була непритомна, але він не знав, була вона мертвою
чи живою. Заявник не мав наміру вбивати К., коли здавив їй шию, але
усвідомлював, що теоретично такі дії могли призвести до її смерті. І.
та Ф. передали письмові зізнавальні показання Г., слідчому місцевої
прокуратури.
13. Того дня, 10 липня 2006 року, слідчий Г. порушив кримінальне
провадження щодо заявника за фактом вчинення зґвалтування, пограбування та вбивства К. та роз’яснив йому його процесуальні права
як підозрюваного, у тому числі його право на захист. Заявник письмово підтвердив, що зрозумів свої права. Г. також затримав заявника за
підозрою у вчиненні вбивства, пограбування та зґвалтування.
14. Приблизно через сорок хвилин слідчий Г. провів відтворення
обстановки та обставин події за присутності заявника, понятих Б. і Л.,
та судово-медичного експерта Б. Заявник показав їм місце, де схопив
К. за шию, та її тіло, яке лежало в кущах. Експерти та слідчий оглянули місце злочину та зібрали речові докази. Слідчий Г. склав письмовий протокол огляду місця злочину. Він зазначив, що тіло було значно
пошкоджене через процес розкладання, черв’яків і комах; тіло лежало
горілиць із розсунутими ногами. Бюстгальтер, футболка та труси К.
були зняті. Біля трупу працівники міліції знайшли рекламний вимпел
оператора мобільного зв’язку та розкритий гаманець К.
15. Того дня після відтворення обстановки та обставин події слідчий Г. допитав заявника як підозрюваного за відсутності захисника.
Заявник підтвердив свої попередні показання.
16. У своїй заяві заявник зазначив, що вперше йому дозволили побачитися із захисником 22 серпня 2006 року. Проте з матеріалів справи, достовірність яких заявник не оскаржував у Суді, вбачається, що
11 липня 2006 року слідчий Г. призначив В. захисником заявника в
рамках безоплатної правової допомоги та допитав заявника за його
присутності. Заявник підтвердив, що задушив К. обома руками, взяв
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20 грн з її гаманця, поклав її тіло в кущі, стягнув з неї одяг та зґвалтував її.
17. 12 липня 2006 року за клопотанням батька заявника замість В.
захисником заявника був призначений С. Заявник письмово підтвердив, що хотів, щоб С. був його захисником.
18. Пізніше того дня працівники міліції провели повторне відтворення обстановки та обставин події, в якому взяли участь заявник,
захисник С., двоє понятих та двоє судово-медичних експертів. Заявник підтвердив, що задушив К. обома руками, а після того, як вона
знепритомніла, поклав її тіло в кущі, взяв 20 грн з її гаманця, стягнув
з неї одяг та зґвалтував її. Під час відтворення обстановки та обставин
події він повідомив судово-медичним експертам, що не зазнав жорстокого поводження слідчих органів.
19. 14 липня 2006 року заявника знов допитали за відсутності
захисника. Перед допитом він письмово заявив, що не заперечував
проти допиту за відсутності захисника. Він описав одяг, у який був
одягнений у день убивства, та зазначив, що після вбивства одяг був
випраний. Працівники міліції вилучили цей одяг з будинку батьків
заявника.
20. 18 липня 2006 року заявника оглянув судово-медичний експерт, який не виявив жодних тілесних ушкоджень та не зафіксував
жодних скарг.
21. Того дня слідчий поінформував заявника про його процесуальні права як обвинувачуваного, у тому числі про право на захист.
Заявник зазначив, що хотів, щоб С. був його захисником.
22. Пізніше того дня заявнику було пред’явлено обвинувачення
у вчиненні зґвалтування, пограбування та вбивства. Його допитали
за присутності захисника С., і він підтвердив, що задушив К. обома
руками, взяв у неї 20 грн, поклав її тіло в кущі, стягнув з неї одяг та
зґвалтував її.
23. Проведені у липні та серпні 2006 року судово-медичні експертизи встановили, що К. померла від здавлювання шиї з обох сторін.
Судово-медичні експерти не виявили на трупі жодних слідів (відбитки пальців, біологічна рідина, генетичний матеріал тощо), які б могли
належати заявнику. На місці злочину жодних подібних доказів знайдено не було. Експерти також не виявили жодних слідів зґвалтування
на тілі, оскільки м’які тканини були знищені процесом розкладання та
черв’яками. Проте у своєму висновку судово-медичні експерти зазна-
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чили, що поза, в якій знайшли труп, та той факт, що на ньому не було
одягу, доводили, що К. була зґвалтована.
24. 09 вересня 2006 року заявник підтвердив, що хотів, щоб С. був
його захисником. Пізніше того дня його допитали у присутності С., і
він зазначив, що не мав наміру вбивати чи ґвалтувати К. Він вирішив
зґвалтувати її лише після того, як вона знепритомніла. Він зазначив,
що не брав 20 грн з гаманця К. Насправді, він побачив 20 грн на землі
біля її тіла, вирішив, що вони випали з його власної кишені та підібрав
їх. Він також зазначив, що добровільно надав свої попередні показання без застосування фізичного чи психологічного примусу.
25. Допитані у ході досудового слідства свідки стверджували, що
знайдений на місці злочину вимпел виглядав так само, як і той, що
вони бачили у заявника вранці 28 червня 2006 року (див. пункт 7). Заявник не заперечував, що це був той самий вимпел.
26. 19 вересня 2006 року слідчий задовольнив клопотання заявника про призначення його матері його представником.
27. Того дня заявника поінформували, що досудове слідство закінчено та підготовлено обвинувальний акт. Заявнику дозволили ознайомитися з матеріалами справи разом з С. та його матір’ю.
28. 28 вересня 2006 року справу направили на судовий розгляд до
Апеляційного суду Полтавської області.
29. 16 листопада 2006 року під час судового засідання у присутності захисника С. заявник зазначив, що після того як К. вдарила його
у пах, він різко вдарив її в шию однією рукою. Вона знепритомніла,
і він поклав її тіло в кущі та пішов. Він заперечив, що душив К. обома
руками, пограбував її, стягнув з неї одяг та зґвалтував її. Він стверджував, що працівники міліції затримали його за декілька днів до
10 липня 2006 року, тримали його у камері та піддавали жорстокому
поводженню, поки він не погодився зізнатися у вчиненні вбивства,
пограбування та зґвалтування.
30. Суд постановив органам прокуратури провести дослідчу перевірку твердження заявника про жорстоке поводження.
31. 05 лютого 2007 року прокуратура Новосанжарського району,
допитавши Ф. та І., які заперечили будь-який тиск на заявника, відмовила у порушенні кримінальної справи за скаргою заявника на жорстоке поводження. Копії письмових протоколів допитів Ф. та І. Суду
надані не були.
32. Заявник клопотав до Апеляційного суду Полтавської області
про направлення його справи на додаткове розслідування, оскільки
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10 липня 2006 року було обмежено його право на захист, коли його допитали за відсутності захисника. 23 жовтня 2007 року Апеляційний
суд Полтавської області відмовив у задоволенні цього клопотання, зазначивши, що хоча 10 липня 2006 року право заявника на правову допомогу дійсно було обмежено, ця ситуація була виправлена, оскільки
починаючи з 11 липня 2006 року інтереси заявника представляв захисник та він підтвердив свої зізнавальні показання у його присутності.
33. Суд допитав Ф. та І., а також понятих, присутніх 10 липня
2006 року під час відтворення обстановки і обставин події. Усі вони заперечили застосування примусу до заявника. Судово-медичні експерти, які оглядали тіло К., також були допитані судом; вони заперечили
проти твердження заявника, що він один раз вдарив жертву в шию.
Вони зазначили, що з отриманих нею травм вбачається, що вона померла від задушення з обох сторін шиї, так, як заявник описував під
час досудового слідства.
34. Під час допиту у судовому засіданні у присутності захисника
заявник зазначив, що ненавмисно вбив К., вдаривши її однією рукою;
він не душив, не грабував та не ґвалтував її. Згідно з його твердженнями працівники міліції стягнули одяг з К., поклали її тіло горілиць
та розсунули її ноги, оскільки хотіли звинуватити заявника у зґвалтуванні.
35. 20 листопада 2007 року Апеляційний суд Полтавської області
визнав заявника винним у вчиненні пограбування, зґвалтування та
вбивства К. і обрав йому покарання у виді позбавлення волі на строк
чотирнадцять з половиною років. Суд встановив, що заявник хотів
пограбувати та зґвалтувати К. і задушив її, щоб подолати опір. Суд посилався на показання заявника, надані у присутності його захисника,
протокол огляду місця злочину від 10 липня 2006 року, результати судово-медичної експертизи тіла К. та на інші речові докази, знайдені на
місці злочину, на надані в суді показання судово-медичного експерта,
а також на показання свідків, які 28 червня 2006 року спочатку бачили
заявника з Р. та К., а пізніше лише з К., коли вони йшли дорогою. Суд
також зазначив, що вимпел, який заявник мав при собі у кафе (див.
пункт 7), пізніше був знайдений на місці злочину. Суд також посилався
на показання свідків, які бачили, що 27 червня 2006 року К. мала при
собі 20-гривневу банкноту. Висновок, що К. зґвалтували, був зроблений з огляду на позу, в якій працівники міліції знайшли її тіло, а також
те, що з неї був знятий одяг. У мотивувальній частині суд не посилався
на одяг, описаний заявником 14 липня 2006 року (див. пункт 19), як на
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доказ його вини. Проте у резолютивній частині вироку суд постановив міліції повернути одяг матері заявника. Твердження заявника про
жорстоке поводження з ним суд відхилив у зв’язку з необґрунтованістю, посилаючись на постанову прокурора від 05 лютого 2007 року.
36. Заявник подав апеляційну скаргу до Верховного Суду України. Він скаржився, зокрема, що суд першої інстанції посилався на його
зізнавальні показання, отримані під примусом та за відсутності захисника.
37. 27 березня 2008 року Верховний Суд України залишив без змін
вирок суду першої інстанції від 20 листопада 2007 року. Зокрема, він
зазначив, що при винесенні обвинувального вироку щодо заявника
суд першої інстанції, головним чином, посилався на показання, надані ним 09 вересня 2006 року у присутності захисника С.
В. Умови тримання під вартою

38. У надісланому у вересні 2009 року листі до Суду заявник описав
умови тримання його під вартою у Полтавському СІЗО. Він зазначив,
що з 27 серпня 2006 року він тримався у камері, розміром приблизно 15 кв. м разом із ще трьома співкамерниками. Вікно було закрите
листом пластику, через що його неможливо було відчинити. Через це
свіже повітря до камери не проникало, і влітку температура повітря
інколи сягала 45 °C. Заявнику не дозволяли виходити з камери. Якість
їжі була неналежною.
39. Заявник надав фото будівлі, як він стверджував, Полтавського
СІЗО. Вікна, як вбачається, були зроблені з прозорого пластику з рамами, що відчиняються донизу. На фотографіях рами відкриті, а проміжок між вікном і рамою та рамою і стіною становив декілька десятків
сантиметрів.
40. Уряд стверджував, що під час перебування під вартою у СІЗО
заявник тримався у різних камерах, і було неясно, про яку саме з них
йшла мова у його листі до Суду. У період з 29 грудня 2008 року до 26
січня 2009 року він тримався з трьома іншими ув’язненими у камері
№ 135, розміром 10,34 кв. м. Отже, заявник мав у своєму розпорядженні 2,6 кв. м особистого простору. З 26 січня 2009 року до 12 березня
2010 року він тримався з трьома іншими ув’язненими у камері № 24,
розміром 12,42 кв. м. Отже, на одну особу припадало 3,1 кв. м особистого простору. Обидві камери мали чотири ліжка. Вікна СІЗО можна
було відкрити, вони не були закриті листами пластику. Їжа, яку отри-
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мував заявник, відповідала стандартам, встановленим національним
законодавством. Уряд не заперечував, що заявник не міг виходити з
камер, в яких він утримувався.
ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
41. Стаття 45 Кримінально-процесуального кодексу України
1960 року в редакції, чинній на час подій, передбачала, що участь захисника при провадженні дізнання, досудового слідства і розгляді
справи в суді першої інстанції була обов’язковою, якщо, inter alia, можливим покаранням було довічне ув’язнення. У статті також зазначалося, що у такому випадку захисник мав надаватись з моменту затримання або пред’явлення особі обвинувачень.
42. Згідно зі статтею 119 Кримінального кодексу України у редакції, чинній на час подій, вбивство через необережність каралося позбавленням волі на строк до п’яти років.
43. Згідно з частиною другою статті 115 Кримінального кодексу
України у редакції, чинній на час подій, умисне вбивство, поєднане зі
зґвалтуванням, або вчинене з корисливих мотивів, або з метою приховати інший злочин каралося позбавленням волі на строк від десяти до
п’ятнадцяти років або довічним ув’язненням.

ПРАВО
І. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
44. У надісланому до Суду у вересні 2009 року листі з описом умов
тримання під вартою у Полтавському СІЗО заявник стверджував, що
вони суперечили вимогам статті 3 Конвенції, яка передбачає:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому,
що принижує гідність, поводженню або покаранню.»
А. Щодо прийнятності

45. Уряд зазначив, що заявник не вичерпав національних засобів
юридичного захисту щодо своєї скарги, оскільки не звернувся з нею
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до прокуратури чи до інших національних органів влади. Заявник підтримав свої скарги.
46. Суд зазначає, що він відхиляв подібні заперечення Уряду у низці інших справ щодо України (див., наприклад, рішення у справі «Віслогузов проти України» (Visloguzov v. Ukraine) заява № 32362/02, пункт
52, від 20 травня 2010 року). Уряд не надав жодних відомостей, які б
дозволили Суду відступити від своїх висновків у цій справі, отже, Суд
вважає, що ця частина заяви не може бути оголошена неприйнятною
у зв’язку з невичерпанням національних засобів юридичного захисту.
Вона не є явно необґрунтованою у розумінні підпункту «а» пункту 3
статті 35 Конвенції. Вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути визнана прийнятною.
В. Щодо суті

47. Посилаючись на свій опис, Уряд стверджував, що умови тримання заявника під вартою були належними.
48. Заявник підтримав свою скаргу.
49. Стаття 3 Конвенції вимагає, щоб держава забезпечила тримання особи під вартою в умовах, які відповідають принципу поваги до її
людської гідності, та щоб спосіб і метод виконання покарання не завдавали їй душевного страждання чи труднощів, які б перевищували
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). Під час оцінки умов
тримання під вартою слід враховувати сукупний вплив цих умов, а
також конкретні твердження заявника (див. рішення у справах «Дугоз
проти Греції» (Dougoz v. Greece) заява № 40907/98, пункт 46, ЄСПЛ 2001II та «Ідалов проти Росії» [ВП] (Idalov v. Russia) [GC], заява № 5826/03,
пункт 94, від 22 травня 2012 року). Також має враховуватись тривалість
тримання особи під вартою в конкретних умовах (див., серед інших
джерел, рішення у справі «Альвер проти Естонії» (Alver v. Estonia) заява
№ 64812/01, від 08 листопада 2005 року).
50. Зокрема, 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 впливовим чинником та може становити порушення як сам по собі, так і в
сукупності з іншими недоліками (див., серед багатьох інших джерел,
рішення у справах «Каралевічус проти Литви» (Karalevičius v. Lithuania),
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заява № 53254/99, пункти 39 і 40, від 07 квітня 2005 року та «Ананьєв та інші проти Росії» (Ananyev and others v. Russia), заяви № 42525/07
та № 60800/08, пункти 146–149, від 10 січня 2012 року). У світлі своєї
практики після ухвалення рішення у справі «Ананьєв та інші проти
Росії» (Ananyev and others v. Russia) Суд зазначає, що, в принципі, незначні, короткочасні та поодинокі зменшення необхідного особистого простору можуть підірвати обґрунтовану презумпцію порушення статті 3
Конвенції. Такою, наприклад, була справа «Фетісов та інші проти Росії»
(Fetisov and Others v. Russia) (заяви № 43710/07, № 6023/08, № 11248/08,
№ 27668/08, № 31242/08 та № 52133/08, від 17 січня 2010 року), в якій
у розпорядженні ув’язненого протягом дев’ятнадцяти днів було приблизно 2 кв. м житлової площі.
51. Суд зазначає, що наявні докази свідчать, що під час перебування у СІЗО заявнику бракувало особистого простору. Протягом двадцяти восьми днів заявник тримався у камері, в якій передбачалося
2,6 кв. м особистого простору. Більше року він тримався у камері, де у
його розпорядженні було лише 3,1 кв. м особистого простору. Суд усвідомлює, що в кожній камері було чотири ліжка, які ще більше зменшили житлову площу, доступну заявнику в якості особистого простору.
52. Серед інших елементів, які є суттєвими для оцінки умов тримання під вартою, особливу увагу слід приділити доступності та тривалості прогулянок та умовам, в яких ув’язнені могли їх здійснювати.
Суд вже встановлював порушення статті 3 Конвенції, оскільки відсутність або короткотривалість прогулянки була фактором, який дедалі
погіршив становище заявника, який перебував у своїй камері увесь
або решту часу (див. згадане рішення у справі «Ананьєв та інші проти
Росії» (Ananyev and others v. Russia), пункти 149–151 та наведену в ньому
практику Суду).
53. Суд зауважує з огляду на матеріали справи, що заявник не мав
свободи пересування та перебував у своїй камері весь час.
54. У світлі своєї усталеної практики (див., серед інших джерел,
згадані рішення у справах «Ананьєв та інші проти Росії» (Ananyev and
others v. Russia), пункти 160–166 і «Мельник проти України» (Melnik v.
Ukraine), заява № 72286/01, пункт 103, від 28 березня 2006 року та рішення у справах «Горбатенко проти України» (Gorbatenko v. Ukraine), заява № 25209/06, пункт 139, від 28 листопада 2013 року та «Іглін проти
України» (Iglin v. Ukrain), заява № 39908/05, пункти 51 і 52, від 12 січня
2012 року) Суд вважає, що умови тримання заявника під вартою в СІЗО, зокрема, брак особистого простору у розпорядженні заявника, у
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поєднанні з відсутністю прогулянок упродовж усього періоду тримання його під вартою, становили таке, що принижує гідність, поводження. Отже, у зв’язку з цим було порушено статтю 3 Конвенції.
55. З огляду на ці висновки Суд не вважає за необхідне розглядати
твердження заявника про їжу та неможливість відчинити вікна.
ІІ. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ
56. Заявник скаржився, що під час тримання його під вартою працівники міліції декілька разів допитували його за відсутності захисника, а показання, надані ним під час цих допитів, були використані
для його засудження. Він також скаржився, що правова допомога захисника С. «погіршила його становище». Заявник посилався на статтю 6 Конвенції, яка у відповідних частинах передбачає:
«1. Кожен має право на справедливий … розгляд його справи … судом,
… який … встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти
нього кримінального обвинувачення.
3. Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення
має щонайменше такі права:
…(с) захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу захисника, вибраного на власний розсуд, або — за браком достатніх
коштів для оплати юридичної допомоги захисника — одержувати таку
допомогу безоплатно, коли цього вимагають інтереси правосуддя.»
А. Щодо прийнятності

57. Суд зазначає, що згідно з документами у матеріалах справи, які
не оскаржувалися сторонами, після поміщення заявника до камери
Новосанжарського районного відділу міліції його допитували за відсутності захисника 08 чи 09 липня 2006 року (див. пункт 11), 10 липня
2006 року (див. пункти 11–15), а також 14 липня 2006 року (див. пункт
19). В останню дату його допитали за відсутності захисника після підписання ним відмови від правової допомоги.
58. Суд повторює, що ані буква, ані дух статті 6 Конвенції не перешкоджають особі добровільно відмовитися, вголос або за мовчазної
згоди, від права на гарантії справедливого судового розгляду. Проте
для того, щоб відмова від цього права була визнана дійсною для цілей
Конвенції, вона має надаватися у недвозначний спосіб та супровод-
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жуватися мінімальними гарантіями, співмірними її значущості. Відмова від права, як тільки висловлена, має бути не лише добровільною,
але і становити свідому та розумну відмову від права (див. рішення у
справі «Піщальніков проти Росії» (Pishchalnikov v. Russia),заява № 7025/04,
пункт 77, від 24 вересня 2009 року).
59. У цій справі заявник не зазначав, що 14 липня 2006 року його
примусили підписати відмову, та немає жодних підстав вважати, що
він зробив це проти своєї волі. Він підписав її після того, як принаймні
один раз зустрівся з призначеним працівником міліції захисником В.
та після однієї зустрічі з обраним на власний розсуд захисником С. До
того ж Суд зазначає, що в обґрунтуванні своїх рішень суди не посилалися на одяг, описаний заявником 14 липня 2006 року, як на доказ його
вини (див. пункти 35 та 37).
60. Стосовно тверджень заявника, що правова допомога захисника
С. «погіршила його становище», Суд зазначає, що заявник не зазначив
жодних конкретних недоліків наданої йому захисником допомоги. До
того ж заявник неодноразово підтверджував, що хотів, щоб його захисником був С. Він жодного разу не намагався змінити захисника та
не скаржився до національних органів влади на послуги С.
61. Суд доходить висновку, що частина цієї заяви, яка стосується
допиту заявника 14 липня 2006 року та стверджуваної неефективності
допомоги захисника С., є явно необґрунтованою та має бути відхилена
відповідно до підпункту «а» пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.
62. Частина заяви щодо допитів заявника за відсутності захисника 08, 09 та 10 липня 2006 року не є явно необґрунтованою 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.
В. Щодо суті

63. Уряд стверджував, що допит заявника 10 липня 2006 року за
відсутності захисника не підірвав справедливість провадження в цілому, оскільки суди не посилалися на надані заявником у той день
показання і вони не були підставою для його засудження. До того ж
скарга заявника на обмеження доступу до захисника була розглянута
апеляційним судом (див. пункт 32). Надані раніше показання за відсутності захисника заявник підтвердив у його присутності.
64. Заявник підтримав свої скарги.
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65. Суд повторює, що право, закріплене у підпункті «с» пункту 3
статті 6 Конвенції, становить один з елементів концепції справедливого судового розгляду у кримінальному провадженні, що міститься у пункті 1 статті 6 Конвенції (див. рішення у справі «Сальдуз проти Туреччини» [ВП] (Salduz v. Turkey) [GC], заява № 36391/02, пункт 50,
ЄСПЛ 2008).
66. Як правило, доступ до захисника має надаватись з першого
допиту підозрюваного працівниками міліції, за винятком випадків,
коли за конкретних обставин справи продемонстровано, що існують
вагомі підстави для обмеження такого права. Право на захист буде в
принципі непоправно порушено, якщо зізнавальні показання, надані
під час допиту працівниками міліції без забезпечення доступу до захисника, використовуватимуться з метою засудження (див. згадане
рішення у справі «Сальдуз проти Туреччини» (Salduz v. Turkey), пункт 55).
Згідно з практикою Суду особа набуває статусу підозрюваного, який
обумовлює застосування гарантій статті 6 Конвенції, не тоді, коли їй
цей статус надається офіційно, а коли національні органи влади мають достатні підстави підозрювати цю особу у причетності до злочину
(див. рішення у справах «Брюско проти Франції» (Brusco v. France), заява № 1466/07, пункт 47, від 14 жовтня 2010 року та «Дворський проти
Хорватії» [ВП] (Dvorski v. Croatia) [GC], заява № 25703/11, ЄСПЛ 2015).
67. Суд послідовно розглядав забезпечення доступу до захисника
на ранніх етапах як процесуальну гарантію права не давати показання
щодо себе та як основоположну гарантію проти жорстокого поводження, відмічаючи особливу уразливість обвинуваченого на початкових
етапах провадження, коли він стикається як зі стресовою ситуацією,
так і все більш складними положеннями кримінального законодавства
(див. згадане рішення у справі «Сальдуз проти Туреччини» (Salduz v.
Turkey), пункт 54).
68. Суд зазначає, що невдовзі після повідомлення органів влади про зникнення К., вони встановили, що востаннє її бачили свідки
вранці 28 червня 2006 року, коли вона йшла дорогою разом із заявником. У незазначену дату в період з 04 до 08 липня 2006 року працівники міліції допитали заявника як свідка, і він описав свої дії того ранку.
Проте показання водіїв таксі та власна поведінка заявника на стоянці
таксі (див. пункт 9) викликали серйозні сумніви щодо правдивості наданого ним опису подій. 08 липня 2006 року після допиту та візиту на
стоянку таксі заявника затримали та помістили до камери у зв’язку з
вчиненням певного «дрібного хуліганства». У матеріалах справи не має
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жодних документів, які б дозволили Суду встановити характер цього
правопорушення (див. пункт 10).
69. Суд вважає, що факт того, що заявник був останньою особою,
з якою бачили К. перед її зникненням, у поєднанні зі спростуванням
водіями таксі показань заявника щодо подій ранку 28 червня 2006 року (див. пункт 68) викликав серйозні підозри щодо заявника. Абстрагуючись від зовнішніх ознак і концентруючись на реаліях ситуації,
Суд вважає, що після візиту на стоянку таксі у період з 04 до 08 липня
2006 року працівники міліції отримали вагомі підстави підозрювати
заявника у причетності до зникнення К. та 08 липня 2006 року взяли
його під варту для забезпечення можливості його допиту як підозрюваного у кримінальній справі (див. рішення у справі «Рудніченко
проти України» (Rudnichenko v. Ukraine), заява № 2775/07, пункт 66, від
11 липня 2013 року з подальшими посиланнями).
70. З моменту, коли працівники міліції почали обґрунтовано підозрювати заявника, він набув право на правову допомогу (див. згадані рішення у справах «Брюско проти Франції» (Brusco v. France), пункт
47 та «Дворський проти Хорватії» [ВП] (Dvorski v. Croatia) [GC]). Отже,
він набув його, коли 08 липня 2006 року його помістили до камери
та допитали у період з 08 до 10 липня 2006 року. 10 липня 2006 року,
коли Г. порушив кримінальну справу щодо заявника та затримав його за підозрою у вчиненні вбивства, пограбування та зґвалтування,
юридичне представництво заявника стало обов’язковим відповідно до статті 45 Кримінально-процесуального кодексу України (див.
пункт 41). Проте у період з 08 до 10 липня 2006 року І., Ф. та Г. допитали заявника та змусили його взяти участь у відтворенні обстановки та обставин події за відсутності захисника. З документів у матеріалах справи не вбачається, що існували які-небудь, не говорячи
про вагомі, причини не призначити заявнику захисника ще 08 липня
2006 року. Тому у зв’язку з цим Суд вважає, що право заявника було
обмежено.
71. Суд зазначає, що 10 липня 2006 року на третій день тримання заявника під вартою у відділі міліції під час допиту працівниками
міліції за відсутності захисника він вказав місцезнаходження трупу К.
та зізнався у вчиненні її вбивства, пограбування та зґвалтування. Немає жодних доказів того, що ці показання були отримані від заявника
шляхом жорстокого поводження з ним або погроз.
72. Суд також зазначає, що 11, 12 та 18 липня 2006 року під час допиту заявника за присутності захисника він повторив показання, на-
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дані ним 10 липня 2006 року за відсутності захисника. 09 вересня та
16 листопада 2006 року під час допиту за присутності захисника заявник дещо змінив свій виклад обставин смерті К. (див. пункти 24 та 29).
Проте під час всіх допитів у присутності захисника заявник повторював, що був відповідальним за смерть К.
73. Вирішуючи, чи можна вважати показання, надані за відсутності правової допомоги, сумісними зі статтею 6 Конвенції, Суд має
перевірити, зокрема, чи відмовився заявник від них у найкоротший
строк та чи продовжував він послідовно заперечувати надані у них відомості, особливо після отримання правової допомоги. Суд нагадує,
що в рішенні у справі «Бандалетов проти України» (Bandaletov v. Ukraine)
(заява № 23180/06, пункт 67, від 31 жовтня 2013 року), яке стосувалося відсутності доступу до захисника на ранніх стадіях кримінального
провадження, порушень пункту 1, підпункту «с» пункту 3 статті 6 Конвенції встановлено не було з огляду на, inter alia, той факт, що заявник
повторив надані ним за відсутності захисника показання, коли вже
отримував правову допомогу. У рішенні у справі «Тітаренко проти України» (Titarenko v. Ukraine), заява № 31720/02, від 20 вересня 2012 року)
Суд встановив порушення пункту 1 та підпункту «с» пункту 3 статті 6
Конвенції з огляду на те, що, inter alia, як тільки заявник почав отримувати правову допомогу, він відмовився від зізнавальних показань, які
раніше надав за відсутності захисника.
74. Суд вважає, що у цій справі надані 10 липня 2006 року заявником за відсутності захисника показання вплинули на всі показання,
які він міг дати пізніше. Зокрема, 10 липня 2006 року заявник зізнався
у вчиненні злочину не лише сказавши, що пограбував, зґвалтував та
вбив К., але й вказавши працівникам міліції місце злочину, які одразу
оглянули його та зібрали речові докази. Суд допускає, що коли заявник
почав отримувати правову допомогу, він, теоретично, міг сказати, що
не грабував, не ґвалтував та не вбивав К. Проте важко зрозуміти, як
би він міг відмовитися від показань щодо місця злочину після того, як
воно було дійсно знайдене та оглянуте працівниками міліції. У світлі
зазначеного Суд вважає, що ненадання правової допомоги 10 липня
2006 року не могло бути виправлено тим, що згодом заявник почав отримувати правову допомогу та повторив свої зізнавальні показання за
присутності захисника.
75. Суд зазначає, що вирок суду першої інстанції містить посилання на відтворення обстановки та обставин події, яке відбулося 10 липня 2006 року, коли право заявника на правову допомогу було обмежено
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(див. пункт 35). Він також посилається на речові докази, виявлені на
підставі показань заявника, наданих 10 липня 2006 року (там само).
76. З огляду на наведені обставини Суд вважає, що обмеження
прав заявника на захист підірвало справедливість провадження у цілому. Отже, було порушено пункт 1 та підпункт «с» пункту 3 статті 6
Конвенції.
ІІІ. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
77. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.»
А. Шкода

78. Заявник вимагав 5000 євро в якості відшкодування моральної
шкоди.
79. Уряд заперечив проти цієї вимоги.
80. Суд вважає, що заявник мав зазнати моральної шкоди внаслідок порушення у його справі. З огляду на конкретні обставини справи
Суд, ухвалюючи рішення на засадах справедливості, присуджує заявнику 5000 євро в якості відшкодування моральної шкоди.
B. Судові та інші витрати

81. Заявник не подав вимог щодо компенсації судових та інших витрат; отже, Суд не вбачає підстав присуджувати щось за цим
пунктом.
C. Пеня

82. Суд вважає за належне призначити пеню на підставі граничної
позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має бути додано три відсоткові пункти.
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На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує прийнятними скарги за статтею 3 Конвенції щодо
умов тримання під вартою в СІЗО та за пунктом 1 і підпунктом «с»
пункту 3 статті 6 Конвенції в частині щодо допитів заявника за відсутності захисника 08, 09 та 10 липня 2006 року, а решту скарг у заяві — неприйнятними.
2. Постановляє, що було порушено статтю 3 Конвенції.
3. Постановляє, що було порушено пункт 1 та підпункт «с» пункту
3 статті 6 Конвенції у зв’язку з допитами заявника за відсутності захисника до 11 липня 2006 року.
4. Постановляє, що:
a) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції,
держава-відповідач повинна сплатити заявнику 5000 (п’ять
тисяч) євро в якості відшкодування моральної шкоди та додатково суму будь-якого податку, що може нараховуватись; ця
сума має бути конвертована у національну валюту державивідповідача за курсом на день здійснення платежу;
b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на зазначену суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової
ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.
Учинено англійською мовою та повідомлено письмово 23 червня
2016 року відповідно до пунктів 2 та 3 Правила 77 Регламенту Суду.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 23 червня
2016 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
К. Вестердік
секретар

А. Нуссбергер
голова
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «КЛЕУТІН ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 5911/05)
Рішення
Страсбург
23 червня 2016 року
ОСТАТОЧНЕ
23 вересня 2016 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Клеутін проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
пані А. Нуссбергер, голова,		
п. А. Потоцький,
п. Ф. Веґабовіч,			
пані С. О’Лірі,
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п. К. Ранзоні,
п. М. Мітс,
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 (№ 5911/05) проти України,
яку подав до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод (надалі — «Конвенція») громадянин
України, пан Денис Васильович Клеутін (надалі — «заявник») 7 січня
2005 року.
2. Заявника представляв пан Е. Марков, адвокат, який практикує
у Страсбурзі. Уряд України (надалі — «Уряд» представляла останнім
часом його виконуюча обов’язки Уповноваженого, пані О. Давидчук
з Міністерства юстиції.
3. Заявник стверджував, що його побила міліція протягом затримання і що не було ефективного розслідування цього факту. Він також
стверджував, що умови його утримування в Одеському СІЗО були нелюдськими та принижуючими. Він також скаржився на своє незаконне
затримання та утримування, а також на те, що органи влади не провели ефективний судовий перегляд законності його утримування.
4. 26 травня 2014 року Уряду було повідомлено про заяву. Пані
Ганна Юдківська, суддя, обрана по відношенню до України, не могла
приймати участь у справі (правило 28 Регламенту Суду). Відповідно,
головуючий 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 1979 році та проживає в Одесі.
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A. Кримінальні провадження проти заявника

6. 22 січня 2004 року, на підставі дослідчої перевірки, були порушені кримінальні провадження проти заявника та двох інших осіб
у зв’язку з пограбуванням, яке відбулося напередодні вночі.
7. Того ж дня слідчий затримав заявника та склав звіт про затримання, відповідна частина якого містила наступне:
«22 січня 2004 року о 13.40 слідчий Я., відповідно до статті 115 Кримінально-процесуального кодексу України, затримав Клеутіна Дениса
Васильовича ... за підозрою у вчиненні злочину, передбачуваного статтею 186 Кримінального кодексу України. ...»

8. 23 січня 2004 року слідчий звернувся до Приморського районного суду Одеси (надалі — «районний суд») з запитом про поміщення
заявника під варту до суду. Він зазначив, що заявник підозрювався
у вчиненні тяжкого злочину і при звільненні міг втекти для уникнення
розслідування та запобігти встановленню правди у справі.
9. 24 січня 2004 року, у присутності прокурора та за відсутності
заявника, районний суд залишив заявника під вартою, не встановивши максимальну тривалість утримування. Наказ суду посилався на
твердження слідчого про тяжкість обвинувачень, попередні судимості
заявника та ризик того, що він скоїть інший злочин, втече, перешкоджатиме встановленню правди та відправленню правосуддя. Заявник
не оскаржив це рішення.
10. 18 березня 2004 року, у присутності прокурора та за відсутності заявника, районний суд задовольнив запит слідчого та продовжив утримування заявника на один місяць з огляду на необхідність
провести певні слідчі заходи для закінчення розслідування. Суд ви
знав, що аргументи слідчого у цьому відношенні були розумними.
11. 8 квітня 2004 року розслідування закінчилося і кримінальну
справу було передано до суду.
12. 5 травня 2004 року, на слуханнях, районний суд не зробив ухвали стосовно подальшого утримування заявника. Він зауважив, що
сторони проваджень не подали ніякі заяви і не визнав «ніяких порушень вимог статті 237 Кримінального процесуального кодексу України
(надалі «КПК») в ході попереднього розслідування справи».
13. 18 червня 2004 року районний суд направив кримінальну справу на додаткове розслідування, не розглянувши питання тривалого
утримування заявника.
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14. 18 квітня 2005 року районний суд знову направив кримінальну справу на додаткове розслідування. Він не зробив ухвали стосовно
тривалого утримування заявника.
15. 13 серпня 2005 року додаткове розслідування закінчилося
і справу було направлено до районного суду для судового розгляду.
16. 18 серпня 2005 року заявник попросив районний суд змінити
запобіжний захід на підписку про невиїзд.
17. 15 вересня 2005 року, на слуханнях, районний суд залишив
у силі утримування заявника під вартою без надання жодних підстав
або встановлення будь-яких обмежень.
18. 7 листопада 2005 року, у червні, липні та 16 жовтня 2006 року
та 6 березня 2007 року заявник у письмовій формі звертався до районного суду для зміни запобіжного заходу на той, який не передбачає
перебування під вартою. У своєму запиті у липні 2006 року він стверджував, зокрема, що не представляв загрози суспільству, мав зареєстроване місце проживання та збирався почати працювати на новому
місці, коли був затриманий. У відповідь на запит заявника від 7 листопада 2005 року суд проінформував заявника про те, що всі звернення
повинні бути «подані та розглянуті на слуханні».
19. 8 червня 2007 року заявник був визнаний винним в умисному
розбої, скоєному групою осіб за участі неповнолітніх та був засуджений до позбавлення волі строком на п’ять років.
20. 15 листопада 2007 року Одеський обласний апеляційний суд
відхилив подану заявником апеляцію.
21. 2 червня 2008 року Верховний Суд України відхилив запит заявника щодо дозволу подати апеляцію з питань права.
22. 22 січня 2009 року заявник закінчив відбувати покарання
та був звільнений.
B. Стверджуване жорстоке поводження міліції з заявником
22 січня 2004 року та його розслідування

23. 22 січня 2004 року заявник був затриманий у своєму житлі та
відвезений до міліцейського відділку, де у подальшому заарештований. Сторони надали різні описи подій.
24. За словами заявника, протягом затримування міліція його
побила. Він вперше висунув цю скаргу в суді 11 листопада 2005 року,
заявивши, зокрема, що 9 серпня 2004 року він попросив прокуратуру
порушити кримінальні провадження проти трьох міліціонерів, які
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загрожували йому вогнепальною зброєю та зламали йому два ребра, намагаючись змусити його визнати вину у злочині. Копія скарги
не була надана до Суду. 5 червня 2008 року заявник стверджував, що
22 січня 2004 року K. — який був братом стверджуваного співучасника заявника у вищеозначеному злочині та його колеги незаконно
вломилися до його хати та тяжко побили його, намагаючись змусити
його зізнатися. У своїх зауваженнях у відповідь на зауваження Уряду
заявник стверджував, що 22 січня 2004 року три міліціонери, у тому
числі K., увійшли до його житла, загрожували йому та били його по
голові та тілі своєю вогнепальною зброєю, при цьому зламавши йому два ребра. Після цього він був змушений піти до відділку міліції.
Через отримане побиття він не міг опиратися та був змушений піти
з міліціонерами.
25. Уряд стверджував, що протягом затримування до заявника не
застосовувався тиск або фізична сила, і що заявник добровільно погодився піти з міліціонерами до відділку.
26. Надані Урядом документи стверджують, що протягом суду
у своїй кримінальній справі заявник повторював свою скаргу на жорстоке поводження. Таким чином, відповідно до ухвали районного суду
від 29 березня 2005 року, заявник стверджував, що 22 січня 2004 року K. та три інші міліціонери увійшли до його квартири та попросили його піти з ними до міліцейського відділку. Вони були озброєні
та застосовували фізичний примус, вдаривши його декілька разів по
голові своєю вогнепальною зброєю. Його сестра також була присутня
у квартирі. В ухвалі також стверджується, що протягом допитування
в якості свідка K. заявив, що 22 січня 2004 року, перебуваючи на чергуванні в якості працівника служби безпеки, він побачив, як його брата затримувала міліція. Міліціонер підійшов до K. та попросив його
допомогти затримати заявника, з яким К. був знайомий. Після цього
міліціонер, К. та два його підлеглих відправилися до адреси заявника. За винятком одного працівника служби безпеки, який залишився
в автівці, вони увійшли до квартири заявника. Коли заявник відкрив
двері, вони перевірили його документи, затримали його та відвезли
його до відділку міліції. K. стверджував, що сестра заявника також була присутня у квартирі.
27. У вищезгаданій постанові від 29 березня 2005 року районний
суд наказав прокуратурі до 11 квітня 2005 року встановити осіб, які затримували заявника та допитати їх та сестру заявника у зв’язку з твердженнями заявника про жорстоке поводження. Ухвала також вказу-
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вала прокуратурі встановити інших осіб, які могли дати свідчення
стосовно скарги заявника та допитати їх у цьому відношенні. Нарешті,
прокурору наказали видати процесуальне рішення після результатів
перевірки.
28. 18 квітня 2005 року районний суд відмітив невиконання прокурором цієї ухвали та відправив справу на додаткове розслідування.
29. 21 липня 2005 року сестра заявника була допитана та свідчила, що 22 січня 2004 року біля 10 години ранку вона відкрила двері К.
та двом іншим особам, які ідентифікували себе як міліціонери. Після
цього вона розбудила заявника, а міліціонери попросили його пройти
з ними до відділку міліції, проінформувавши його, що дві інші особи
скоїли злочин і йому необхідно було бути присутнім з метою подальшої перевірки. Заявник вдягнувся та пішов з міліціонерами. Сестра
заявника також стверджувала, що не була свідком ніякого жорстокого поводження, оскільки не була присутня у кімнаті заявника. Однак
вона стверджувала, що чула підвищені голоси протягом розмови між
заявником та міліціонерами.
30. 23 листопада 2005 року заявник звернувся до прокуратури зі
скаргою на жорстоке поводження. Він стверджував, що К. та три його
колеги прийшли до його квартири. Вони були озброєні та намагалися
змусити його прийняти на себе вину брата К. за злочин. Коли заявник
відмовився, К. та один з його колег, який сказав, що був кузеном К.,
почали бити його та зламали йому два ребра. Коли вони вимагали, щоб
заявник відправився до відділку міліції, увійшла сестра заявника, яка
спала в іншій кімнаті. Заявник також стверджував, що міліціонери залишили квартиру після того, як він заявив, у присутності своєї сестри,
що ці міліціонери не мали повноважень відвести його до міліції. Через
годину вони повернулися у супроводі міліціонера, який згодом допитував заявника у відділенні міліції. Нарешті, заявник стверджував, що
К. змусив його сестру дати неправдиві свідчення.
31. 17 травня 2007 року районний суд видав слідчим органам окремий наказ перевірити, до 29 травня 2007 року, твердження заявника
про жорстоке поводження, зазначивши у цьому відношенні, що наказ
від 18 квітня 2005 року не був виконаний.
32. 4 червня 2007 року прокурор допитав міліціонера, який був
визнаний як той, хто затримував заявника. Міліціонер стверджував,
що було необхідно допитати заявника, оскільки існували докази його
можливої участі у злочині. K., який знав заявника та його домашню
адресу, був поблизу від міліцейського відділку на той час та погодив-
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ся показати міліції місце проживання заявника. Міліціонери прибули
до квартири заявника близько часу сніданку. Міліціонер стверджував,
що не був озброєний того дня, а К. якщо й міг мати зброю, то лише
пневматичну. Увійшовши до квартири, міліціонер представився та
проінформував заявника про те, що існували свідчення проти нього.
Після цього він попросив заявника піти з ним до міліцейського відділку і заявник погодився. Розмова відбулася у кімнаті заявника, але
міліціонер не пам’ятав, чи увійшов К. до кімнати. Він також стверджував, що у застосуванні сили не було необхідності, оскільки заявник не
опирався та виконав його запит добровільно. Нарешті, він стверджував, що у квартирі також була присутня дівчина.
33. Того ж дня, на підставі вищезгаданих тверджень міліціонера, прокурор відмовився порушити кримінальні провадження проти
міліціонера, визнавши, що до заявника не застосовувалася фізична
сила і що він добровільно погодився піти до міліцейського відділку. Це
рішення не було опротестовано заявником і на нього посилався районний суд у своєму рішенні від 8 червня 2007 року.
34. Документи у Суді вказують на те, що 26 січня 2004 року заявник був доставлений до Одеського СІЗО. Відповідно до органів влади,
при прийнятті він пройшов медичне обстеження — у тому числі рентгенівське — був визнаний здоровим, та не скаржився на травми. Його
медична карта містить рентгенівський знімок, зроблений у міській
лікарні 25 січня 2004, на підставі якого, за словами заявника, медичний персонал Одеського СІЗО зробив висновок, що у заявника «не було
частини третього лівого ребра» (див. пункт 50 нижче).
35. Матеріали справи свідчать, що у 2006 році адвокат заявника
звертався до адміністрації СІЗО та міської лікарні з запитами про можливі травми заявника після стверджуваного жорстокого поводження.
Адміністрація СІЗО надала адвокату запис про стан здоров’я заявника
на момент його прийняття до СІЗО та про лікування, яке надавалося
йому у СІЗО. Рентгенівський знімок від 25 січня 2004 року згадувався
як один з документів у медичній карті заявника після його прийняття
до СІЗО. Згідно відповіді адміністрації міської лікарні, заявникові не
надавалося стаціонарне лікування у січні 2004 року.
C. Умови утримування заявника у СІЗО

36. З 26 січня 2004 року до 23 листопада 2007 року заявник утримувався в Одеському СІЗО. Не вказавши, в якій камері він знаходився
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та як довго перебував в ній, заявник спочатку стверджував, що умови його тримання під вартою були нестерпними. У своїй відповіді на
зауваження Уряду заявник вточнив, що в камерах було недостатньо
житлового простору, санітарні умови були поганими, і що він утримувався в одних й тих самих умовах протягом більшої частини доби, без
діяльності на свіжому повітрі.
37. Відповідно до наданої Урядом інформації, заявник знаходився
у наступних камерах:
— камера № 209, розміром 7.07 кв. м (призначена для 4 осіб);
— камера № 219, розміром 6.83 кв. м (призначена для 4 осіб);
— камера № 223, розміром 6.99 кв. м (призначена для 4 осіб);
— камера № 255, розміром 7.58 кв. м (призначена для 4 осіб);
— камера № 257, розміром 7.39 кв. м (призначена для 4 осіб);
— камера № 255, розміром 7.85 кв. м (призначена для 4 осіб);
— камера № 285, розміром 7.44 кв. м (призначена для 4 осіб);
— камера № 119, розміром 33.42 кв. м (призначена для 12 осіб);
— камера № 129, розміром 77.45 кв. м (призначена для 42 осіб);
— камера № 131, розміром 35.22 кв. м (призначена для 14 осіб);
— камера № 326, розміром 6.73 кв. м (призначена для 4 осіб);
— камера № 357, розміром 7.31 кв. м (призначена для 4 осіб).
38. За словами Уряду, умови в цих камерах були належними і вони були обладнані необхідними меблями та приладдям, а також відокремленим туалетом. Вікна та система вентиляції забезпечували
доступ свіжого повітря та природного освітлення, були доступні проточна вода та вентиляція.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
А. Кримінально-процесуальний кодекс від 1960 року,
у формулюванні на той час

39. Положення стосовно зобов’язання порушити кримінальні провадження та розслідувати злочин можна знайти у рішенні від 27 листопада 2008 року у справі Spinov v. Ukraine (№ 34331/03, §33).
40. Відповідно до статті 23-2, якщо суд визнає порушення закону та/або прав громадян у ході дослідчої перевірки або розслідування, або протягом розгляду справи у суді нижчої інстанції, він видає
окрему ухвалу, якою звертає увагу державних органів на встановлені
факти та спрямовує їх вжити певні заходи для виправлення ситуації.
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Нездатність вжити необхідні заходи становить адміністративне правопорушення.
41. Відповідно до статті 236-1, скарги на рішення слідчого або прокурора про відмову в порушенні кримінальних проваджень можуть бути подані до місцевого суду особою, чиїх інтересів ця відмова стосувалася, за місцем розташування відповідного органу або посадової особи.
42. Положення стосовно застосування запобіжних заходів та їх
видів, строків для попереднього ув’язнення, а також підстав та порядку
утримування органом перевірки (у даному випадку — слідчим), можна
знайти у рішенні Molodorych v. Ukraine, № 2161/02, §§56–58, 28 жовтня
2010 року.
43. Стаття 237 зобов’язує суддю з суду першої інстанції, який розглядає справу, розглянути на підготовчому слуханні, зокрема, чи існують підстави для зміни, скасування або застосування запобіжного
заходу.
III. ВІДПОВІДНІ МІЖНАРОДНІ МАТЕРІАЛИ
44. Відповідні витяги зі Звіту уряду України про візит до України,
проведений Європейським Комітетом з питань запобігання катуванню та нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню
або покаранню (надалі — «КЗК») з 9 до 21 жовтня 2005 року містить
наступне:
«...КЗК також рекомендує органам влади України якнайшвидше переглянути закріплені у законодавстві норми житлового простору на
одного ув’язненого, забезпечивши, щоб в установах під контролем
Департаменту виконання покарань на одного ув’язненого було щонайменш 4 кв. м. ...»

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
45. Заявник скаржився відповідно до статті 3 Конвенції на те,
що його побила міліція протягом затримання 22 січня 2004 року,
і що не було належного національного розслідування цього питання.
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Заявник також скаржився на те, що фізичні умови його ув’язнення
в Одеському СІЗО були жахливими. Він спирався на статтю 3 Конвенції, яка передбачає:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому,
що принижує гідність, поводженню або покаранню.»
A. Стверджуване жорстоке поводження з заявником
22 січня 2004 року та ефективність
подальшого розслідування

1. Щодо прийнятності
46. Уряд стверджував, що скарга заявника була явно необґрунтованою, оскільки вона обмежувалася розпливчастими та загальними
твердженнями, які не підтримувалися ніякими доказами. Уряд також
стверджував, що заявник був непослідовним у своїх твердженнях.
47. Уряд також заявив, що після прийняття до Одеського СІЗО заявник був визнаний здоровим, що сестра заявника, яка була свідком
його затримання, не свідчила про застосування сили міліцією, і що
ніякі докази жорстокого поводження з заявником не були виявлені
в ході розслідування його скарги прокурором (див. пункти 34, 29 та
33, відповідно).
48. Заявник стверджував, що його твердження були послідовними, достатньо детальними та підтримувалися справжніми медичними
доказами, зокрема — рентгенівським знімком від 25 січня 2004 року.
Він також стверджував, що розслідування його скарги не було оперативним, ретельним та незалежним.
49. Суд зауважує, що скарга на жорстоке поводження та відсутність ефективного розслідування цього твердження висуває серйозні
питання, які потребують розгляду по суті. Відповідно, всупереч доводам Уряду, ця скарга не є явно необґрунтованою у розумінні статті 35
§3 (a) Конвенції. Вона також не є неприйнятною за будь-яких інших
підстав. Тому вона повинна бути оголошена прийнятною.

2. Щодо суті
a) Стверджуване жорстоке поводження
50. Заявник посилався на аргументи, які висунув стосовно прий
нятності своєї скарги, та повторив, що його травми, а саме пере-
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лом ребер, підтверджувалися рентгенівським знімком від 25 січня
2004 року. Крім того, у відповідь на зауваження Уряду, він стверджував, що заявлена відсутність частини ребра на рентгенівському знімку була медичною нісенітницею, і тому була неправильним описом
того, що було показано на рентгенівському знімку, з боку медичного
персоналу Одеського СІЗО, з метою приховування злочину міліціонерів. У цьому відношенні заявник стверджував, не надаючи ніяких
подробиць, що органи влади не звернули уваги на його скарги стосовно здоров’я після прийняття до СІЗО.
51. Посилаючись на свої аргументи щодо прийнятності скарги,
Уряд стверджував, що не було порушення статті 3 Конвенції в її матеріальному аспекті.
52. Суд повторює, що твердження про жорстоке поводження повинні підтримуватися належними доказами (див., зокрема, Tanrıkulu
and Others v. Turkey (dec.), № 45907/99, 22 жовтня 2002). Для оцінки цих
доказів Суд застосовує стандарт доведення «поза розумним сумнівом», але додає, що такі докази можуть випливати зі співіснування
достатньо сильних, чітких та узгоджених висновків або аналогічних
неспростовних презумпцій факту (див., серед багатьох інших, Labita
v. Italy [GC], № 26772/95, §121, ECHR 2000-IV, та Süleyman Erkan v. Turkey,
№ 26803/02, §31, 31 січня 2008).
53. У даній справі Суд зазначає, що заявник наполягав на своїх
твердженнях про жорстоке поводження в національних органах влади
та у Суді. У той же час він зауважує, що заявник не завжди був послідовним у тому, що стосується подробиць, у тому числі подробиць щодо
отриманих травм. Так, у своїй першій скарзі до Суду заявник стверджував, що міліціонери загрожували йому вогнепальною зброєю та
зламали йому два ребра, коли затримували його. У відповідь на зауваження Уряду він стверджував, що міліціонери били його по голові та
тілі вогнепальною зброєю. Аналогічно, видається, що початкова скарга
заявника до прокурора стосувалася його зламаного ребра, у той час як
ухвала районного суду від 29 березня 2005 року посилається лише на
травму голови (див. пункт 26 вище).
54. Суд також зазначає, що заявник не надав ніяких доказів у підтримку своїх початкових тверджень. Єдиним доказом, який він згодом
надав, були відповіді адміністрації Одеського СІЗО на запити адвоката
заявника, в яких адміністрація посилалася, зокрема, на рентгенівський знімок від 25 січня 2005 року (див. пункт 35 вище). Відповідний
рентгенівський знімок, підтриманий медичною думкою щодо діагно-
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зу та його зв’язку зі стверджувальним жорстоким поводженням, не був
наданий заявником до Суду, навіть після звільнення. Суд не знає про
будь-які перешкоди, з якими заявник міг стикнутися при отриманні
цих доказів з міської лікарні або від органів влади. Заявник також не
надав інформації стосовно обставин свого обстеження в міській лікарні, хоча матеріали справи свідчать про те, що він офіційно перебував
під вартою в міліції з 22 до 26 січня 2004 року. Аналогічно, немає доказів стосовно стану здоров’я заявника на момент його затримання та,
зокрема, на той момент, коли його ребра були нібито зламані.
55. Суд зазначає, що Уряд заперечував, що заявник отримав будьякі травми, посилаючись, зокрема, на результати медичного обстеження заявника, проведеного при прийнятті до СІЗО. Однак, Уряд не надав
документів у підтримку цього твердження. Аналогічно, Уряд не надав
рентгенівський знімок заявника від 25 січня 2004 року та медичну думку щодо нього, незважаючи на чіткий запит Суду щодо цих питань.
56. Суд також зазначає, що заявник не надав ніяких інших сильних доказів, які б прямо або непрямо підтверджували його твердження про жорстоке поводження.
57. У світлі наведених вище міркувань Суд вважає неможливим
встановити «поза розумним сумнівом», чи отримав заявник будь-яку
травму в результаті сутички з міліцією 22 січня 2004 року. Однак, навіть якщо припустити, що він отримав перелом ребра, як стверджував,
Суд вважає, що без медичного звіту стосовно діагнозу та можливого
зв’язку між травмою та стверджувальним жорстоким поводженням,
не можна встановити, що заявник зазнав жорстокого поводження з боку міліції (див., з необхідними змінами, Böke and Kandemir v. Turkey,
№ 71912/01, 26968/02 та 36397/03, §§49–50, 10 березня 2009).
58. Відповідно, не мало місця порушення статті 3 Конвенції в її
матеріальному аспекті.
b) Ефективне розслідування
59. Заявник повторив, що органи влади не провели оперативне,
ретельне та ефективне розслідування за його скаргою на жорстоке поводження. Він стверджував, що його початкова скарга до прокуратур
не була належним чином розглянута органами влади й неодноразово
відправлялася від прокурорів до районного суду та назад. Заявник також відмітив недоліки у розслідуванні його скарги та зазначив, що йому не дали можливості ефективно приймати участь у перевірках і його
не інформували про прийняті рішення.
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60. Уряд стверджував, що прокуратура провела ефективне розслідування скарги заявника на жорстоке поводження, та зауважив, що
заявник не опротестував рішення, прийняте за результатами розслідування.
61. Суд повторює, що стаття 3 Конвенції вимагає, щоб органи влади ефективно розслідували твердження про жорстоке поводження,
коли вони є «обґрунтованими» та «висувають розумні підозри» (див.,
зокрема, Ay v. Turkey, № 30951/96, §§59–60, 22 березня 2005).
62. Хоча в даній справі, через відсутність доказів, Суд не визнав
доведеним, що заявник зазнав жорстокого поводження з боку міліції,
це, у принципі, не заважає скарзі стосовно статті 3 бути «аргументованою» для цілей позитивного зобов’язання розслідувати скаргу, як постановлялося у попередніх справах (див., наприклад, Böke and Kandemir,
цит. вище, §54). Суд зазначає, що заявник стверджував у національних органах влади, що зазнав тяжкого жорстокого поводження з боку
міліції. Суд зазначає, що правдоподібність цього твердження можна
було перевірити на підставі медичної документації заявника від січня
2004 року. Однак, відповідні документи не були вилучені та оцінені
прокурором. Цей недолік ускладнює задачу Суду щодо визначення
того, чи існувала обґрунтована підозра в основі тверджень заявника,
яка могла б привести до зобов’язання органів влади провести ефективне розслідування. У той же час Суд приймає до уваги той факт, що
відповідальність за цю складність — нездатність отримати документи — полягає на державних органах влади. Крім того, Суд пам’ятає про
той факт, що районний суд неодноразово наказував слідчим перевірити правдоподібність скарг заявника. В цілому ніщо в матеріалах
справи не може переконати Суд у тому, що скарга заявника на жорстоке поводження, подана до національних органів влади, позбавлена
обґрунтованої підозри в такій мірі, яка робила розслідування непо
трібним. Тому він визнає, що в даній справі держава мала позитивне
зобов’язання провести ретельне та ефективне розслідування.
63. Суд повторює, що будь-яке розслідування серйозних тверджень про жорстоке поводження повинно бути оперативним та ретельним. Це означає, що органи влади повинні завжди робити серйозні
спроби виявити, що відбулося, і не повинні спиратися на поспішні або
необґрунтовані висновки для закриття розслідування або надання
основи для своїх рішень. Вони повинні зробити усі необхідні кроки,
доступні для них, для забезпечення доказів стосовно інциденту. Будьяке відхилення у розслідуванні, яке підриває його здатність встано-
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вити походження травм або відповідальну особу, ризикуватиме порушити цей стандарт (див., наприклад, Serikov v. Ukraine, № 42164/09, §78,
23 липня 2015).
64. Суд зазначає з самого початку, що в даній справі заявник не
поспішав довести свої твердження про жорстоке поводження до уваги
органів влади, вперше висунувши його через сім місяців після оскаржуваної події (див. пункт 24 вище). Суд не виключає, що така затримка
могла, у принципі, мати негативний вплив на ефективність розслідування. Однак, немає підстав розглядати її в якості prima facie перешкоди для встановлення правди в даній справі, оскільки розслідування
могло спиратися на медичну документацію заявника, датовану січнем 2004 року, або слідчий міг організувати проведення нового рентгенівського обстеження для виявлення того, чи мали місце будь-які
ознаки можливих травм. У будь-якому випадку, жодні з цих заходів не
були вжиті. Слід також зауважити, що, по-перше, заявник дотримав
необхідні строки для подання своєї скарги, та, по-друге, органи слід
ства не наводили його затримку в якості перешкоди у розслідуванні.
65. Суд вважає примітним, що національні органи влади не вжили ніяких слідчих заходів у відповідь на початкову скаргу заявника до
прокуратури, поки заявник не повторив свої твердження у суді першої
інстанції, який розглядав кримінальну справу проти нього. Саме протягом суду заявник та відповідні міліціонери вперше були допитані.
66. Суд також нагадує, що районний суд неодноразово вказував
слідчим вжити заходи для перевірки правдоподібності тверджень заявника, визнавши, що його попередні накази у цьому відношенні не
були виконані (див. пункти 27 та 31 вище). На думку Суду, зневага слідчого до вказівок районного суду також підірвала ефективність розслідування.
67. Суд також зауважує, що розслідування скарги заявника було обмеженим в обсязі, оскільки воно полягало лише в допитуванні
міліціонерів та сестри заявника. Не були вжиті ніякі заходи, спрямовані на встановлення того, чи мав заявник будь-які травми. Аналогічно, немає доказів того, що слідчий допитав заявника, або що він
взагалі намагався виконати наказ районного суду щодо встановлення
та допитування інших осіб, які могли надати докази стосовно скарги
заявника.
68. Суд зазначає у цьому відношенні, що відмова прокуратури порушити кримінальні провадження проти міліціонерів ґрунтувалася
виключно на твердженнях міліціонера, який затримував заявника,
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та твердженнях К., який був братом співучасника заявника, даних на
суді. Їх твердження були прийняті на віру, без спроби видалити будьякі розбіжності між твердженнями, даними заявником на суді та доводами міліціонера. Крім того, матеріали справи свідчать, що міліціонер
та К. дали різні описи того, що відбулося, коли заявник був затриманий (див. пункти 26 та 32 вище), але розбіжності в їх свідченнях не були згадані у рішенні та не були розглянуті.
69. Нарешті, Суд зазначає, що органи влади майже три роки вели
розслідування та виносили рішення щодо скарги заявника на жорстоке поводження, з моменту її стверджуваного подання (див. пункт
24 вище). Ані Уряд, ані матеріали справи не свідчили про будь-яке достовірне пояснення такої затримки.
70. Беручи до уваги вищенаведене, Суд робить висновок про те, що
державні органи влади не провели належне розслідування скарги заявника на жорстоке поводження.
71. Відповідно, мало місце порушення статті 3 Конвенції в її процесуальному аспекті.
B. Фізичні умови утримування заявника в Одеському СІЗО

1. Щодо прийнятності
72. Уряд стверджував, що скарга заявника була необґрунтованою
та не підтримувалася жодними доказами.
73. Заявник не погодився.
74. Суд зазначає, що в даній справі заявник дійсно не надав детальний опис умов утримування. Він не описав ані камери, в яких перебував,, ані періоди його перебування в камерах, ані площу житлового простору на одного ув’язненого.
75. Проте, на підставі матеріалів справи, Суд вважає, що головна
скарга заявника — скарга на переповненість Одеського СІЗО — може
усе ще вважатися тою, яка має достатню основу у наявних обставинах.
Тому Суд відхиляє заперечення Уряду.
76. Уряд також стверджував, що цей аспект справи був неприйнятним на підставі невичерпання національних засобів правового
захисту. Зокрема, заявник повинен був звернутися з цими скаргами
до прокуратури протягом свого утримування. Уряд стверджував у цьому відношенні, що заявник подав відповідну скаргу лише у 2010 році,
після звільнення зі в’язниці. Після цієї скарги в Одеському СІЗО була
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виявлена низка порушень у зв’язку з умовами утримування, але не в
тих камерах, в яких утримувався заявник.
77. Заявник стверджував, що оскаржувані проблеми мали структурний характер і адміністрація Одеського СІЗО добре знала про них. Оскільки він був ув’язненим, запропоновані Урядом засоби правового захисту
не тільки були неефективними, але й могли призвести до репресій.
78. Суд зазначає, що вже неодноразово відхиляв аналогічні заперечення Уряду, визнаючи засоби правового захисту, на які посилався Уряд,
неефективними на підставі того, що не було продемонстровано, що використання таких проваджень могло привести до покращення умов
утримування заявників (див., наприклад, Buglov v. Ukraine, № 28825/02,
§74, 10 липня 2014). Суд не вбачає підстави відхилятися від цієї ухвали в
даній справі, й тому вважає, що ця скарга не може бути відхилена через
невичерпання національних засобів правового захисту.
79. Суд також зазначає, що скарга не є неприйнятною за будь-яких
інших підстав. Тому вона повинна бути проголошена прийнятною.
2. Щодо суті

80. Заявник описав умови свого ув’язнення в Одеському СІЗО
(див. пункт 36 вище) та стверджував, що вони були несумісними зі
статтею 3 Конвенції.
81. Уряд наполягав на тому, що скарга заявника не була конкретною. Уряд вважав, що умови утримування заявника були належними
(див. пункт 37 вище).
82. Суд нагадує, що стаття 3 Конвенції вимагає, щоб держави забезпечували, щоб особа знаходилася під вартою в умовах, які відповідають
повазі до її людської гідності, і щоб характер та метод виконання цього заходу не завдавав особі стресу або труднощів, інтенсивність яких
перевищує неминучий рівень страждань, притаманний утримуванню
під вартою (див. Kudła v. Poland [GC], № 30210/96, §94, ECHR 2000-XI).
83. Суд повторює, що серйозна відсутність простору у тюремній
камері є значним чинником, який слід взяти до уваги для цілей встановлення того, чи є описані умови утримування «тими, що принижують гідність» у розумінні статті 3 Конвенції і чи вони можуть розкрити існування порушення, взяті окремо або разом з іншими недоліками (див., серед багатьох інших, Karalevičius v. Lithuania, № 53254/99,
§§39–40, 7 квітня 2005; та Ananyev and others v. Russia, № 42525/07 та
60800/08, §§145–147 і 149, 10 січня 2012).
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84. Суд зауважує, що в даній справі доступні докази вказують на
те, що протягом свого перебування в Одеському СІЗО заявникові не
вистачало особистого простору. Зокрема, як доповів Уряд, камери,
в яких заявник знаходився, забезпечували від 1.68 до 2.78 квадратних
метрів підлоги на одну особу. Уряд не вказав, скільки осіб займали ці
камери на той час.
85. Крім того, оскільки камери також містили санітарне обладнання, доступний для ув’язнених особистий простір зменшувався ще
більше.
86. Щодо інших елементів, важливих для оцінки умов утримування, особливу увагу слід звернути на доступність та тривалість
прогулянок на свіжому повітрі та умови, в яких ув’язнені можуть їх
здійснювати. Суд визнавав порушення статті 3, оскільки відсутність
або коротка тривалість вправ на свіжому повітрі були чинниками, які
погіршували становище заявників, які знаходилися у своїх камерах
протягом усього часу або більшої його частини (див. Ananyev and others,
цит. вище, §§149–151 та наведене прецедентне право).
87. Суд зауважує з матеріалів справи стосовно режиму СІЗО, що
ув’язнені мали право на щоденну прогулянку тривалістю одна година,
і тому знаходилися в камері протягом більшої частини доби.
88. У світлі своєї прецедентної практики (див., серед інших,
Ananyev and others, цит. вище, §§160–166, Melnik v. Ukraine, цит. вище,
§103, Gorbatenko v. Ukraine, № 25209/06, §139, 28 листопада 2013, та Iglin v.
Ukraine, № 39908/05, §§51–52, 12 січня 2012), Суд вважає, що умови утримування заявника під вартою в Одеському СІЗО, зокрема, відсутність
особистого простору, в поєднанні з відсутністю доступу до діяльності
на свіжому повітрі протягом майже чотирьох років ув’язнення, дорівнювали поводженню, яке принижувало гідність. Відповідно, мало місце порушення статті 3 Конвенції у цьому відношенні.
89. Беручи до уваги ці міркування, Суд не вважає необхідним розглядати інші твердження заявника стосовно поганих умов його утримування під вартою.
II. СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 5 КОНВЕНЦІЇ
90. Заявник скаржився на те, що його утримування під вартою було незаконним, оскільки воно або не охоплювалося судовим наказом,
або наказ не містив достатніх підстав та чітких строків. Крім того, заявник вважав, що загальна тривалість його досудового утримування
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не могла вважатися розумною. Нарешті, заявник скаржився на нездатність отримати належний судовий перегляд законності утримування.
Він спирався на статтю 5 §§1 (c), 3 та 4 Конвенції, яка передбачає у відповідних частинах:
Стаття 5
«1. Кожен має право на свободу та особисту недоторканність. Нікого
не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно до
процедури, встановленої законом:
...
c) законний арешт або затримання особи, здійснене з метою допровадження її до компетентного судового органу за наявності
обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо
обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею
правопорушення чи її втечі після його вчинення;
...
3. Кожен, кого заарештовано або затримано згідно з положеннями
підпункту «c» пункту 1 цієї статті, має негайно постати перед суддею чи
іншою посадовою особою, якій закон надає право здійснювати судову
владу, і йому має бути забезпечено розгляд справи судом упродовж розумного строку або звільнення під час провадження. Таке звільнення
може бути обумовлене гарантіями з’явитися на судове засідання...
4. Кожен, кого позбавлено свободи внаслідок арешту або тримання
під вартою, має право ініціювати провадження, в ході якого суд без
зволікання встановлює законність затримання і приймає рішення про
звільнення, якщо затримання є незаконним.»
A. Щодо прийнятності

91. Суд зазначає, що ці скарги не є явно необґрунтованими у розумінні статті 35 §3 (a) Конвенції. Він також зазначає, що вони не є неприйнятними за будь-яких інших підстав. Тому вони повинні бути
оголошені прийнятними.
B. Щодо суті

1. Стаття 5 §1 Конвенції
a) Затримання та утримування заявника після рішення слідчого
92. Заявник стверджував, посилаючись на прецедентне право
Суду (див. Grinenko v. Ukraine, № 33627/06, §83, 15 листопада 2012), що
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його затримання та утримування з 22 до 24 січня 2004 року суперечили національному законодавству та не виправдовувалися обставинами справи. Зокрема, відповідно до статей 106 та 115 КПК, не було
підстав для його затримування без судового наказу.
93. Уряд стверджував, що затримання заявника ґрунтувалося на
обґрунтованій підозрі, що заявник скоїв злочин. Уряд стверджував,
що на момент затримання заявника проти нього були порушені кримінальні провадження.
94. Суд повторює, що коли справа стосується позбавлення волі,
особливо важливо дотримувати загальні принципи правової впевненості. Тому важливо, щоб умови позбавлення волі відповідно до
національного законодавства були чітко визначеними, і щоб саме законодавство було передбачуваним у своєму застосуванні, щоб воно
відповідало стандарту «законності», встановленим Конвенцією, стандарту, який потребує, щоб усе законодавство було достатньо точним
для того, щоб дозволити особі — за необхідності, з доречною порадою — передбачити, в певній мірі, яка буде розумною за конкретних
обставин, наслідки певної дії (див. Baranowski v. Poland, № 28358/95,
§52, ECHR 2000-III). Висловлення «законний» у статті 5 §1 в цілому посилається на національне законодавство та викладає зобов’язання дотримуватися його матеріальних та процесуальних правил. Суд може
розглянути, чи було дотримано національне законодавство, для цілей
цього положення Конвенції; однак, в першу чергу саме національні
органи влади, особливо суди, повинні тлумачити та застосовувати національне законодавство (див. Oleksiy Mykhaylovych Zakharkin v. Ukraine,
№ 1727/04, §84, 24 червня 2010). Суд також повторює, що «законність»
утримування відповідно до національного законодавства, є першочерговим, але не завжди рішучим елементом. Суд повинен, до того ж,
бути задоволений тим, що упродовж відповідного періоду утримування під вартою було сумісним з ціллю статті 5 §1 Конвенції, яка полягає
в запобіганні того, щоб осіб позбавляли волі довільним чином (див.
Yeloyev v. Ukraine, № 17283/02, §§41–42, 6 листопада 2008).
95. Повертаючись до обставин даної справи Суд зауважує, що відповідно до міліцейського рапорту від 22 січня 2004 року, правовою
підставою для затримання заявника була стаття 115 КПК, яка була
в силі на той час (див. пункти 7 та 42 вище). Це положення не містило виключний перелік підстав для затримання та посилалося, замість
цього, на декілька інших положень КЗК, жодне з яких не цитувалося
міліцією у справі заявника. Тому зі звіту невідомо, яке з положень
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національного законодавства послужило в якості точної підстави для
затримання заявника. Більш того, окрім зауваження про те, що заявник підозрювався у скоєнні злочину, рапорт не містив жодних підстав
для затримання заявника і не пояснював, чому воно було необхідним
за конкретних обставин. Він не посилався на жодні фактичні обставини, які б переконали незалежного спостерігача, що мала місце розумна підозра, що заявник скоїв злочин. За відсутності чіткого наведення
правової основи для затримання заявника та підстав, які робили необхідними застосування відповідних правових положень, Суд вважає,
що затримання та утримування заявника з 22 до 24 січня 2004 року не
були вільними від свавілля (див. Korneykova v. Ukraine, № 39884/05, §34,
19 січня 2012).
96. Відповідно, мало місце порушення статті 5 §1 Конвенції у цьому відношенні.
b) Утримання заявника, яке не охоплювалося жодним рішенням
97. Заявник скаржився на те, що декілька разів, коли його кримінальна справа переводилася між органами слідства та судом першої
інстанції, його утримування під вартою не охоплювалося жодним судовим наказом і тому було незаконним. У цьому зв’язку він посилався на рішення у справі Yeloyev v. Ukraine (№17283/02, §50, 6 листопада
2008), в якому Суд зазначив, що вже розглянув та визнав порушення
статті 5 §1 Конвенції у низці справ стосовно практики тримання заявників під вартою лише на підставі того факту, що обвинувальний лист
був поданий до суду першої інстанції.
98. Уряд не прокоментував цей конкретний аспект скарги заявника. У той же час з доводів Уряду випливає, що Уряд вважав рішення
районного суду від 5 травня 2004 року тим, яке виправдовувало утримування заявника під вартою.
99. Дійсно, як відмітив заявник, Суд раніше зауважував у низці
справ проти України, що періоди тримання під вартою протягом переведення кримінальної справи від прокурора до суду та назад часто не
охоплювалися жодним рішенням (див., наприклад, Solovey and Zozulya
v. Ukraine, 40774/02 та 4048/03, §§70–73, 27 листопада 2008). На підставі
наявних документів Суд зазначає, що в даній справі це були періоди
з 8 квітня до 18 червня 2004 року та з 18 квітня 2005 року до 15 вересня
2005 року. Суд зауважує у цьому відношенні, що не володіє інформацією про хід проваджень та рішення, прийняті з 18 червня 2004 року
та 18 квітня 2005 року.
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100. Більш того, матеріали справи не свідчать, що 5 травня 2004 року, при поданні заяви до судового розгляду, районний суд виніс будьяку ухвалу стосовно утримування заявника під вартою. Тому Суд не
приймає аргумент Уряду про те, що відповідне рішення обґрунтовувало утримування заявника після цієї дати.
101. Суд раніше визнавав, що відповідне національне законодавство на той час регулювало процесуальні кроки стосовно віддання під
суд та передання справи для подальшого розслідування, але воно не
встановлювало чіткі правила, в яких говорилося, який орган, на яких
підставах та на який строк може продовжити тримання обвинуваченого під вартою (див., наприклад, Yeloyev, цит. вище, §§48–51, та Kondratyev
v. Ukraine, № 5203/09, §§110–112, 15 грудня 2011). Крім того, Суд також
постановляв, що така ситуація, коли тривале тримання під вартою до
або протягом суду не охоплювалося жодним конкретним рішенням,
була результатом правової лакуни і була повторюваною структурною
проблемою в Україні (див. Kharchenko v. Ukraine, № 40107/02, §§98 та
101, 10 лютого 2011). У цій справі не були висунуті ніякі аргументи, які
б дозволили Суду досягти іншого висновку.
102. Відповідно, мало місце порушення статті 5 §1 Конвенції стосовно періодів з 8 квітня до 18 червня 2004 року та з 18 квітня до 15 вересня 2005 року.
c) Тримання заявника під вартою відповідно до судових наказів
i) Рішення районного суду від 24 січня 2004
103. Заявник вважав, що його початкове затримання районним судом 24 січня 2004 року було незаконним та невиправданим, оскільки
суд не надав підстав для тримання та не встановив строки. Він також
стверджував, що ніщо не вказувало, що він міг втекти, оскільки на той
час він був зобов’язаний регулярно з’являтися до міліції внаслідок
умовного вироку.
104. Уряд стверджував, що утримування заявника відповідно до
рішення суду виправдовувалося розумною підозрою того, що заявник
скоїв злочин, тим фактом, що він був засуджений у минулому, а також
тим, що при звільненні він міг втекти для уникнення правосуддя або
перешкоджати розслідуванню. Тому Уряд вважав, що тримання заявника під вартою відповідало статті 5 Конвенції.
105. Суд зауважує з самого початку, що при виданні наказу про
тримання заявника під вартою 24 січня 2004 року районний суд не
встановив ніякі строки. Суд раніше визнавав судові накази, зроблені
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на досудовій стадії розслідувань, які не встановлювали строки для
подальшого тримання, навіть якщо максимальний можливий строк
тримання був відомий, тими, що порушували вимоги Конвенції (див.
Gal v. Ukraine, № 6759/11, §37, 16 квітня 2015). Більш того, всупереч
твердженню Уряду, Суд зауважує, що в рішенні суду не наводилися
жодні підстави для тримання заявника, воно лише посилалося на доводи слідчого, без будь-якого розгляду правдоподібності підстав, на
які слідчий посилався в обставинах конкретного становища заявника
(див., з необхідними змінами, Kharchenko v. Ukraine, № 40107/02, §§75
та 85, 10 лютого 2011).
106. Відповідно, мало місце порушення статті 5 §1 Конвенції по
відношенню до періоду з 24 січня до 18 березня 2004 року.
ii) Ухвала районного суду від 15 вересня 2005 року
107. Заявник стверджував, що його утримування на підставі цієї
ухвали, винесеної після підготовчих слухань до суду, було незаконним,
оскільки ухвала не містила ані підстав, ані конкретних строків для його утримування. Він посилався на прецедентне право Суду з цього питання (див., зокрема, Baranowski v. Poland, цит. вище, §§55–56).
108. Уряд не надав зауважень у цьому відношенні.
109. Суд зауважує, що 15 вересня 2005 року, на підготовчому слуханні у справі, районний суд залишив у силі запобіжний захід по відношенню до заявника. При цьому він не встановив строк для тривалого утримування під вартою та не надав жодних підстав для своїх рішень (див. пункт 17 вище), таким чином залишивши заявника у стані
невпевненості щодо підстав для утримування. Матеріали справи свідчать, що заявник перебував під вартою відповідно до цієї ухвали до
свого засудження 8 червня 2007 року.
110. Суд раніше розглядав аналогічні ситуації в інших справах
проти України та визнавав їх несумісними з вимогами законності відповідно до статті 5 §1 Конвенції, беручи до уваги, що законодавство
України на той час не містило вимоги для національних судів, при
переданні особи на судовий розгляд, надавати підстави для зміни запобіжного заходу або продовження тримання обвинуваченого під вартою, або встановлювати строки для продовження тримання під вартою
(див., серед інших, Solovey and Zozulya, цит. вище, §§74–76). У цій справі
не були висунуті ніякі аргументи, які б дозволили Суду досягти іншого
висновку. Тому він вважає, що рішення районного суду від 15 вересня
2005 року не забезпечувало заявникові належний захист від свавілля,
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який є ключовим елементом «законності» у розумінні статті 5 §1 Конвенції.
111. Відповідно, мало місце порушення статті 5 §1 Конвенції по
відношенню до періоду з 15 вересня 2005 року та 8 червня 2007 року.

2. Тривалість досудового утримування (стаття 5 §3)
112. Заявник стверджував, що його досудове утримування було
надмірно довгим та не ґрунтувалося на достатніх підставах.
113. Уряд стверджував, що досудове тримання заявника під вартою було виправданим запобіжним заходом, беручи до уваги тяжкість
обвинувачень проти заявника, його характер та його попередні засудження. Уряд посилався на рішення районного суду від 13 серпня
2005 року, серед інших. Уряд також вважав тривалість розумною.
114. Суд нагадує, що існування обґрунтованої підозри того, що
затримана особа скоїла злочин, є умовою sine qua non для законності
тривалого утримування під вартою, але зі спливом певного часу вона більш не є достатньою. У таких випадках Суд повинен встановити,
чи продовжували інші підстави, дані органами судової влади, виправдовувати позбавлення волі. Якщо такі підстави були «актуальними» та «достатніми», Суд повинен також переконатися, чи проявили
уповноважені національні органи влади «особливу ретельність» при
проведенні проваджень (див., серед багатьох інших, Krikunov v. Russia,
№ 13991/05, §36, 4 грудня 2014).
115. Суд зазначає, що заявник залишався під вартою до суду
у розумінні статті 5 §1 (c) Конвенції з 22 січня 2004 року до 8 червня 2007 року, тобто, протягом трьох років та чотирьох з половиною
місяців.
116. Суд не вважає цей період коротким в абсолютних термінах
(див. та порівняйте з Doronin v. Ukraine, № 16505/02, §61, 19 лютого
2009).
117. Він також посилається на свої висновки по відношенню до
певних періодів тримання заявника під вартою з перспективи статті 5
§1 (c) Конвенції (див. пункти 93–111 вище). Він зазначає, зокрема, що
національні органи влади з самого початку не висунули будь-які підстави для тримання заявника під вартою до суду.
118. Суд зазначає, що рішення від 13 серпня 2005 року, на яке посилався Уряд, не є доступним у матеріалах справи. Однак, він зазначає, що навіть якщо припустити, що це рішення існує та наводить підстави, перелічені Урядом, вони не можуть вважатися «актуальними
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та достатніми» більш ніж через рік після затримання заявника (див.
Tretyakov v. Ukraine, № 16698/05, §59, 29 вересня 2011).
119. Також видається, що 18 березня 2004 року тримання заявника під вартою продовжилося лише на підставі того, що був потрібен
додатковий час для закінчення розслідування (див. пункт 10 вище).
Звідси також випливає, що районний суд на жодній стадії не розглянув
альтернативні запобіжні заходи замість тримання під вартою.
120. Тому Суд вважає, що національні органи влади не виправдали
належним чином тривале досудове утримування заявника під вартою
протягом трьох років та чотирьох з половиною місяців (див. Pleshkov v.
Ukraine, № 37789/05, §§36–37, 10 лютого 2011).
121. Звідси випливає, що мало місце порушення статті 5 §3 Конвенції.

3. Судовий перегляд утримування заявника (стаття 5 §4)
122. Заявник наполягав, що декілька разів протягом суду він вимагав, щоб суд змінив запобіжний захід, але його запити щодо звільнення з-під варти або ігнорувалися, або відхилялися без ретельного
розгляду, в порушення статті 5 §4 Конвенції. Він також зауважив, що
між переглядами законності його утримування проходили значні інтервали, а його запити щодо звільнення з-під варти не розглядалися
належним чином.
123. Уряд стверджував, що заявник мав у своєму розпорядженні
ефективну процедуру для оскарження утримування. Зокрема, в силу
статті 165 КПК він мав можливість на досудовій стадії проваджень подати апеляцію проти судових рішень з наказами про початок та продовження його утримування, але він це не зробив. Уряд також стверджував, що заявник у повній мірі користувався процедурою, яку потребувала стаття 5 §4 Конвенції, оскільки всі його вимоги щодо звільнення
були оперативно та ретельно розглянуті компетентним судом. Уряд також стверджував, що національний суд розглянув законність тримання заявника під вартою декілька разів (18 березня, 5 травня 2004 року
та 13 серпня 2005 року) та обґрунтовано залишив запобіжний захід
у силі, розглянувши аргументи усіх учасників проваджень.
124. Суд зауважує, що раніше зазначав у низці інших справ проти України, що в силу статті 5 §4 Конвенції ув’язнені мали право на
доступ до процедури, в якій розумність їх тривалого ув’язнення могла бути розглянута у світлі їх конкретних ситуацій та індивідуальних
обставин (див., наприклад, Buryaga v. Ukraine, № 27672/03, §§73–74,
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15 липня 2010; Vitruk v. Ukraine, № 26127/04, §§92–93, 16 вересня 2010;
та Tretyakov, цит. вище, §66). У даній справі Суд зазначає, що в ході
кримінальних проваджень заявник неодноразово звертався з проханнями про звільнення з-під варти (див. пункти 16 та 18 вище). У цьому
відношенні Суд зауважує, що Уряд не надав документів у підтримку
своїх тверджень про те, що кожний запит заявника щодо звільнення
був розглянутий судом. Суд також не вбачає доказів такого розгляду
у матеріалах справи. Більш того, видається, що оперативність перегляду законності утримування заявника залежала від дати, встановленої
для слухання у справі проти нього, що раніше було визнано повторюваною проблемою у справах проти України через відсутність чітких та
передбачуваних положень, які б передбачали таку процедуру на стадії
судового розгляду у виді, сумісному з вимогами статті 5 §4 Конвенції
(див. Molodorych, цит. вище, §108).
125. Крім того, як Суд вже відмічав (див. пункти 101 та 110 вище),
національний суд не видав обґрунтованого рішення, яке б виправдовувало тримання заявника під вартою після його передання на судовий розгляд. Аналогічно, ніщо не вказує на те, що заявника вислухали
з цього питання. Суд вже визнав цю повторювану практику в аналогічних рішеннях українських судів несумісною з вимогами статті 5 §4
(див. Tsygoniy v. Ukraine, № 19213/04, §78, 24 листопада 2011).
126. Беручи до уваги поточні міркування, Суд змушений дійти
висновку, що процедура перегляду законності тримання заявника під
вартою не відповідала стандартам, які потребувала стаття 5 §4 Конвенції. Відповідно, мало місце порушення цього положення.
III. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
127. Заявник також скаржився відповідно до статті 6 Конвенції
на несправедливість судових проваджень проти нього та їх надмірну
тривалість, незадовільну працю його адвокатів, призначених державою, та порушення презумпції невинуватості. Він також стверджував
про порушення статті 8 Конвенції на підставі стверджуваного обшуку
його квартири міліцією.
128. У світлі усіх матеріалів у своєму розпорядженні та в тій мірі,
в якій оскаржувані питання знаходяться в межах компетенції Суду, він
вважає, що вони не розкривають існування будь-якого порушення прав
та свобод, закріплених у положеннях, на які посилається заявник.
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129. Звідси випливає, що ця частина заяви є явно необґрунтованою та повинна бути відхилена відповідно до статті 35 §§3 (a) та 4 Конвенції.
IV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
130. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.»
A. Шкода

131. Заявник вимагав сплатити йому 2,000 євро (EUR) в якості відшкодування матеріальної шкоди у зв’язку з медичними витратами,
які він поніс у результаті стверджуваного жорстокого поводження та
неналежних умов утримування. Він також вимагав сплатити йому
1,000,000 євро в якості відшкодування моральної шкоди, заподіяної
вищезгаданими порушеннями.
132. Уряд опротестував ці вимоги.
133. Суд не вбачає ніякого зв’язку між вимогами стосовно медичних витрат та порушеннями, визнаними у справі заявника. Тому він
відхиляє цю вимогу як необґрунтовану. З іншого боку, Суд вважає, що
заявник поніс моральну шкоду в результаті порушень Конвенції, визнаних у справі. Беручи до уваги конкретні обставини справи та приймаючи рішення на справедливій основі, Суд присуджує заявникові
15,000 євро в якості відшкодування моральної шкоди.
B. Судові витрати

134. Заявник вимагав сплатити йому 300 євро в якості відшкодування витрат, понесених у провадженнях у національних органах
та Суді. Він також вимагав сплатити йому 3,795 євро в якості відшкодування за юридичне представлення у Суді, для сплати безпосередньо на банківський рахунок його адвоката. У підтримку своїх вимог
він надав контракт про юридичну допомогу, підписаний ним та паном Марковим 21 липня 2014 року та довідку з описом роботи, закінченої за контрактом.
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135. Уряд опротестував ці вимоги.
136. Відповідно до прецедентного права Суду, заявник має право
на відшкодування судових витрат лише в тій мірі, в якій було доведено, що вони дійсно відбулися, були необхідними та розумними за
обсягом. У даній справі, беручи до уваги документи у своєму розпорядженні та наведені вище критерії, Суд вважає розумним присудити
заявникові 2,500 євро за юридичне представлення заявника, для переведення безпосередньо на банківський рахунок пана Маркова.
C. Пеня

137. 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 3 Конвенції стосовно поганих умов утримування в Одеському СІЗО, поганого поводження з боку міліції 22 січня 2004 року та відсутності
ефективного розслідування у цьому відношенні, а також скарги відповідно до статті 5 стосовно незаконного та свавільного характеру затримання та утримування заявника, його тривалості та відсутності
ефективного судового перегляду його законності, й оголошує решту
заяви неприйнятною.
2. Постановляє, що не мало місця порушення статті 3 Конвенції
в її матеріальному аспекті у зв’язку зі стверджувальним жорстоким
поводженням із заявником 22 січня 2004 року.
3. Постановляє, що мало місце порушення статті 3 Конвенції в її
процесуальному аспекті у зв’язку зі стверджувальним жорстоким поводженням із заявником 22 січня 2004 року.
4. Постановляє, що мало місце порушення статті 3 Конвенції у зв’язку
з матеріальними умовами утримування заявника в Одеському СІЗО.
5. Постановляє, що мало місце порушення статті 5 §1 Конвенції
у зв’язку з затриманням та утримуванням заявника з 22 до 24 січня
2004 року.
6. Постановляє, що мало місце порушення статті 5 §1 Конвенції
у зв’язку з утримуванням заявника з 24 січня до 18 березня 2004 року,
з 8 квітня до 18 червня 2004 року, з 18 квітня до 15 вересня 2005 року,
а також з 15 вересня 2005 року до 8 червня 2007 року.
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7. Постановляє, що мало місце порушення статті 5 §3 Конвенції
у зв’язку з надмірною тривалістю тримання заявника під вартою.
8. Постановляє, що мало місце порушення статті 5 §4 Конвенції
у зв’язку з відсутністю належного судового перегляду тримання заявника під вартою.
9. Постановляє, що:
a) Держава-відповідач повинна сплатити заявникові, протягом
трьох місяців з дати, коли рішення набуде статусу остаточного
відповідно до статті 44 §2 Конвенції, наступні суми:
i) EUR 15,000 (п’ятнадцять тисяч євро), конвертовані у валюту держави-відповідача за курсом, застосовним на дату
виплати, плюс будь-який податок, який може бути стягнутий, в якості відшкодування моральної шкоди;
ii) EUR 2,500 (дві тисячі п’ятсот євро), плюс будь-який податок, який може бути стягнутий з цієї суми, в якості від
шкодування судових витрат, переведені безпосередньо на
банківський рахунок адвоката заявника;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного
розрахунку на ці суми нараховуватиметься пеня у розмірі граничної процентної ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути додано три
відсоткові пункти;
10. 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
секретар

А. Нуссбергер
голова
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «Пивоварник ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 29070/15)
Рішення
Страсбург
6 жовтня 2016 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Пивоварник проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, 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,
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:
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ПРОЦЕДУРА
1. Справу порушено за заявою (№ 29070/15), поданою проти України до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — «Конвенція») громадянином України, паном Юрієм Степановичем Пивоварником (далі — «заявник»)
16 червня 2015 р.
2. Заявника представляла пані І. Моніна, адвокат, що практикує
в Києві. Уряд України (далі — «Уряд») представляв останнім часом його уповноважений, пан І. Ліщина, з Міністерства Юстиції.
3. Заявник стверджував, зокрема, що під час тримання під вартою йому не було надано належної медичної допомоги щодо його
гепатиту.
4. 14 жовтня 2015 р. Уряд був повідомлений про вищезазначену
скаргу, і інша частина заяви була оголошена неприйнятною відповідно
до Правила 54 §3 Регламенту Суду.
5. Письмові матеріали були отримані від Всеукраїнської Мережі
Осіб, що живуть з ВІЛ/СНІДом (далі — «Всеукраїнська мережа»), якій
Голова Секції надав дозвіл втрутитися в якості третьої сторони (Стаття 36 §2 Конвенції і Правило 44 §2).

ФАКТИ
I. Конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
6. Заявник народився в 1977 році і до арешту його постійним місцем проживання був Світловодськ, Кіровоградська область.
7. У невстановлений день до його арешту заявнику діагностували
гепатит C (надалі — «ВГС»).
A. Кримінальне провадження щодо заявника

8. 26 червня 2014 р. заявник був заарештований за підозрою в скоєнні злочину, пов’язаного з наркотиками, і 7 липня 2014 р. його помістили
до Кіровоградської Слідчої Тюрми № 14 (надалі — «тюрма»).
9. 27 червня 2014 р. Світловодський Суд взяв заявника під варту.
Заявник оскаржив рішення, стверджуючи, зокрема, що він страждав
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на ВГС. 14 липня 2014 р. Кіровоградський обласний апеляційний суд
залишив в силі ухвалу про взяття під варту.
10. Досудове затримання заявника було згодом продовжено до його засудження.
11. 24 березня 2015 р. Світловодський Суд звинуватив заявника
в незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні наркотиків, і засудив його до трьох років позбавлення волі.
12. 13 жовтня 2015 р. Кіровоградський обласний апеляційний суд змінив вирок щодо заявника і відпустив його на випробувальний термін.
B. Медична допомога в ув’язненні

13. 8 липня 2014 р. начальник в’язниці надіслав листа до центральної лікарні Світловодська. Згідно з листом, заявник поінформував адміністрацію в’язниці про те, що йому поставили діагноз ВГС в 2013 р.
в Світловодську, але йому не надали більш докладної інформації щодо
цього. Начальник попросив лікарню підтвердити, чи дійсно заявник
був обстежений на ВГС, і якщо так, якими були результати обстеження.
В’язниця відповіді не отримала.
14. 6 серпня, 27 листопада і 3 грудня 2014 р., а також 9 січня і 4 червня 2015 р. заявник проходив консультації у тюремного лікаря, скаржачись, зокрема, на дискомфорт в підребер’ї (під нижніми ребрами),
з правого боку. Відповідно до медичної карти заявника, він, як стверджувалося, страждав на ВГС, але лікар зазначив, що не було документів,
що підтверджували цей діагноз. Заявник попросив видати йому медичну довідку для пред’явлення в судах при розгляді його кримінальної справи. Відповідно до трьох окремих звітів, підписаними трьома
співробітниками в’язниці, під час трьох з цих консультацій — 6 серпня
і 27 листопада 2014 р., а також 4 червня 2015 р. — заявнику запропонували можливість пройти «аналіз крові» (не було вказано, якого виду)
для перевірки того, чи дійсно він хворів на ВГС, але він відмовився без
зазначення причин. Заявник заперечував це твердження.
15. 13 серпня 2014 р. медичне відділення в’язниці видало довідку
про те, що заявник, за його власними словами, страждав на ВГС, і що під
час його перебування у в’язниці він кілька разів консультувався з тюремним лікарем в зв’язку з цим і отримував лікування симптомів.
16. 3 грудня 2014 р. начальник в’язниці сповістив адвоката заявника про те, що 6 серпня і 27 листопада 2014 р. заявник консультувався
з тюремним лікарем щодо його ВГС, і йому прописали лікування його
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симптомів. Начальник в’язниці стверджував, що було заплановано
проведення консультації з фахівцем з інфекційних захворювань, який
зможе прописати необхідні обстеження і призначити заявнику лікування.
17. 3 березня 2015 р. аналіз крові, мабуть, аналіз на антитіла до
ВГС, дав позитивний результат. У той же день ультразвукове дослідження показало, що печінка заявника зазнала дифузних змін.
18. 8 червня 2015 р. начальник медичного відділення в’язниці виписав довідку, в якій стверджувалося, що стан здоров’я заявника погіршився за попередні два місяці, і що він страждав від втоми, нудоти
і втрати ваги. У довідці також вказувалося, що для визначення стану
його здоров’я, заявника повинен був обстежити спеціаліст з інфекційних хвороб Кіровоградської центральної міської лікарні (надалі —
«Міська Лікарня»).
19. 19 червня 2015 р. діючий Голова Секції, на прохання заявника
відповідно до правила 39 Регламенту Суду, вирішив вказати уряду, що
він повинен терміново представити заявника для медичного обстеження спеціалізованим лікарем Міської Лікарні; негайно забезпечити
заявнику, належним способом, лікування стану його здоров’я; і проінформувати Суд до 17 липня 2015 р. про стан здоров’я заявника та вжиті
заходи.
20. З 6 до 9 липня 2015 р. заявник пройшов обстеження в стаціонарі Міський Лікарні в ході якого було проведено ряд аналізів крові
і ультразвукове дослідження, і заявника оглянули кілька фахівців.
21. 9 липня 2015 р. лікарня оголосила думку, згідно з якою заявник страждав на хронічний ВГС «в неактивній фазі» і печінкову недостатність. Йому було призначено гепатопротектори (Карсил і Урсохол).
Йому рекомендували пройти додаткові аналізи крові, а саме, аналіз
ланцюгової реакції полімерази (ЛРП) на ВГС, і, протягом десяти днів,
ще один загальний аналіз крові і біохімічний аналіз крові. Заявник повинен був залишатися під наглядом гастроентеролога і фахівця з інфекційних захворювань.
22. 14 липня 2015 р. уряд повідомив Суд про обстеження заявника
в Міській Лікарні.
23. 19 серпня 2015 р. заявник поскаржився Суду, що рекомендацій
лікарів міської лікарні не було дотримано. 26 серпня 2015 р. Суд закликав уряд прокоментувати це твердження.
24. 1 вересня 2015 р. заявник почав проходити лікування гепатопротекторами. 3 вересня 2015 р. він пройшов загальний і біохіміч-

467

Справи, які стосуються свободи від катувань та поганого поводження

ний аналіз крові, які, за словами уряду, не виявили аномалій. 15 вересня 2015 р. заявник проконсультувався з гастроентерологом і фахівцем з інфекційних захворювань, які підтвердили діагноз неактивного
хронічного гепатиту.
25. 15 вересня 2015 р. уряд поінформував Суд про заходи, вжиті
з 1 до 15 вересня 2015 р.
II. ВІДПОВІДНІ НАЦІОНАЛЬНІ ТА МІЖНАРОДНІ МАТЕРІАЛИ
26. Відповідна частина Звіту Українському Уряду про результати візиту в Україну, проведеного Європейським комітетом з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність,
поводженню чи покаранню з 9 до 21 жовтня 2013 р. свідчить про таке:
«161. КЗК стурбований відсутністю систематичного обстеження і лікування вірусного гепатиту, що передається через кров, в українській тюремній системі. Делегація була поінформована, що наразі не
існує Національної Програми для виявлення і лікування гепатиту
в Україні (і не існують національні стандарти лікування), і що пенітенціарним установам не були надані будь-які конкретні ліки від
гепатиту. Комітет рекомендує вжити заходів для виправлення цього
сумного стану справ».

27. У 2013 р. Уповноважений Верховної Ради з прав людини опублікував особливу доповідь, присвячену моніторингу дотримання права на медичне обслуговування в слідчих тюрмах в межах компетенції
системи виправних установ України. Доповідь містить наступні спостереження, що стосуються прав пацієнтів з гепатитом (стор. 35).
Діагностика та лікування гепатиту у пацієнтів не були пріоритетами для медичних відділень слідчих в’язниць. Аналізи проводилися
на добровільній основі і могли здійснюватися виключно за ініціативою
відповідного ув’язненого. На практиці було складно діагностувати і лікувати гепатит. Коли це відбувалося, лікування зазвичай проводилося
за рахунок родичів і друзів, які надавали медикаменти ув’язненим.
Тільки ув’язнені з ВІЛ/СНІД могли розраховувати на лікування гепатиту за рахунок держави.
Медичні відділення слідчих в’язниць були не в змозі забезпечити
лікування гострого гепатиту B і C, і могли надавати лише довгострокову антивірусну програму й стабілізуюче протизапальне амбулаторне
лікування.
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28. 29 квітня 2013 р. Кабінет Міністрів затвердив державну програму із запобігання, діагностики і лікування вірусного гепатиту на період до кінця 2016 р. Програма передбачає ряд цілей, які повинні бути
досягнуті за цей період, включаючи розширення доступу до лікування
гепатиту для 30% всіх пацієнтів.

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
29. Заявник скаржився, що йому не надавали належної медичної
допомоги під час утримання під вартою. Він спирався на статтю 3 Конвенції, яка передбачає:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому,
що принижує гідність, поводженню або покаранню».
A. Щодо прийнятності

30. Суд зазначає, що ця скарга не є чітко необґрунтованою у розумінні статті 35 §3 (a) Конвенції. Він також зазначає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона повинна бути оголошена прийнятною.
B. Щодо суті

1. Доводи сторін
31. Заявник стверджував, що протягом року після його арешту йому не надавали належну медичну допомогу. Обстеження, які він проходив, не були завершені, і медичне обслуговування тільки лікувало
симптоми. На його думку, це розкривало систематичний дефект в тюремній системі.
32. Уряд стверджував, що заявник мав доступ до тюремного лікаря в ряді випадків, і в цих випадках вимагав довідки для подання в судах, які розглядали його кримінальну справу. З 6 до 9 липня
2015 р. заявника обстежили в Міський Лікарні, і він згодом отримав
певні рекомендації в зв’язку з його ВГС — зокрема, йому призначи-
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ли певні гепатопротектори. Заявник почав отримувати їх 1 вересня
2015 р. Після цього заявник пройшов аналізи крові і був обстежений
фахівцями. Заявник не скаржився до прокуратури на передбачувану недостатність медичної допомоги, яку він отримував. Тому уряд
стверджував, що заявнику надавалося необхідне медичне обстеження і лікування, що відповідає стану його здоров’я.
33. Всеукраїнська Мережа повідомила, що гепатит був важливою
причиною смертності. Його поширеність по Україні була вищою за
середній показник по регіону. З використанням сучасних методів лікування хронічний ВГС можна було вилікувати в ході курсу лікування
тривалістю в 12–48 тижнів, з комбінацією ліків (пегілірований інтерферон з рибавірином і/або інгібіторами вірусних протеаз). Однак вартість
цього лікування, в діапазоні 16,000 доларів США за курс, робить його
недоступним для переважної більшості українців. Держава прийняла
ряд програм і низку заходів в спробах боротьби з гепатитом і розширення доступу до лікування, але відсутність фінансування означає, що
на практиці доступ до лікування був значно обмежений: в даний час
держава забезпечила фінансування для лікування тільки 2,000 з 44,000
пацієнтів серед загального населення, які його потребували. За даними
Всеукраїнської Мережі, лікування ВГС не було доступно в тюрмах Державної системи виправних установ в 2013-2015 роках.

2. Оцінка Суду
а) Загальні принципи
34. Суд підкреслював в ряді справ, що здоров’я затриманих слід
належним чином захищати (див. Kudła v. Poland [GC], № 30210/96,
§94, ECHR 2000-XI). Відсутність належного медичного обслуговування може бути поводженням, що суперечить статті 3 Конвенції (див.
İlhan v. Turkey [GC], № 22277/93, §87, ECHR 2000-VII, і Sarban v. Moldova,
№ 3456/05, §90, 4 жовтня 2005).
35. У зв’язку з цим «адекватність» медичної допомоги залишається найбільш складним елементом, що підлягає визначенню. Суд нагадує, що сам факт того, що затриманого оглядає лікар і призначає певну
форму лікування, не може автоматично призвести до висновку, що медична допомога була належною. Влада також має гарантувати ведення
всебічного обліку щодо стану здоров’я затриманого і його або її лікування під час тримання під вартою, забезпечення точної та оперативної
діагностики і лікування, і що у разі необхідності через характер медич-
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ного стану контроль буде регулярним і систематичним, і включатиме
всеосяжну терапевтичну стратегію, спрямовану на належне лікування
проблем зі здоров’ям затриманого, або запобігання їх розвитку, а не
на вирішення їх на симптоматичній основі. Влада також повинна продемонструвати, що були створені необхідні умови для фактичного
дотримання призначеного лікування. Крім того, медичне лікування,
що надається в тюрмі, має бути доречним, тобто, на рівні, порівнянному з тим, який державні органи взяли на себе зобов’язання надавати
широкому загалу. Проте, це не означає, що кожному затриманому має
бути гарантований той же рівень медичного лікування, який доступний в кращих медичних установах за межами в’язниці (див. Blokhin v.
Russia [GC], № 47152/06, §137, ECHR 2016, з подальшими посиланнями).
36. Загалом, Суд залишає за собою значну гнучкість при визначенні необхідного стандарту охорони здоров’я, приймаючи рішення
на індивідуальній основі. Цей стандарт повинен «відповідати людській гідності» затриманого, але повинен також враховувати «практичні
вимоги позбавлення волі» (див. Aleksanyan v. Russia, № 46468/06, §140,
22 грудня 2008, і Blokhin, цит. вище, §138) .
в) Застосування вищевказаних принципів у цій справі
37. Суд зазначає, що 3 грудня 2014 р. адміністрація в’язниці визнала, що заявник мав потребу в обстеженні з боку фахівця з інфекційних хвороб в зв’язку з його ВГС. Однак щодо цих рекомендацій не було
вжито будь-яких заходів до 7 липня 2015 р., після чого Суд визначив
забезпечувальні заходи в цій справі.
38. Суд готовий визнати, що до 3 березня 2015 р. ця бездіяльність
була зумовлена тим, що заявник не сприяв, відмовившись від аналізу
крові і від підтвердження діагнозу ВГС, на якому він наполягав (див.
пункт 14 вище).
39. Однак, 3 березня 2015 р. аналіз крові показав результати, які
схилялися до підтвердження діагнозу ВГС, який був згодом виразно
підтверджений. Це — в поєднанні з визнанням, 3 грудня 2014 р., того факту, що заявник повинен був проконсультуватися у фахівця з інфекційних захворювань — чітко вказувало, що як мінімум з 3 березня
2015 р. тюремна влада була однозначно в курсі, що гепатит заявника
потребував медичної уваги.
40. Навіть так, не було вжито жодних подальших заходів протягом
більше чотирьох місяців, до 6 липня 2015 р. Суд не в змозі оцінити точний вплив цієї бездіяльності на стан здоров’я заявника.
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41. Однак Суд не може ігнорувати той факт, що 8 червня 2015 р.
медичне відділення в’язниці визнало, що стан здоров’я заявника погіршився за останні два місяці, і що 9 липня 2015 р., після всеосяжного
медичного обстеження, лікарі встановили, що заявник страждав на
печінкову недостатність. Не можна виключати, що це було результатом відсутності медичного обслуговування щодо гепатиту заявника.
42. Суд знає, що стан заявника було хронічним і, згідно з певними медичними думками, неактивним. Однак уряд не стверджував, що
в світлі цих характеристик він не вимагав особливої уваги і лікування.
Насправді, як зазначено вище, органи влади виявили ознаки погіршення в стані заявника — зокрема, те, що він страждав на печінкову
недостатність (див. пункти 18 і 21 вище) — і згодом рекомендували
особливе лікування. З точки зору Суду, це говорить про те, що стан
заявника, в дійсності, вимагав медичної уваги і лікування, в якому заявникові було відмовлено протягом значного періоду часу.
43. Крім того, як обговорюється нижче щодо статті 34 Конвенції,
навіть після того, як заявник пройшов медичне обстеження в зв’язку
з його гепатитом і йому призначили гепатопротектори, він отримав це
лікування тільки зі значною затримкою (див. пункт 58 нижче).
44. При вивченні конкретної ситуації заявника, Суд також в курсі
про спільну історію відсутності достатнього медичного обслуговування для пацієнтів, хворих на з гепатит, в місцях позбавлення волі в Україні (див. пункти 26, 27 і 33 вище).
45. Суд доходить висновку, що тюремна влада не змогла забезпечити регулярний і систематичний медичний нагляд за станом заявника та створити комплексну стратегію лікування щодо його гепатиту.
46. Ц их міркувань досить для того, щоб Суд встановив, що мало
місце порушення статті 3 Конвенції.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 34 КОНВЕНЦІЇ
47. Заявник скаржився, що нездатність уряду виконати забезпечувальний захід, запропонований Судом відповідно до правила 39
Регламенту Суду, порушила його право на індивідуальне звернення.
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 Конвенції
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або протоколах до неї. Високі Договірні Сторони зобов’язуються не перешкоджати жодним чином ефективному здійсненню цього права».

48. Правило 39 Регламенту Суду, у відповідній частині, передбачає:
«1. За зверненням сторони в справі або будь-якого іншого зацікавленої особи, або з власної ініціативи Палата або, у відповідних випадках,
її Голова може вказати сторонам на забезпечувальні заходи, які, на її
думку, слід вжити в інтересах сторін або належного порядку проведення провадження у справі в палаті.
...
3. Палата має право вимагати від сторін інформацію з будь-якого питання, пов’язаного із здійсненням будь — якого забезпечувального заходу».
A. Аргументи сторін

49. Уряд стверджував, що порушення статті 34 не було. Зокрема,
після вказівки щодо забезпечувального заходу, заявник був спрямований до Міської Лікарні та проходив обстеження там з 6 до 9 липня
2015 р. 14 липня 2015 р. уряд доповів про вжиті заходи. У відповідь на
лист Суду від 26 серпня 2015 р. заявника представили для додаткових
аналізів і обстежень.
50. Заявник стверджував, що його обстеження 6–9 липня 2015 р.
було незавершеним, і що аналізи крові, рекомендовані 9 липня 2015 р.,
не були проведені. Він почав отримувати лікування призначеними ліками (теж 9 липня 2015 р.) тільки у вересні 2015 р. Заявник стверджував, що мало місце порушення статті 34 Конвенції.
B. Оцінка Суду

1. Загальні принципи
51. Відповідно до встановленого прецедентним правом Суду,
нездатність держави-відповідача виконати забезпечувальні заходи
тягне за собою порушення права на індивідуальне звернення (див.
Mamatkulov and Askarov v. Turkey [GC], №№ 46827/99 і 46951/99, §125,
ECHR 2005-I, і Aoulmi v. France, № 50278/99, §108, ECHR 2006-I (витяги).
52. Скарга відповідно до статті 34 Конвенції носить процесуальний
характер, і тому не викликає будь-яких питань щодо прийнятності відповідно до Конвенції (див. Ergi v. Turkey 28 липня 1998 §105, Reports of
Judgments and Decisions 1998-IV). Стаття 34 буде порушена, якщо органи
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влади Договірної Держави не вживуть всіх заходів, які можуть бути вжиті
для виконання забезпечувального заходу, зазначеного Судом (див. Paladi
v. Moldova [GC], № 39806/05, §88, 10 березня 2009 року). Держава-відповідач повинна продемонструвати Суду, що забезпечувальний захід був
виконаний, або, у винятковому випадку, що були об’єктивні перешкоди, які заважали його здійсненню, і що уряд вжив всіх можливих заходів
для усунення перешкоди і для інформування Суду про стан (див. там же,
цит. вище, §92, і Grori v. Albania, № 25336/04, §184, 7 липня 2009 року).
53. Хоча формулювання забезпечувальний захід є одним з елементів, які необхідно взяти до уваги при аналізі Судом того, чи виконала держава свої обов’язки відповідно до статті 34, Суд повинен
враховувати не тільки букву, а й дух зазначеного забезпечувального
заходу (див. Paladi, цит. вище, §91), і саму його мету (див. Patranin v.
Russia, № 12983/14, §52, 23 липня 2015).
54. Забезпечувальні заходи повинні виконуватися в терміновому порядку (див. Paladi, §98, і Grori, §190, обидва цит. вище). Затримка
у виконанні веде до того, що Суд знаходить порушення статті 34 навіть в тих випадках, коли забезпечувальні заходи згодом виконувалися (див., наприклад, Grori, цит. вище, §§64, 70 і 190–195, і DB v. Turkey,
№ 33526/08, §67, 13 липня 2010 р.).

2. Застосування вищезазначених принципів у цій справі
55. Суд зазначає, що 19 червня 2015 р. відповідно до правила 39
Регламенту Суду він вказав уряду-відповідачу, що воно має (i) представити заявника в терміновому порядку для медичного обстеження
в Міську Лікарню; (іi) негайно забезпечити заявнику відповідне лікування; і (iii) сповістити Суд до 17 липня 2015 р. про стан здоров’я заявника та вжиті заходи.
56. Суд відповідає, що, у відповідь на цей захід, Уряд забезпечив
обстеження заявника в Міський Лікарні 6 липня 2015 р. і поінформував
Суд про результати цього обстеження. При виписці заявника з лікарні
9 липня 2015 р., було зроблено низку рекомендацій. Зокрема, заявнику
призначили гепатопротектори, і було рекомендовано, щоб він пройшов ряд аналізів крові.
57. Однак тюремною владою не було вжито жодних заходів для виконання цих рекомендацій до 1 вересня 2015 р., тобто, ці рекомендації були
виконані тільки після того, як Суд передав Уряду скаргу заявника. Мабуть, навіть в цьому випадку виконання не було всеосяжним — зокрема,
аналіз крові на ЛРП (див. пункт 21 вище), по видимому, не проводився.
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58. Тому Суд повинен зробити висновок, що тюремна влада не виконала забезпечувальний захід з 9 липня до 1 вересня 2015 р. Уряд не
ідентифікував будь-які об’єктивні перешкоди виконанню забезпечувального заходу в цей період (порівняйте Grori, цит. вище, §§190–195).
59. Чи спричинила ця затримка непоправної шкоди, якій мав запобігти забезпечувальний захід, по суті, не має значення для оцінки
Суду (див. Paladi, цит, §89, і Salakhov and Islyamova v. Ukraine, № 28005/08,
§223, 14 березня 2013).
60. Метою забезпечувального заходу, зазначеного Судом, як зрозуміло з самого формулювання, було забезпечення того, щоб заявник
отримував належну медичну допомогу під час тримання під вартою,
поки його справа чекала на розгляд в Суді. Однак ця мета не могла бути
досягнута, тому що тюремна влада забезпечила тільки початкове обстеження заявника, і потім, представивши звіт управлінню Уповноваженого уряду (і, з його допомогою, Суду), по-видимому, знехтувала дотриманням будь-яких медичних рекомендацій, зроблених після цього
обстеження, не надавши будь-якого виправдання цьому недогляду.
61. Така поведінка з боку тюремної влади підриває ефективну дію
забезпечувального заходу призначеного Судом, оскільки було потрібно, щоб Суд продовжував втручатися для того, щоб переконатися, що
держава-відповідач продовжувала виконувати захід навіть після того,
як вона повідомила Суду, що захід виконувався .
62. Тому Суд приходить до висновку, що держава-відповідач не
виконала своє зобов’язання відповідно до статті 34 Конвенції.
III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
63. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає
потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
A. Шкода

64. Заявник вимагав виплатити йому 16,000 євро (EUR) в якості
відшкодування моральної шкоди.
65. Уряд визнав вимогу надмірною.
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66. Приймаючи рішення на засадах справедливості, Суд присуджує заявнику EUR 4,000 відшкодування моральної шкоди.
B. судові витрати

67. Заявник також вимагав виплатити йому 3,673 українських гривень в якості компенсації судових та інших витрат, понесених у Суді.
68. Уряд залишив це питання на розсуд Суду.
69. Відповідно до прецедентної практики Суду, заявник має право
на відшкодування судових та інших витрат лише в тій мірі, в якій було
доведено, що вони дійсно і обов’язково були понесені і були розумними за розміром. У цій справі, беручи до уваги матеріали в його розпорядженні і вищевказані критерії, Суд вважає за доцільне присудити
заявнику суму в EUR 121 в цьому відношенні.
C. Пеня

70. Суд вважає за доцільне, що пеня повинна бути заснована на
граничній позичковій ставці Європейського Центрального Банку, з додаванням трьох відсоткових пунктів.
IV. ПРАВИЛО 39 РЕГЛАМЕНТУ СУДУ
71. Беручи до уваги той факт, що обставини, які призвели до застосування правила 39 Регламенту Суду в цій справі, змінилися, Суд
вважає за доцільне припинити забезпечувальний захід, зазначений
Уряду.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує заяву прийнятною.
2. Постановляє, що мало місце порушення статті 3 Конвенції.
3. Постановляє, що держава-відповідач не виконала свої зобов’я
зання відповідно до статті 34 Конвенції.
4. Постановляє, що:
а) що держава-відповідач має сплатити заявнику протягом трьох
місяців з дати, коли це рішення стане остаточним відповідно
до статті 44 §2 наступні суми, конвертовані у валюту державивідповідача за курсом, чинним на дату виплати:
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і) EUR 4,000 (чотири тисячі євро), плюс будь-який податок,
який може бути стягнуто, щодо відшкодування моральної
шкоди; і;
іi) EUR 121 (сто двадцять один євро), плюс будь-який податок,
який може бути стягнуто з заявника, щодо компенсації судових та інших витрат;
b) що зі спливом зазначених трьох місяців і до остаточного
розрахунку на вищезазначену суму нараховується пеня, яка
дорівнює граничній позичковій ставці Європейського Центрального Банку в цей період з додаванням трьох відсоткових
пунктів.
5. Відхиляє решту вимог заявника щодо компенсації.
6. Вирішує припинити застосування правила 39 Регламенту Суду.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 6 жовтня
2016 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
М. Блашко
заступник секретаря секції

А. Нуссбергер
голова
Переклад Харківської правозахисної групи
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «ЯРОВЕНКО ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 24710/06)
Рішення
Страсбург
6 жовтня 2016 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Яровенко проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. А. Потоцький, голова,
пані Г. Юдківська,
пані С. О’Лірі,
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:
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ПРОЦЕДУРА
1. Справу порушено за заявою (№ 24710/06), поданою проти України до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав людини
і основоположних свобод (далі — «Конвенція») громадянином України, паном Юрієм Михайловичем Яровенком (далі — «заявник»), 11 черв
ня 2006 р.
2. Заявника, якому було надано юридичну допомогу, представляла пані О. М. Ащенко, адвокат, що практикує в Харкові. Уряд України
(далі — «Уряд») представляв його Уповноважений, останнім часом пан
Іван Ліщина з Міністерства Юстиції.
3. Заявник скаржився, зокрема, на жахливі умови тримання його
під вартою та відсутність належної медичної допомоги.
4. 3 вересня 2012 р. Уряд було повідомлено про цю заяву.
5. Голова Секції вирішив частково задовольнити прохання заявника про конфіденційність його повідомлень (Правило 33 §1 Регламенту
Суду). Захід стосувався будь-яких документів з матеріалів справи, що
відносяться до імен співкамерників заявника в Сімферопольському
СІЗО, які підтверджували його твердження про відмову адміністрації
передати заяву до Суду (див. пункт 88 нижче).

ФАКТИ
I. Конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
6. Заявник народився в 1975 р. З жовтня 2013 року він відбував
довічне ув’язнення в Херсонській в’язниці № 61. 21 березня 2014 р.
його представник повідомив Суд про нову адресу заявника, яким
був Луганський Центр досудового затримання (СІЗО), без подальших
подробиць.
A. Кримінальний процес щодо заявника

7. 24 (або 25, за даними уряду) вересня 2004 року заявник був заарештований за підозрою в пограбуванні та вбивстві. За словами заявника, поліція піддала його різним видам жорстокого поводження
після його арешту.
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8. 23 листопада 2005 р. Апеляційний Суд Автономної Республіки Крим, засідаючи як суд першої інстанції, визнав заявника винним
у пограбуванні за обтяжуючих обставин, двох випадках вбивства, і незаконному володінні вогнепальною зброєю. Суд засудив його до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.
9. Заявник подав апеляцію з питань права.
10. 20 квітня 2006 р. Верховний Суд залишив в силі рішення суду
першої інстанції.
B. Умови тримання заявника під вартою

1. Приміщення, в яких містився заявник
11. Заявник утримувався в наступних місцях позбавлення волі:
— Сімферопольский ізолятор тимчасового утримання (далі —
«Сімферопольський ІТТ», частина поліцейської системи): з 25 вересня до 26 жовтня і з 4 до 19 листопада 2004 р. (в проміжний
період з 26 жовтня до 4 листопада 2004 р. заявник проходив
судово-психологічну експертизу в психіатричній лікарні);
— Сімферопольский Центр досудового затримання (далі — «Сімферопольський СІЗО»): з 19 листопада 2004 р. до 16 березня
2006 р. або з 2 травня до 18 жовтня 2006 р.;
— Дніпропетровський СІЗО: з 17 березня до 6 квітня, з 25 квітня
до 1 травня і з 19 до 29 жовтня 2006 р.;
— Київський СІЗО: з 7 до 25 квітня 2006 р. (тобто, в період, коли
справа заявника розглядалася Верховним Судом);
— Одеський СІЗО: з 30 жовтня до 4 листопада 2006 р. (заявник не
представив скарг щодо тримання там); а також
— Херсонськая в’язниця № 61: з 4 листопада 2006 р.

2. Фізичні умови утримання під вартою
а) У Сімферопольському ІТТ
12. Заявником не позначені камери, в яких він утримувався. За його словами, він містився в переповненій, холодній і сирій камері, що
була розташована в підвалі, без доступу свіжого повітря і достатнього
денного світла. Він також стверджував, що йому не видали будь-якої
постільної білизни. Крім того, він, імовірно, був позбавлений доступу
до душу і не мав приборів для гоління. Він також не міг скористатися прогулянками на свіжому повітрі. Харчування було імовірно дуже
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мізерним і не відповідало потребам заявника згідно зі станом його
здоров’я.
13. Заявник також стверджував, що, хоча він страждав на активну
форму туберкульозу, він був змушений розділяти камеру зі здоровими
ув’язненими, що провокувало конфлікти.
14. За словами заявника, коли його перевели назад в ІТТ 4 листопада 2004 р. після судово-психологічної експертизи, температура
в його камері була дуже низькою. Проте, адміністрація ІТТ утримувала його теплий одяг. В результаті заявник імовірно захворів бронхітом
і пневмонією.
15. Уряд стверджував, що не міг надати подробиці по конкретних
камерах, в яких містився заявник, оскільки відповідні записи були
знищені після закінчення передбаченого періоду їх зберігання. Тому уряд надав інформацію щодо всі камер Сімферопольського ІТТ на
підставі інформаційної записки, виданої начальником ІТТ 11 грудня
2012 р.
16. Як зазначено в цій інформаційній записці, в ІТТ було дев’ять
камер, здатних вмістити до сорока двох ув’язнених. Сім з цих камер
були однаковими: кожна з них була розміром 10 кв. м. і була призначена для чотирьох чоловік. Восьма камера була розміром 13 кв. м. і була призначена для двох осіб. І, нарешті, була більша камера, розміром
21 кв. м., яка була призначена для восьми чоловік.
17. Всі камери розташовувалися в напівпідвалі. У кожній з них було вікно і укріплена система вентиляції.
18. У камерах були ліжка для кожного ув’язненого, стіл, санвузол
і умивальник з централізованим водопостачанням. Також в ІТТ було
централізоване опалення, що функціонувало в холодну пору року (кінець осені, зима і початок весни).
19. За даними уряду, ув’язненим в ІТТ було надано всю необхідну
постільну білизну.
b) У Сімферопольському СІЗО
20. Відповідно до інформаційної записки, виданої начальником
Сімферопольського СІЗО 29 листопада 2012 р. на прохання Уповноваженого уряду, заявник утримувався в наступних камерах:
— з 19 листопада 2004 р. до 18 березня 2005 р. і з 22 квітня до
23 листопада 2005 р. — в камері № 101;
— з 18 березня до 22 квітня 2005 р. — в камері № 105;
— з 23 до 25 листопада 2005 р. — в камері № 69;
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— з 24 листопада 2005 р. до 16 березня 2006 р., з 20 червня до 7 липня 2006 р. або з 14 до 21 липня 2006 р. — в камері № 72; а також
— з 23 до 30 червня, з 7 до 14 липня і з 21 липня до 18 жовтня
2006 р. — в камері № 70.
21. Камери №№ 101 і 105 були звичайними камерами, які заявник
поділяв з двома іншими ув’язненими більшу частину часу. За словами
заявника, проте, починаючи з 29 червня 2005 р. його співкамерників
перевели в інші камери, і він залишався один в камері № 101. Камери
№№ 69, 70 і 72 відносились до відділення максимальної безпеки, заявник перебував в них в одиночній камері.
22. Матеріали справи містять копію рішення начальника СІЗО
від 24 листопада 2005 р. про розміщення заявника в окремій камері
відділення максимальної безпеки з метою запобігання поширенню
туберкульозу (після цього заявнику діагностували активну форму туберкульозу).
23. З огляду на те, що в 2007 р. нумерація камер СІЗО змінилася,
уряд визнав неможливим знайти з точністю кожну камеру, в якій містився заявник. Однак, він стверджував, що всі камери однієї категорії
(звичайні або максимальної безпеки) мали однакові характеристики.
24. Відповідно до інформації, наданої урядом, в кожній з камер
було вікно зі склопакетом, що допускає природну вентиляцію і доступ
денного світла. Всі камери були оснащені вентиляційним обладнанням, запасом води і каналізацією, а також централізованим опаленням. У камерах були всі необхідні меблі.
25. За словами заявника, його камери були холодними і сирими. Вікно в камері № 101 імовірно, не було оснащено склопакетом,
і ув’язнені були змушені закривати його покривалами і пластиковими
пакетами.
26. Камери максимальної безпеки були, імовірно, дуже маленькими і мали мізерне освітлення і вентиляцію. Заявник також стверджував, що туалет не був відділений від житлової зони і пах екскрементами. Не було гарячої води, а холодна вода постачалася нерегулярно.
27. Крім того, харчування було, імовірно, дуже простим, часто обмежувалося хлібом, кашею і супом з квашеною капустою. За словами
уряду, однак, харчування для ув’язнених відповідало вимогам законодавства.
28. Нарешті, заявник стверджував, що особлива уніформа «довічного в’язня» була йому надто мала, що викликало у нього дискомфорт
і провокувало глузування з боку інших ув’язнених. Уряд зазначив, без
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подальших подробиць, що носіння особливої уніформи було законним
вимогою.
с) У Дніпропетровському СІЗО
29. За словами заявника, він утримувався в одиночній камері розміром 1.7 на 3 метри в напівпідвалі. У ній була бетонна підлога і вона
була оснащена лавою, також зробленою з бетону. Освітлення в камері
було дуже мізерним. Туалет не відділений від іншої частини камери.
30. Уряд не зробив жодних заяв щодо умов тримання заявника під
вартою в Дніпропетровському СІЗО.
d) У Київському СІЗО
31. Заявник утримувався в одиночній камері, в імовірно поганих
умовах. Крім того, йому, ймовірно, відмовили в можливості використовувати загальну душову. Замість цього 12 і 19 квітня 2006 р. його на
годину замикали в невеликій кімнаті, оснащеній краном з холодною
водою на рівні його живота. Оскільки температура всередині була
дуже низькою, він вважав за краще не митися. Тому заявник не мав
доступу до теплого душу протягом усього періоду його тримання під
вартою в Київському СІЗО (з 7 до 25 квітня 2006 р.).
32. Уряд не надав зауважень про цей період тримання заявника
під вартою.
е) У Херсонській в’язниці № 61
33. Заявник, будучи довічним ув’язненим, перекладався з однієї
камери до іншої кожні 10 днів. За його словами, всі камери, в яких він
утримувався (він згадав, зокрема, камери №№ 8, 10, 11 і 14) були сирими і холодними. У деяких з них стіни були покриті цвіллю і грибком.
34. Крім того, в тюремних камерах, імовірно, не вистачало сонячного світла і свіжого повітря. У них не було штучної вентиляції, і єдиний доступ до свіжого повітря представляло вікно, яке не можна було
відкрити ширше, ніж на п’ять сантиметрів. Заявник також стверджував, що вікна були зачинені під час щоденної прогулянки ув’язнених
на свіжому повітрі, оскільки камери при цьому дезінфікувалися лампами ультрафіолетового випромінювання.
35. Заявник уточнив розмір і наповненість тільки двох камер: камера
№ 8 була розміром 21 кв. м. і нею користувалися четверо ув’язнених; і камера № 14 була розміром 15 кв. м., в ній знаходилися троє ув’язнених.
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36. Протягом періоду з травня 2007 р. до грудня 2010 р. у в’язниці
був капітальний ремонт, який, імовірно, заподіяв заявникові певні
незручності — йому довелося терпіти високий рівень шуму і вдихати
будівельний пил і запахи фарби.
37. Заявник також стверджував, що двір для прогулянок на свіжому повітрі (які тривали дві години на день) не був обладнаний укриттям для захисту ув’язнених від дощу чи сонця.
38. За словами уряду, умови утримання під вартою у в’язниці відповідали стандартам, встановленим Судом.
39. 17 жовтня 2012 р. посадова особа з Херсонської міської прокуратури, відповідальна за нагляд за дотриманням законів у виправних
установах, представник Асоціації українських моніторів прав людини в
правоохоронних установах, а також начальник і заступник начальника
в’язниці, провели «моніторинговий візит» до в’язниці. За даними їх доповіді, всі камери максимальної безпеки були розташовані нижче рівня
землі і були сирими. Камера № 8 (в якій заявник утримувався на той час)
була розміром 21 кв. м. і вміщала чотирьох ув’язнених. У ній було достатньо денного світла і штучного освітлення. Однак, ув’язнені не могли самостійно вмикати/вимикати світло або змінювати його яскравість.
У камері була природна вентиляція, і вікно можна було відкрити зсередини. Було централізоване опалення, але на момент візиту погода була
теплою, і опалення було вимкнено. Туалет був відділений від житлової
зони. Був умивальник, але кран з водою протікав. Були невеликі сліди
протікання на стелі, які адміністрація пояснила недавньою подією.
40. У невстановлений день в жовтні 2012 р. заступник начальника
в’язниці видав інформаційну записку про умови утримання під вартою в цій в’язниці на прохання Уповноваженого уряду. Там було написано, зокрема, що камера № 8 була оснащена вікном розміром 1.3 на
1.1 метрів, однією 220В лампою і одним каганцем (36В). Тюремна посадова особа також стверджувала, що в проміжку з травня 2007 р. до
грудня 2010 р. у відділенні максимальної безпеки в’язниці був зроблений значний ремонт. У жовтні 2012 р. невеличкий ремонт був проведений в камері № 8.
41. Уряд представив чотири фотографії камери № 8, що демон
стрували простору і світлу кімнату з помітно гарним ремонтом. За словами заявника, ці кадри були зняті після його тримання в цій камері,
і не мали відношення до його справи.
42. Відповідно до інформації, наданої урядом, тюремні камери дез
інфікувалися на щоденній основі під час прогулянок ув’язнених на сві-
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жому повітрі. Заявник зазначив, що цього не відбувалося, коли ув’язнені
відмовлялися здійснювати прогулянки через погані погодні умови.
43. Як далі повідомив уряд, камери для ув’язнених з позитивною
і негативною реакцією на мазок перебували на різних поверхах і були
оснащені окремими душовими, кімнатами для рентгенівського обстеження та прогулянковими дворами. Заявник уточнив, що це було не
так до жовтня 2012 р.

3. Стан здоров’я і лікування заявника
а) До затримання заявника
44. До затримання заявник страждав на хронічний гепатит, нейроциркуляторну дистонію, варикоз вен і астигматизм обох очей. Невідомо, чи проходив він будь-яке лікування в цьому відношенні.
45. Крім того, в 1995 р. заявнику вперше був діагностований туберкульоз. У листопаді 2001 р. його туберкульоз перейшов у хронічну
форму.
46. 30 листопада 2001 р. заявник був відправлений для стаціонарного лікування в Запорізький обласний туберкульозний диспансер.
47. 22 лютого 2002 р. він був виписаний з диспансеру на підставі
його відмови від лікування і його тривалої відсутності.
48. 18 березня 2002 р. заявник знову був направлений до вищезгаданого диспансеру для лікування.
49. 30 квітня 2002 р. він був виписаний на підставі його постійних
порушень режиму лікування і правил диспансеру.
50. Відповідно до інформаційної записки, виданої головним лікарем диспансеру на прохання адвоката заявника 24 квітня 2013 р., під
час його лікування там в 2002 р. заявнику вводили ліки проти туберкульозу першої і другої лінії.
51. 26 травня 2003 р. заявника визнали таким, що підпадає під
третю групу інвалідності (найм’якішу) на підставі його туберкульозу.
в) Під час тримання заявника під вартою
52. 25 вересня 2004 р. заявник пройшов медичне обстеження після
того, як потрапив до Сімферопольського ІТТ. Як зазначено в журналі
ІТТ, заявник сповістив лікаря про свій туберкульоз, але не надав будьяких скарг.
53. 11 жовтня 2004 р. начальник ІТТ написав прокурору Сімферополя, що, відповідно до висновку фахівця з туберкульозу, виданого
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в той же день, заявник страждав на активну форму туберкульозу і по
требував подальшого обстеження та стаціонарного лікування в лікарняній обстановці. На момент написання, однак, він утримувався в ІТТ
як звичайний затриманий. Начальник ІТТ попросив у прокурора допомоги в організації переводу заявника до туберкульозного диспансеру.
Проте, за цим проханням не відбулось жодної дії.
54. 26 жовтня 2004 р. після відправки заявника в психіатричну
лікарню для проведення судово-психіатричної експертизи, його оглянув фахівець з туберкульозу. Заявник скаржився на кашель з гнійним
мокротинням, загальну слабкість, задишку і значну втрату ваги. Йому
було діагностовано активний фіброзно-кавернозний туберкульоз легень на стадії інфільтрації, і були прописані ізоніазид, рифампіцин,
піразинамід, етамбутол, стрептоміцин і деякі інші ліки і вітаміни.
55. 1 листопада 2004 р., все ще перебуваючи в психіатричній лікарні, заявник пройшов рентгенівське обстеження і був неодноразово
обстежений фахівцем з туберкульозу. Лікар підтвердив раніше встановлений діагноз і порекомендував продовжити медичне лікування,
подальший моніторинг стану здоров’я та ізоляцію.
56. 4 листопада 2004 р. заявник був переведений назад в Сімферопольський ІТТ. За його словами, медичне лікування його туберкульозу
на той момент перервалося.
57. 19 листопада 2004 року, після переведення заявника до Сімферопольського СІЗО, його обстежив ряд лікарів, включаючи фахівця по
туберкульозу. Йому прописали: ізоніазид, рифампіцин, піразинамід,
етамбутол і стрептоміцин — для фази інтенсивного лікування (на періоди з 19 листопада 2004 року до 28 лютого 2005 року, з 1 серпня до
30 листопада 2005 року і с 2 травня до 30 серпня 2006 м) а також ізоніазид, рифампіцин і піразинамід — для фази подальшого лікування (на
періоди з 1 березня до 31 липня 2005 року, з 1 грудня 2005 р. до 16 березня 2006 року або з 1 вересня до 13 жовтня 2006 р.).
58. Відповідно до медичної карти заявника, йому надали призначені ліки на щоденній основі. Крім того, під час його утримання в Сімферопольському СІЗО заявника обстежив фахівець з туберкульозу, і він
здавав аналіз мазка мокротиння на щомісячній основі. Він також проходив регулярні рентгенівські дослідження грудної клітини. Діагноз
заявника не змінювався, і його рентгенівські обстеження показували
відсутність змін в стані його легень. Медична карта заявника, що стосується його досудового утримання під вартою, не містить інформації
про перевірку на чутливість до лікарських препаратів.
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59. Заявник скаржився різним органам влади, зокрема, на своє
одиночне ув’язнення, яке він не вважав виправданим за медичними
показаннями. 8 вересня 2005 р. посадова особа з обласного управління Державного Департаменту з питань виконання покарань написала
заявнику, що він був єдиним затриманим, який страждав на активну
форму туберкульозу, і його ізоляція була виправданою. Він отримував
регулярне медичне лікування. Крім того, як стверджувалося в листі, він
пройшов перевірку на чутливість до лікарських препаратів, проведену
за участю Сімферопольського міського туберкульозного диспансеру.
60. 18 жовтня 2006 р. заявник був переведений з Сімферопольського СІЗО до Херсонської в’язниці № 61.
61. 4 листопада 2006 р. заявник прибув до Херсонської в’язниці
№ 61, яка мала статус виправної туберкульозної лікарні (до його
прибуття до в’язниці заявник утримувався в Дніпропетровському та
Одеському СІЗО (див. пункт 11 вище), де він, імовірно, не отримував
будь-яке лікування).
62. Відразу після прибуття заявника до в’язниці низка лікарів
оглянула його і йому було діагностовано: хронічний туберкульоз легенів, хронічний гепатит в стадії загострення, нейроциркуляторну
дистонію, варикоз вен, а також астигматизм обох очей. Його помістили
в медичне відділення в’язниці для стаціонарного лікування.
63. 28 листопада 2006 р., після скарги заявника на серцевий біль,
слабкість і втрату апетиту, його оглянув лікар загальної практики,
який діагностував йому хронічний гепатит в стадії загострення і нейроциркуляторну дистонію серцевого типу. Лікар прописав заявнику
деякі ліки і рекомендував пройти електрокардіограму. Звісно ж, що
наведена вище рекомендація не була виконана. Так як заявник продовжував подавати ті ж скарги, лікар загальної практики знову обстежив його 15 січня та 6 червня 2007 р. він підтвердив поставлені раніше
діагнози і прописав медикаменти.
64. Крім того, в грудні 2006 р., квітні 2007 р., січні 2008 р. і березні
2009 р., а також в травні і липні 2011 р., офтальмолог діагностував заявнику астигматизм обох очей і призначив йому окуляри. Невідомо,
чи отримав заявник окуляри відповідно до розпорядження.
65. Рентгенівське обстеження грудної клітини заявника в січні
2007 р. (точна дата нерозбірлива) показало, що його туберкульоз прогресував.
66. 20 лютого 2007 р. заявник пройшов перевірку на чутливість до
лікарських препаратів, яка показала, що він був стійкий до ізоніазиду,
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рифампіцину, піразинаміду, етамбутолу та стрептоміцину. Тому його
лікування було відкориговано і йому були призначені інші медикаменти (такі, як канаміцин, етамбутол, парааміносаліцилова кислота,
ципрофлоксацин і офлоксацин).
67. 27 квітня 2007 р., 24 квітня 2008 р., 30 квітня 2010 р. та 27 травня
2011 р. заявника визнали таким, що підпадає під другу категорію інвалідності через його туберкульоз (його стан мав заново оцінюватися
з періодичністю в один або два роки).
68. 15 квітня 2008 р. рентгенівське обстеження заявника показало
негативні явища в легенях.
69. Його наступні рентгенівські обстеження 3 і 28 жовтня 2008 р.
показали, що його стан «почав стабілізуватися». Відповідно, лікування
заявника змінили зі стаціонарного на амбулаторне.
70. У березні 2009 р. його туберкульоз знову прогресував. В результаті 13 березня 2009 р. він знову був направлений до медичного
відділення в’язниці для стаціонарного лікування.
71. 13 квітня, 28 липня і 28 вересня 2009 р. заявник відмовився
приймати протитуберкульозні медикаменти.
72. 5 травня і 15 вересня 2009 р. він також відмовився від рентгенівського обстеження.
73. 14 червня, 14 липня, 19 серпня, 8 жовтня і 10 листопада 2009 р.
заявник відмовився дати зразки крові для аналізу.
74. 20 квітня і 29 грудня 2010 р. заявник пройшов подальші рентгенівські обстеження грудної клітини, які показали відсутність будьяких змін в його легенях.
75. 26 січня 2011 р. невропатолог діагностував заявнику остеохондроз шийного відділу хребта і порадив йому помістити твердий предмет (на кшталт дерев’яної панелі) під матрац. За словами заявника,
адміністрація в’язниці не дозволила йому зробити це.
76. 15 березня і 15 вересня 2011 р. заявник відмовився прийняти
протитуберкульозні ліки.
77. 29 березня, 5 липня, 8 вересня і 11 жовтня 2011 р. його рентгенівське обстеження показало відсутність змін в його стані.
78. Як зазначено в медичній карті заявника, 28 жовтня 2011 р. його
лікування було виправлено. Йому призначили: піразинамід, пара-аміносаліцилову кислоту, капреоміцин, офлоксацин і ціклозерін.
79. 30 січня, 4 травня і 13 листопада 2012 р. заявник знову пройшов
рентгенівське обстеження грудної клітини. Як і раніше, в його легенях
не були зазначені будь-які зміни.

488

Яровенко проти України

80. 10 травня 2012 р. заявник дав письмову згоду на паліативний
догляд. Він написав, що знав про причини і наслідки цього рішення,
і що прийняв його без будь-якого тиску.
81. 14 вересня 2012 р тюремна адміністрація відправила лист
матері заявника у відповідь на її скаргу, зокрема, що стосується наданої йому медичної допомоги. Начальник в’язниці стверджував,
що лікування туберкульозу заявника було неефективним протягом
тривалого періоду часу, так як у нього розвинулася мультистійкість
до всіх можливих протитуберкульозних медикаментів. Відповідно,
заявнику запропонували обмежити його лікування паліативним
доглядом, і він прийняв цю пропозицію. У листі пояснювалося, що
паліативний догляд складався із застосування двох протитуберкульозних ліків першої лінії (ізоніазиду і рифампіцину) незалежно від
стійкості до них заявника. Оскільки рифампіцин був недоступний
у в’язниці, його замінили етамбутолом. Нарешті, посадова особа
в’язниці написала, що паліативний догляд був призначений заявникові на все життя.
82. 27 вересня 2012 р. Національний інститут досліджень туберкульозу і пульмонології, до якого мати заявника також скаржилася
на його лікування під час тримання під вартою, відповів їй. Директор
інституту написав, що, як видно з медичної карти, туберкульоз заявника став невиліковним. Відповідно, перспективи його лікування були плачевними незалежно від місця лікування. Нарешті, як зазначено
в листі, заявник мав право просити про звільнення на підставі його
невиліковної інфекційної хвороби.
83. Як має бути підтверджене записом в карті заявника від 16 листопада 2012 р., його рентгенівські обстеження не показали будь-яких
позитивних змін в стані його легень з 2008 р. Більш конкретно, порожнини в легенях не зникли.
84. 7 грудня 2012 р. тюремні лікарі порадили продовжувати стаціонарне лікування заявника відповідно до призначеного режиму.
85. У матеріалах справи відсутня будь-яка інформація щодо стану
здоров’я заявника та його лікування в наступний період.
C. Листування заявника із Судом

86. 11 червня 2006 р. заявник відправив свій перший лист до Суду,
в якому він скаржився, зокрема, на фізичні умови його утримання під
вартою і відсутність належної медичної допомоги.
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87. 20 червня 2006 р. Секретаріат Суду відправив йому формуляр
заяви і супутні пояснювальні документи, і проінструктував його подати належним чином заповнений і підписаний формуляр заяви протягом шести тижнів з моменту отримання листа від Суду.
88. У жовтні 2006 р. Суд отримав від заявника кілька копій заповненого формуляра заяви, в яких він детально розписав, зокрема,
скарги, які позначив в своєму первісному листі до Суду, зокрема щодо
скарг на умови тримання в Сімферопольському, Дніпропетровському
та Київському СІЗО. За його словами (підтвердженими трьома його
сусідами по камері), він намагався відправити формуляр заяви 30 серп
ня 2006 р., але адміністрація Сімферопольського СІЗО відмовилася
відправити її, якщо він не видалить будь-які скарги щодо умов тримання в СІЗО. Заявник також стверджував, що національні суди відхилили його прохання про доступ до деяких документів в матеріалах
його справи, які він мав намір вкласти в форму заяви, на тій підставі,
що він вже отримав копії цих документів, що було підтверджено його
підписом. Крім того, адміністрація Сімферопольського СІЗО імовірно
відмовилася надати копії деяких документів на прохання заявника.
89. 1 лютого 2012 р. заявник відправив до Суду лист, що доповнює
форму заяви скаргою про погані фізичні умови тримання під вартою
і неналежну медичну допомогу в Херсонській в’язниці.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ПРАВО І ПРАКТИКА
90. Відповідне національне право і практика узагальнені, зокрема, в рішеннях у справах Yakovenko v. Ukraine (№ 15825/06, §§48 і 53–
55, 25 жовтня 2007), і Koktysh v. Ukraine (№ 43707/07, §§41 і 42, 10 грудня
2009).
III. ВІДПОВІДНІ МІЖНАРОДНІ МАТЕРІАЛИ
91. Відповідні витяги з Доповіді Європейського Комітету з питань
запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує
гідність, поводженню чи покаранню (далі — «ЄКПТ») уряду України
від 9 жовтня 2002 року про візит в Україну з 10 до 26 вересня 2000 р.
[CPT/Inf (2002) 23], які стосувалися умов утримання під вартою і медичної допомоги в Сімферопольському СІЗО, наведені в рішенні Суду
у справі Dvoynykh v. Ukraine (№ 72277/01, §§39–41, 12 жовтня 2006).
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92. Подальші відповідні витяги з вищезгаданої Доповіді ЄКПТ,
які стосуються умов утримання під вартою в Сімферопольському ІТТ,
можна знайти в рішенні Суду у справі Titarenko v. Ukraine (№ 31720/02,
§43, 20 вересня 2012).
93. Під час свого візиту в Україну з 9 до 21 жовтня 2005 р. ЄКПТ
відвідав, зокрема, кілька ізоляторів тимчасового тримання (ІТТ), а також Херсонську в’язницю № 61. Відповідні витяги з Доповіді ЄКПТ [CPT/
Inf (2007) 22 ] від 20 червня 2007 р. говорять наступне (особлива увага):
«58. Спостереження делегації щодо туберкульозу є джерелом серйозної стурбованості. Часто існували значні затримки в скринінгу щодо
туберкульозу. Крім того, особи, які проходили протитуберкульозне лікування на момент їх затримання, часто вже не продовжували проходити лікування під час тримання під вартою в районних відділеннях
міліції. Такі необстежені особи, а також особи, що не проходили лікування, утримувалися під вартою тижнями, навіть місяцями, в районних відділеннях міліції у нестерпних умовах ... Проблема ускладнювалася відмовою ІТТ приймати осіб, що страждали на туберкульоз. Цей
стан справи породжує неприйнятні ризики передачі туберкульозу між
затриманими особами, а також співробітниками. Крім того, переривання лікування може серйозно прискорити просування хвороби у туберкульозних пацієнтів. ...
127. Колонія № 61 в Херсоні є тюремної лікарнею, що спеціалізується
на всіх формах лікування туберкульозу. Вона розташована в колишній
військовій казармі, що була побудована за Катерини Великої у 18-му
столітті. Вона вміщує 850 ліжок, і на момент візиту в ній знаходилися
773 ув’язнених чоловічої статі [...].
Будівля прямокутної форми складалася зі старої прямокутної двоповерхової будівлі, до якої були прибудовані триповерхові конструкції,
що датуються 1960-ми і 1970-ми роками. Пацієнти розміщувалися
в дванадцяти відділеннях, відповідно до критеріїв, заснованих на
діагнозі, крім приймального і хірургічного відділень [...].
i. умови утримання
128. Приміщення були в прийнятному стані ремонту, правильно освітлені (природним світлом або штучним освітленням), вентильовані
і такі, що обігріваються; у кожного пацієнта було власне ліжко з належною і чистою постільною білизною. Однак, з огляду на старий стан
оригінальних будівель, матеріальні умови не відповідали стандартам,
які можна було очікувати від лікарняного закладу (таким, як стандарти,
відмічені, для порівняння, в цивільному туберкульозному диспансері
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Херсона). Крім того, був один недолік, загальний для всіх відвіданих
відділень: дуже стиснутий житловий простір — далеко від цілі в 5 кв. м.
на людину, встановленої в Кримінально-виконавчому кодексі. У відділенні № 3 (пацієнти з позитивною реакцією на мазок, деякі з яких були невиліковно хворі) було п’ять пацієнтів на 7 кв. м., сім на менше ніж
28 кв. м., вісім на 29 кв. м., і в відділенні № 5 (для незаразних пацієнтів) було до 12 осіб на 33 кв. м.; в приймальному відділенні житловий
простір на одного пацієнта коливався в районі позначки 3 кв. м.
Крім того, у відділенні камерного режиму, де, на додаток — і на відміну
від інших відділень — ув’язнені були замкнені 22 години на добу, була
ціла низка недоліків. Крім стиснутого житлового простору (від менш
2 кв. м. до менш ніж 4 кв. м. на людину), у багатьох камерах було убоге
природне освітлення і вентиляція.
129. Комітет хоче підкреслити зусилля, зроблені в колонії № 61 з 2004 р.,
для того, щоб забезпечити надання пацієнтам дієти, відповідної вимогам стану їх здоров’я; їх щомісячне зважування стабільно показувало
набір ваги для кожного пацієнта.
З іншого боку, значні зусилля потрібні для забезпечення того, щоб у пацієнтів був належний одяг, щоб вони могли підтримувати задовільну
особисту гігієну, і щоб їм надавали необхідні туалетні приналежності.
Для цього не було виділено бюджетної статті; і в бюджеті 2006 р. не
було жодного положення в цьому відношенні.
У зв’язку з цим пацієнтам також слід забезпечити більш частий доступ
до душу, оскільки одного разу на тиждень недостатньо для тих, хто
страждає на туберкульоз.
ii. Медичне обслуговування
132. Медична команда установи складалася з 59 лікарів на повній
ставці, включаючи різних фахівців, яким допомагали 99 фельдшерів
і кваліфіковані медсестри. Команду підтримували 49 санітарів, оплачуваних ув’язнених пацієнтів, яким доручили завдання допомагати
іншим пацієнтам, що мали складнощі у виконанні щоденних завдань.
...
133. Приміщення були загалом задовільними, і могли навіть вважатися відмінними після введення в експлуатацію нової лабораторії, оснащення якої тривало на момент візиту. ...
Як згадувалося раніше, пацієнти розподілялися по відділеннях відповідно до критеріїв, що були засновані на діагнозі — крім приймального і хірургічного відділень, де були виразні складності у відділенні
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пацієнтів з позитивною реакцією на мазок від пацієнтів з негативною
реакцією. Комітет рекомендує вжити заходів для виправлення цієї ситуації, яка не є задовільною з медичної точки зору.
134. Що стосується фармацевтичного лікування туберкульозу, поставки всіх ліків першої лінії були регулярними і достатніми протягом трьох минулих років. Однак ситуація була інакшою щодо ліків другої лінії,
і від ув’язнених могли вимагати плати за ліки.
Лікування туберкульозу контролювалося на постійній основі; тим не
менш, оцінка отологічній токсичності лікарських засобів, таких, як
стрептоміцин і канаміцин, повинна, переважно, проводитися оториноларингологом і регулярно записуватися».

94. 21-а Загальна Доповідь ЄКПТ (CPT/Inf (2011) 28) містить розділ
«Одиночне ув’язнення осіб, позбавлених волі» з низкою рекомендацій
з цього питання. Однак, як там зазначено, «[цей] розділ не застосовується до ізоляції ув’язнених за медичними підставами, так як причини для такого заходу носять фундаментально інший характер».
95. Відповідні витяги з «Лікування туберкульозу: керівні принципи» Всесвітньої Організації Охорони здоров’я (четверте видання,
2009 р.) наведені в рішенні Суду у справі Makshakov v. Russia (№ 52526/07,
§50, 24 травня 2016).

ПРАВО
I. ОБСЯГ СПРАВИ
96. У своїх зауваженнях щодо спостережень заявника уряд стверджував, що заявник скаржився в перший раз на умови його утримання
в Дніпропетровському та Київському СІЗО, а також на конкретні камери в Херсонській в’язниці тільки у відповідь на зауваження уряду. Воно
зробило аналогічне твердження щодо скарги заявника відповідно до
статті 34 Конвенції про орієнтовний відсутності його доступу до копій
документів. Відповідно, уряд стверджував, що вищезгадані скарги виходять за рамки даного справи.
97. Суд не приймає доводи уряду. Він зазначає, що отримав розглядаються скарги заявника до того, як уряд було повідомлено про заяву (див. Пункти 86–89 вище).
98. Тому Суд не знаходить причин для виключення розглянутих
скарг з обсягу справи.
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II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
99. Заявник скаржився відповідно до Статті 3 Конвенції, що він
утримувався під вартою в поганих умовах, і що йому не надавали належну медичну допомогу під час утримання під вартою. Положення,
на яке він спирався, проголошує:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому,
що принижує гідність, поводженню або покаранню».
A. Щодо прийнятності

100. Уряд стверджував, що заявник не вичерпав національні засоби правового захисту. Він стверджував, що заявник міг подати скарги
громадському прокурору, відповідальному за нагляд за дотриманням
законів у виправних установах. Будь-яке рішення, прийняте прокурором, могло бути оскаржене в національних судах.
101. Заявник оскаржив ефективність вищезгаданого засобу правового захисту.
102. Суд зазначає, що він вже відхиляв аналогічні заперечення уряду
в ряді випадків, знаходячи засоби правового захисту, на які посилалися
уряду, неефективними на тій підставі, що не було показано, що використання таких процедур могло привести до поліпшення умов тримання заявника під вартою (див., наприклад, Melnik v. Ukraine, № 72286/01,
§§69–71, 28 березня 2006, і Buglov v. Ukraine, № 28825/02, §74, 10 липня
2014 року). Суд не бачить причини відхилятися від цього висновку в цій
справі, і тому вважає, що ця частина заяви не може бути відхилена через
невичерпання національних засобів правового захисту.
103. Суд зазначає, що ці скарги не є чітко необґрунтованими за
змістом статті 35 §3 (a) Конвенції. Вони не є неприйнятними з будьяких інших підстав. Тому Суд визнає їх прийнятними.
B. Щодо суті

1. Фізичні умови тримання заявника під вартою
а) Доводи сторін
104. Заявник, спираючись на свій виклад фактів, стверджував, що
під час досудового слідства і після його засудження він утримувався
в жахливих умовах, що не відповідають вимогам статті 3. На підтрим-
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ку своїх тверджень він спирався, зокрема, на доповіді ЄКПТ за підсумками візитів в Україна в 2000 і 2005 рр. (Див. пункти 91–93 вище).
105. Заявник також стверджував, що його одиночне ув’язнення
в Сімферопольському СІЗО не було виправданим з точки зору медичних підстав, але було скероване на те, щоб відмовити його від подачі
скарг щодо умов утримання.
106. Уряд стверджував, що умови тримання заявника під вартою
були задовільними як в приміщеннях для досудового утримання під
вартою, так і в тюрмі.
b) Оцінка Суду
107. Стаття 3 Конвенції вимагає, щоб держави забезпечували тримання затриманих в умовах, сумісних з повагою до їхньої людської
гідності, і щоб характер і метод виконання заходу не завдавали затриманим розладів або труднощів, чия інтенсивність перевищує неминучий рівень страждання, властивий позбавленню волі (див. Kudła v.
Poland [GC], № 30210/96, §94, ECHR 2000-XI).
і) Умови тримання заявника під вартою
в місцях досудового тримання під вартою
108. Суд зазначає, що вже знаходив порушення статті 3 Конвенції у ряді заяв, поданих окремими особами, що містяться під вартою
в Сімферопольських ІТТ і СІЗО під час різних періодів, що перетинаються або близьких до терміну утримання під вартою заявника в згаданих установах в цій справі (див., наприклад, Pokhlebin v. Ukraine,
№ 35581/06, §§46 52, 20 травня 2010, Znaykin v. Ukraine, № 37538/05,
§§49–53, 7 жовтня 2010, Izzetov v. Ukraine, № 23136/04, §§42 і 43, 15 вересня 2011, і Samoylovich v. Ukraine, № 28969/04, §§64–66, 16 травня 2013).
109. Суд не знаходить жодних причин відхилятися від свого попереднього підходу при оцінці цих питань, і вважає, що фізичні умови
тримання заявника під вартою в Сімферопольських ІТТ і СІЗО принижували людську гідність.
110. Беручи до уваги вищевказані висновки, Суд не вважає за необхідне розглядати окремо скаргу заявника щодо його одиночного
ув’язнення в Сімферопольському СІЗО.
111. В тій мірі, в якій скарга заявника стосується утримання його
під вартою в Дніпропетровському та Київському СІЗО, Суд зазначає,
що уряд не оскаржив його виклад подій, і не зробив жодних зауважень
щодо цього. Відповідно, Суд приймає наданий заявником опис умов
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його утримання в цих установах, і вважає ці умови такими, що принижують гідність.
112. Тому було допущено порушення статті 3 Конвенції щодо неналежних фізичних умов тримання заявника під вартою в Сімферопольському ІТТ, Сімферопольському СІЗО, в Дніпропетровському СІЗО
і в Київському СІЗО.
іi) Умови тримання заявника під вартою у в’язниці
113. Суд зазначає, що при оцінці умов утримання слід враховувати
кумулятивні ефекти цих умов, а також конкретні твердження, зроблені заявником (див. Dougoz v. Greece, № 40907/98, §46, ECHR 2001-II).
114. Суд нагадує, зокрема, що серйозна відсутність простору в тюремній камері є значним фактором, який слід взяти до уваги в цілях
встановлення того, чи є описані умови утримання такими, що «принижують гідність» у значенні статті 3, і чи можуть вони розкрити
порушення, окремо або разом з іншими недоліками (див., серед багатьох інших, Karalevičius v. Lithuania, № 53254/99, §§39 і 40, 7 квітня
2005, і Ananyev and Others v. Russia, №№ 42525/07 і 60800 / 08, §§146–149,
10 січня 2012). У той час, як надання чотирьох квадратних метрів залишається бажаним стандартом множинного розміщення, Суд вважав,
що в тих випадках, коли заявники мають в своєму розпорядженні менше трьох квадратних метрів поверхні підлоги, переповнення має, загалом, вважатися настільки серйозним, щоб виправдовувати визнання
порушення статті 3 (див., mutatis mutandis, Ananyev and Others, цит. вище, §§144 і 145, і Zakshevskiy v. Ukraine, № 7193/04, §62, 17 березня 2016).
115. Суд також нагадує, що, крім необхідності мати достатній особистий простір, важливі й інші аспекти фізичних умов утримання під
вартою для оцінки відповідності зі Статтею 3. Такі елементи включають доступ до прогулянок на свіжому повітрі, природного освітлення
або повітря, доступність вентиляції і відповідність основним санітарним або гігієнічним вимогам (див. Ananyev and Others, цит. вище,
§§149 і далі, для подальших подробиць, та MSS v. Belgium and Greece [GC],
№ 30696/09, §222, ECHR 2011).
116. Звертаючись до цієї справі, Суд зазначає, що в розпорядженні
заявника були як мінімум 5 кв. м. особистого простору в кожній з його
камер (див. пункти 35 і 39 вище). Відповідно, ніщо не вказує на переповненість в його умовах тримання у в’язниці. Насправді, його критика цих умов не включала аргумент про переповненість, як такий.
Крім того, як підтверджується заявником, у нього була можливість

496

Яровенко проти України

виходити на прогулянку протягом двох годин в день. У той час, як він
скаржився, що прогулянковий двір не мав укриття від сонця і дощу, він
визнавав, що ув’язнені мали право відмовитися від прогулянки, якщо
погодні умови не були придатними (див. пункти 34, 37 і 42 вище).
117. Суд також додає ваги безумовному факту того, що тюремні
камери знезаражують ультрафіолетовими бактерицидними лампами
на щоденній основі, за винятком тих днів, коли ув’язнені відмовлялися виходити на прогулянки (див. пункти 34 і 42 вище). Що стосується
вентиляції, представляється, що заявник і його співкамерники могли
відкривати вікно зсередини в будь-який час, коли хотіли, нехай і не
ширше, ніж на п’ять сантиметрів (див. пункти 34 і 39 вище).
118. В тій мірі, в якій заявник скаржився на незручності, пов’язані
з ремонтом в’язниці, Суд зазначає, що будь-який ремонт включає такі
незручності, як шум, пил або запахи фарби. Заявник не представив
будь-якої інформації, яка демонструвала б, що рівень його дискомфорту був настільки серйозним, щоб порушити питання згідно зі Статтею
3 Конвенції. Той факт, що ремонт проводився, вказує Суду на намагання влади поліпшити умови тримання у в’язниці.
119. Суд не випускає з уваги той факт, що камера заявника була
оцінена, як сира, в жовтні 2012 р. (див. пункт 39 вище). У той час, як
це є серйозним негативним фактором, особливо для ув’язнених, які
страждають на туберкульоз, Суд не вважає, що одне це є для заявника
нелюдським і/або таким, що принижує гідність, поводженням у значенні статті 3 Конвенції.
120. Загалом, оцінивши всі аспекти фізичних умов тримання заявника під вартою в Херсонській в’язниці № 61, Суд вважає, що не мало
місце порушення статті 3 Конвенції у цьому відношенні.

2. Медичне обслуговування в ув’язненні
а) Доводи сторін
121. Заявник скаржився, що йому не забезпечили належне лікування його туберкульозу та інших хвороб під час утримання під вартою. Більш конкретно, він стверджував, що йому взагалі не забезпечили лікування в Сімферопольському ІТТ. Хоча згодом, під час його тримання в Сімферопольському СІЗО і в Херсонській в’язниці № 61, його
туберкульоз лікували, це лікування не було ефективним і призвело до
погіршення його здоров’я. Заявник зазначив у зв’язку з цим, що його
перша перевірка на чутливість до лікарських препаратів була проведе-
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на лише 20 лютого 2007 р., тобто, більш, ніж через два роки після його
затримання. Перевірка показала, що він був стійкий до медикаментів,
якими його лікували весь цей час.
122. Заявник також стверджував, що у лікуванні його туберкульозу були перерви під час його тимчасового тримання в Київському,
Дніпропетровському та Одеському СІЗО. Крім того, навіть в Сімферопольському СІЗО і Херсонській в’язниці його лікування переривалося
протягом кожних вихідних або громадських свят.
123. Уряд стверджував, що заявник перебував під постійним медичним наглядом і отримував належний медичний догляд під час
тримання під вартою. Він стверджував, що в’язниця, до якої заявника
перевели для відбування вироку, мала статус спеціалізованої туберкульозної лікарні.
124. Уряд звернув увагу Суду на той факт, що заявник страждав
на туберкульоз та інші хвороби задовго до його затримання. Він також
стверджував, що заявник не проходив на свободі жодного лікування
за своєю ініціативою.
125. Заявник оскаржив вищевказане твердження уряду і посилався
на своє лікування в Запорізькому обласному туберкульозному диспансері з листопада 2001 р. до квітня 2002 р. (див. пункти 46–49 вище).
126. Далі уряд стверджував, що, всупереч твердженням заявника,
він пройшов свою першу перевірку на чутливість до лікарських препаратів під час його утримання в Сімферопольському СІЗО. Уряд в зв’язку
з цим посилався на лист посадової особи Державного Департаменту
з питань виконання покарань від 8 вересня 2005 р. (див. пункт 59 вище). Заявник, в свою чергу, оскаржив достовірність цього твердження,
оскільки воно не підкріплювалося до будь-якими документами.
127. Уряд також зазначив, що заявник відмовлявся від медичних
обстежень або лікування в ряді випадків (див. пункти 71–73 і 76 вище).
Заявник повідомив у відповідь, що це був його протест проти неналежного медичного обслуговування, що надавалось під час утримання під вартою.
b) Оцінка Суду
і) Загальні принципи
128. Суд підкреслював в ряді випадків, що здоров’я затриманих
слід належним чином охороняти (див. Kudła, цит. Вище, §94).
129. «Належне» медичне обслуговування є елементом, який найскладніше визначити. Суд наполягав, зокрема, на тому, що влада по-
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винна забезпечити оперативне і точне визначення діагнозу і лікування, і щоб — за необхідності, через характер медичного стану, контроль
був регулярним і систематичним, і включав всеосяжну терапевтичну
стратегію, націлену на успішне лікування проблем зі здоров’ям затриманого або запобігання їх посилення. Суд також нагадав, що медичне
лікування в межах тюремних можливостей повинно бути належним
і відповідати якості лікування, яке державна влада зобов’язалася забезпечувати всьому населенню. Проте, це не означає, що кожному
затриманому слід забезпечувати такий же рівень медичного лікування, який доступний в кращих установах охорони здоров’я за межами
в’язниці (див. Reshetnyak v. Russia, № 56027/10, §84, 8 січня 2013, з подальшими посиланнями на прецедентне право).
130. При оцінці адекватності медичного лікування туберкульозу
у затриманих Суд надавав особливого значення ранній перевірці на
стійкість до лікарських препаратів, і засуджував затримки в призначенні та проведенні такої перевірки на початкових стадіях процесу
діагностики (див. Gladkiy v. Russia, № 3242/03, §93, 21 грудня 2010 р.,
Makharadze and Sikharulidze v. Georgia, № 35254/07, §90, 22 листопада
2011 р., та Kushnir v. Ukraine, № 42184/09, §146 11 грудня 2014 р.).
131. Суд також визнав неможливість влади забезпечити регулярне, безперебійне постачання важливих протитуберкульозних ліків
пацієнтам ключовим фактором в неефективності лікування туберкульозу (див. Reshetnyak, цит. вище, §87).
іi) Застосування вищевказаних принципів у цій справі
132. Звертаючись до обставин цієї справи, Суд зазначає, що влада
знала про довгу історію туберкульозної інфекції заявника з початку
його тримання під вартою. Відповідно, вони були зобов’язані забезпечити його належне лікування.
133. Суд зазначає, що, як зазначено урядом, заявник сам не поводив себе старанно при лікуванні туберкульозу на свободі (див. пункти 47 і 49 вище). Ці обставини, однак, не звільняють органи влади від
охорони його благополуччя під час тримання під вартою.
134. Звісно ж, що заявнику зовсім не надавалося будь-яке лікування під час його утримання під вартою в Сімферопольському ІТТ
(з 25 вересня до 26 жовтня і з 4 до 19 листопада 2004 р.). Начальник ІТТ
визнав цю проблему, довів її до відома прокурора і попросив про переведення заявника в туберкульозний диспансер, але його прохання
залишилося без подальших дій (див. пункти 53 і 56 вище).
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135. Суд зазначає, що заявнику були призначені і видавалися
антибактеріальні ліки першої лінії під час його стаціонарної судовопсихіатричної експертизи з 26 жовтня до 4 листопада 2004 р., і згодом, після його переведення до Сімферопольського СІЗО, починаючи
з 19 листопада 2004 р. (див., зокрема, пункти 54 і 57 вище).
136. За відсутності будь-якої інформації від уряду щодо медичного
обслуговування, наданого заявнику протягом декількох періодів його
утримання під вартою в Дніпропетровському, Київському і Одеському
СІЗО (тривалістю від 6 до 10 днів у 2006 р.), Суд вважає достовірним
твердження заявника про те, що його протитуберкульозне лікування
переривалося на ці періоди.
137. Суд також бере до уваги суперечку між сторонами щодо часу першої перевірки на стійкість до лікарських препаратів, пройденої
заявником. За словами уряду, вона мала місце в невстановлений день
2005 р., тоді як заявник стверджував, що така перевірка була проведена тільки 20 лютого 2007 р. Єдиним документом на підтримку версії
уряду є лист посадової особи виправної установи від 8 вересня 2005 р.,
який сумарно посилався на дане питання (див. пункт 59 вище). У той
же час, перша згадка перевірки на стійкість до лікарських препаратів
в медичній карті заявника датується 20 лютого 2007 р. Тому Суд вважає, що дана перевірка заявника в перший раз мала місце в останній
згаданий день.
138. Беручи до уваги довгу історію туберкульозної хвороби заявника до його утримання під вартою, було життєво важливо при першій
ліпшій можливості визначити, чи виробив він стійкість до лікарських
препаратів. Однак влада визнала за необхідне провести таку перевірку
тільки через майже два з половиною роки його очевидно неефективного лікування у в’язниці.
139. Суд зазначає, що, хоча після 20 лютого 2007 р. заявнику були
призначені різні антибактеріальні ліки (на той час він відбував свій
вирок протягом більше трьох місяців в Херсонській в’язниці № 61, що
спеціалізується на медичному лікуванні туберкульозу), його подальше
лікування не принесло жодних позитивних результатів і його здоров’я
продовжувало погіршуватися.
140. На цих підставах Суд відхиляє твердження уряду про те, що
відмова заявника від співпраці підривала ефективність його терапії.
Суд зазначає, що заявник перервав лікування в перший раз в квітні
2009 р., тобто, більш, ніж через чотири з половиною роки після початку
терапії, яка виявилася неефективною і жодним чином не пом’якшила
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стан заявника. Тому він вважає, що рішення заявника про переривання лікування було тільки законною спробою привернути увагу влади
до поганої якості медичного обслуговування (див., для порівняльної
ситуації, Makshakov, цит. вище, §100).
141. Згодом, в травні 2012 р., туберкульозна хвороба заявника була
визнана невиліковною, і влада запропонувала йому тільки паліативний догляд, який він прийняв (див. пункт 80 вище).
142. Суд вважає, що серйозна затримка з проведенням перевірки
на стійкість до лікарських препаратів і кілька встановлених перерв
в лікуванні заявника в 2004 і 2005 рр., які були викликані діями влади, повинні були негативно вплинути на ймовірність реального успіху
в терапії заявника.
143. Суд вважає, що це забезпечує достатні підстави для виявлення порушення статті 3 Конвенції щодо неналежної медичної допомоги,
що надається заявнику під час утримання під вартою, без необхідності
аналізувати його подальші скарги щодо інших питань, пов’язаних зі
здоров’ям.
III. ІНШІ CТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
144. Заявник скаржився відповідно до Статті 3 Конвенції, що з ним
жорстоко поводилася поліція після його арешту. Він також скаржився
відповідно до того ж положення, що тюремні охоронці жорстоко поводилися з ним і принижували його в ряді випадків. Заявник також
скаржився, що його арешт і досудове утримання під вартою суперечили статті 5 §§1 (c), 2, 3 і 4 Конвенції. Він також скаржився відповідно
до статті 5 §1 (a), що його тримання під вартою після засудження було
незаконним. Заявник також скаржився відповідно до Статті 6 §§1, 2 і
3, а також Статті 13 Конвенції, що кримінальний прыоцес в його відношенні був несправедливим, що він не скоював оспорюванні кримінальні злочини, що суди неправильно зрозуміли факти і неправильно
застосували закон, що вони не забезпечили здійснення його права на
юридичну допомогу, а також його право вивчити матеріали справи
і викликати свідків. Він також скаржився відповідно до Статті 8 Конвенції, що поліція, як видається, прослуховувала його телефон до його арешту. Спираючись на статтю 14 Конвенції та статтю 1 Першого
протоколу № 12, заявник скаржився, що він піддавався дискримінаційному поводженню з боку влади на підставі його хвороб. Він також
скаржився на порушення статті 17 Конвенції, стверджуючи, що право-
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охоронні органи зловживали своїми повноваженнями. Заявник також
скаржився, що Верховний Суд не забезпечив належним чином його
право подати апеляцію, передбачене в статті 2 Протоколу № 7.
145. У світлі всіх матеріалів в своєму розпорядженні та в тій мірі,
в якій оскаржувані питання належать до його компетенції, Суд вважає,
що вони не розкривають будь-які порушення прав і свобод, що закріплені в Конвенції або протоколах до неї. Звідси випливає, що ця частина
заяви повинна бути відхилена, як чітко необґрунтована, відповідно до
Статті 35 §§3 (a) і 4 Конвенції.
146. Заявник також скаржився відповідно до Статті 34 Конвенції,
що адміністрація Сімферопольського СІЗО відмовилася відправити його лист від 30 серпня 2006 р., що містить його скарги на умови
тримання його під вартою в цьому СІЗО, до Суду. Він також скаржився відповідно до того ж положення, що влада не надала йому копії
документів, які він збирався прикріпити до форми заяви. Нарешті,
заявник скаржився відповідно до Статті 34 Конвенції, що адміністрація Сімферопольського СІЗО вимикала світло в камерах занадто рано, і ця практика перешкоджала здійсненню його права на звернення
до Суду.
147. Беручи до уваги всі матеріали справи, Суд не бачить жодних
ознак порушення права заявника на індивідуальне звернення.
148. Тому Суд приходить до висновку, що державою не порушено
своїх зобов’язань відповідно до Статті 34 Конвенції.
IV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
149. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткову сатисфакцію, Суд, у разі необхідності, надає
потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
A. Шкода

150. Заявник зажадав виплатити йому 100,000 євро (EUR) в якості
відшкодування моральної шкоди.
151. Уряд заперечив вищезазначену вимогу, як необґрунтовану
і надмірну.
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152. Суд вважає, що заявник поніс нематеріальну шкоду внаслідок
порушення його прав відповідно до Статті 3 Конвенції, яка не може
бути компенсована простим виявленням порушення. Беручи до уваги обставини справи та виносячи рішення на засадах справедливості,
як того вимагає Стаття 41, Суд присуджує заявнику EUR 8,000 відшкодування моральної шкоди, плюс будь-який податок, який може бути
стягнуто в цьому відношенні.
B. Судові витрати

153. Заступник не вимагав відшкодування будь-яких витрат і видатків на додаток до EUR 850, вже забезпечених йому юридичною допомогою.
154. Тому Суд нічого не присуджує в цій частині.
C. Пеня

155. Суд вважає розумним, що пеня повинна бути заснована на
граничній позичковій ставці Європейського Центрального Банку, з додаванням трьох відсоткових пунктів.

На цих підставах Суд одностайно
1. Проголошує скарги відповідно до Статті 3 Конвенції про фізичні
умови тримання заявника під вартою в Сімферопольському ІТТ, Сімферопольському СІЗО, Дніпропетровському СІЗО, Київському СІЗО
і Херсонській в’язниці № 61, а також про відсутність належної медичної допомоги під час тримання його під вартою, прийнятними, і решту
заяви неприйнятною.
2. Постановляє, що було порушено статтю 3 Конвенції щодо поганих фізичних умов тримання заявника під вартою в Сімферопольському ІТТ, Сімферопольському СІЗО, Дніпропетровському СІЗО і Київ
ському СІЗО.
3. Постановляє, що не мало місце порушення статті 3 Конвенції
щодо умов його утримання в Херсонській в’язниці № 61.
4. Постановляє, що було порушено статтю 3 Конвенції щодо неналежної медичної допомоги, наданої заявнику в ув’язненні.
5. Постановляє, що держава не порушила своє зобов’язання відповідно до Статті 34 Конвенції.
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6. Постановляє, що:
а) що держава-відповідач має сплатити заявнику, протягом трьох місяців, EUR 8,000 (вісім тисяч євро), плюс будь-який податок, який може бути стягнуто, щодо відшкодування моральної
шкоди, конвертовані у валюту держави-відповідача за курсом,
чинним на дату виплати;
b) що зі спливом зазначених трьох місяців і до остаточного
розрахунку на вищезазначену суму нараховується пеня, яка
дорівнює граничній позичковій ставці Європейського Центрального Банку в цей період з додаванням трьох відсоткових
пунктів.
7. 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
заступник секретаря секції

А. Потоцький
голова
Переклад Харківської правозахисної групи
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «ТИМЧЕНКО ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 47351/06)
Рішення
Страсбург
13 жовтня 2016 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Тимченко проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. Х. Гаджієв, голова,
п. Ф. Вегабовіч,
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:
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ПРОЦЕДУРА
1. Справу було розпочато за заявою (№ 47351/06), яку 03 листопада 2006 року подав до Суду проти України на підставі статті
34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
(далі — Конвенція) громадянин України, пан Євген Олександрович
Тимченко (далі — заявник). Заявника, якому було надано правову
допомогу, представляв пан М. Тарахкало, адвокат, який практикує
у м. Харків.
2. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений,
на останніх етапах провадження пан І. Ліщина з Міністерства юстиції.
3. Заявник стверджував, зокрема, що він зазнав жорстокого поводження з боку працівників міліції, та що на національному рівні не
було проведено належного розслідування у зв’язку з цим. Крім того,
він скаржився, що розгляд його справи судом був несправедливим,
а умови його тримання у Ладижинській виправній колонії № 39 були
неналежними. Насамкінець, заявник скаржився на порушення його
права на індивідуальну заяву.
4. 09 жовтня 2013 року про вищезазначені скарги було повідомлено Уряд, а решту скарг у заяві було визнано неприйнятними відповідно до пункту 3 Правила 54 Регламенту Суду.

ФАКТИ
I. Конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник народився у 1977 році і наразі відбуває покарання у виді
довічного позбавлення волі у Ладижинській виправній колонії № 39.
А. Кримінальне провадження щодо заявника
та стверджуване жорстоке із ним поводження

6. Увечері 17 серпня 2005 року заявник прибув із м. Суми, де він
проживав, до м. Київ. Невдовзі після цього, о 21 год. 20 хв., ще під час
перебування на залізничному вокзалі, його було затримано за підозрою у вчиненні того ж місяця у м. Суми двох вбивств та грабежу. У його
багажі були знайдені деякі речі, що належали потерпілим.
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7. У своїй заяві заявник стверджував, що під час та після його затримання 17 серпня 2005 року засоби фізичного впливу до нього не
застосовувалися. Також він зазначив, що одразу після затримання його було доставлено до відділу міліції, де черговим відділу його було
оглянуто та складено акт тілесних ушкоджень у присутності двох понятих. У акті зазначалося, що у заявника були виявлені садна на спині
та животі.
8. Заявник провів ніч у відділі міліції, ніякі слідчі дії у цей час не
проводилися.
9. 18 серпня 2005 року троє працівників міліції, які прибули
з м. Суми, доставили заявника до цього міста (340 км від м. Київ) на
службовому автомобілі.
10. Заявник виклав подальші події наступним чином. До нього
були застосовані наручники, ще одна пара наручників була вдягнута
на щиколотку та туго затягнута. Коли заявник поскаржився з цього
приводу, один з працівників міліції вдарів його кілька разів у живіт.
Працівники міліції зупинили автомобіль біля лісосмуги, витягли його
з машини та піддали його жорсткому поводженню з метою отримання зізнання у вчиненні розслідуваних злочинів. Заявник стверджував,
що він був лише свідком зазначених злочинів, тоді як скоїли їх його
знайомі О. та С. Працівники міліції нанесли йому сильні удари по всьо
му тілу. Після цього вони роздягли заявника, запхали йому до рота
землю з травою та зґвалтували дерев’яною палицею. У заявника сталося неконтрольоване сечовиділення. Він погодився на всі їхні вимоги. Після перерви, протягом якої працівники міліції розпивали спиртні напої, а заявник перебував в автомобілі з водієм, вони змусили його
«тренуватися» у дачі показань. Вони наполягали, щоб він визнав себе
винним, не згадуючи при цьому причетності інших осіб.
11. Службовий автомобіль прибув до Ковпаківського районного
відділу м. Суми 18 серпня 2005 року приблизно о 18 год. 00 хв.
12. Згідно з матеріалами справи 18 серпня 2005 року о 18 год.
20 хв. було складено протокол про затримання заявника та йому були
роз’яснені його права як підозрюваного.
13. Того ж дня, о 19 год. 00 хв., заявника, який був оголений, було
оглянуто судово-медичним експертом (жінкою), яка діяла за розпорядженням слідчого. 16 вересня 2005 року вона завершила складання акту
судово-медичного дослідження, в якому зафіксувала наступні тілесні
ушкодження: крововилив розміром 2 × 1 см на лівій скроневій ділянці заявника, ще один крововилив приблизно того ж розміру на правій
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тім’яно-скроневій ділянці, у внутрішньому куті правого ока садно під
коричневою корочкою розміром 6 × 0,2 см, у ділянці правого краю реберної дуги горизонтально розташоване садно розміром 3 × 0,6 см, крововилив розміром 2 × 1 см та вертикально розташоване садно розміром
18 × 3 см у ділянці лівого стегна. Також на зап’ястях заявника були кругові смуги до 1 см завширшки. Заявник пояснив походження тілесних ушкоджень наступним чином: по прибутті до м. Київ, близько 21 год. 00 хв.,
на залізничному вокзалі його було побито невідомими особами. Експерт
зазначила, що зазначені тілесні ушкодження утворились від дії «твердих
тупих предметів», і що заявник міг отримати їх у зазначений ним час.
14. Заявник стверджував, що експерт зазначила в акті не всі його
тілесні ушкодження, і що він не наважився поскаржитися їй на жорстоке із ним поводження, по-перше, через присутність під час огляду
працівників міліції, які з ним жорстоко поводились, та по-друге, через
те, що йому було соромно перед жінкою.
15. Як зазначено заявником у його заяві та підтверджено матеріалами справи, 18 серпня 2005 року з 19 год. 20 хв. до 22 год. 50 хв. у присутності захисника, пана М., призначеного заявнику слідчим, його було
допитано щодо одного вбивства (пані Ч.) у вчиненні якого він зазнався.
Зокрема, від зазначив, що пані Ч. була його знайомою, він випадково
зустрів її біля лісу, між ними відбулась сварка, і він убив її ножем, який
випав з її сумки. Заявник також зізнався, що забрав ювелірні прикраси
і мобільний телефон потерпілої та продав їх.
16. Крім того, згідно викладу подій заявником у його заяві, його допит розпочався до і продовжувався під час проведення судовомедичного обстеження, у присутності великої кількості працівників
міліції, у тому числі тих, з боку яких він зазнав жорстокого поводження. Він також стверджував, що у нього не було можливості поспілкуватись наодинці з захисником, який, в будь-якому випадку, не виявляв
жодної зацікавленості справою та залишався пасивним.
17. У своїй відповіді на зауваження Уряду щодо прийнятності та
суті заяви заявник виклав іншу версію подій, згідно з якою вперше
його фактично було допитано 19 серпня 2005 року, а протокол допиту
був помилково датований 18 серпня 2005 року.
18. Заявника було поміщено до Ізолятора тимчасового тримання в Сумській області (далі — Сумський ІТТ, частина, що підпорядковується Міністерству внутрішніх справ), де він тримався до його
переведення до Сумського слідчого ізолятору (далі — Сумське СІЗО)
07 жовтня 2005 року.
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19. У невстановлену дату адміністрація Сумського ІТТ видала
довідку щодо відвідування заявника працівниками міліції. З неї вбачається, що двоє працівників міліції, які конвоювали його з м. Київ до
м. Суми, і яких заявник звинувачував у жорстокому із ним поводженні, сім разів відвідували його в ІТТ у період з 18 серпня до 07 жовтня
2005 року.
20. 19 серпня 2005 року під час відтворення обстановки та обставин події заявник підтвердив свої зізнавальні показання щодо вчинення вбивства пані Ч. та крадіжки її особистих речей.
21. У той самий день заявника у присутності його захисника, пана
М., було допитано щодо вбивства пані С. (деякі побутові прилади з її
квартири та військовий квиток її чоловіка були знайдені серед речей
заявника після його затримання 17 серпня 2005 року — див. п. 6).
22. 27 та 30 серпня 2005 року заявник підтвердив свої зізнавальні
показання. Проте, під час його допиту в останню з зазначених дат він
змінив виклад подій щодо вбивства пані Ч. Він стверджував, що насправді він використав власний ніж типу «метелик», який він придбав
на ринку у липні того року.
23. 01 вересня 2005 року було проведено відтворення обстановки
та обставин події, під час якої заявник підтвердив свої зізнавальні показання у присутності свого захисника.
24. Згідно тверджень заявника, 28 вересня 2005 року його захисник та слідчий провели з ним неофіційну розмову. Вони попросили
його розказати правду щодо його участі у розслідуваних злочинах.
На той час заявник написав сім «явок з повинною», але, як нібито заявили його співрозмовники, жодна з них не була підтверджена. Заявник поскаржився на жорстоке поводження та повідомив про постійний
тиск на нього з боку працівників міліції. Слідчий пообіцяв заявнику
вжити заходів для його захисту.
25. Під час допиту 30 вересня 2005 року заявник відмовився від
своїх попередніх зізнавальних показань як від таких, що були отримані під тиском. Він стверджував, що був лише свідком злочинів, і що
вбивство скоїли інші особи, О. та С., які потім змусили його продати речі
потерпілих. Заявник повідомив імена цих осіб та описав їх зовнішність.
26. Двоє працівників міліції, причетних до стверджуваного жорстокого поводження із заявником, відвідували його у СІЗО (куди його було переведено з ІТТ 07 жовтня 2005 року) 18, 22 та 30 листопада
2005 року. Вони, як стверджувалося, продовжували чинити тиск на
нього, на що слідчий не реагував.
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27. 31 січня 2006 року кримінальну справу заявника було передано
у провадження іншому слідчому.
28. У невстановлену дату в січні 2006 року пан М. у розмові
з матір’ю заявника нібито зізнався, що на нього чинився тиск, і, отже,
він не міг належним чином здійснювати захист заявника.
29. 06 лютого 2006 року заявника почала представляти пані С., адвокат, яку найняла його матір замість призначеного захисника пана М.
30. 13 лютого 2006 року заявнику було пред’явлено обвинувачення у вчиненні двох умисних убивств і розбійному нападі. Того ж дня
під час допиту заявник вкотре повідомив, що його первинні зізнавальні показання були отримані внаслідок жорстокого поводження працівників міліції, які конвоювали його з м. Київ до м. Суми 18 серпня
2005 року (див. пп. 9 та 10).
31. 15 лютого 2006 року начальником слідчого відділу прокуратури Сумської області було винесено постанову про відмову в порушенні кримінальної справи за скаргою заявника на жорстоке поводження
працівників міліції у зв’язку з відсутністю в їх діях складу злочину.
У постанові зазначалося, що вперше заявник подав таку скаргу під час
його допиту 13 лютого 2006 року. Зазначені працівники міліції заперечували правдивість його тверджень. Один із них повідомив, що заявник добровільно вирішив зізнатися у скоєнні зазначених злочинів
під час його конвоювання з м. Київ до м. Суми. Хоча у заявника були
тілесні ушкодження, він сам пояснив, що отримав їх під час бійки з невідомими особами до його затримання.
32. 21 березня 2006 року зазначену постанову було надіслано заявнику з повідомленням, що він може оскаржити її в суді протягом семи днів з дня її отримання. Проте, заявник не оскаржив цю постанову.
Згідно тверджень заявника, він збирався подати скаргу на жорстоке із
ним поводження в судовому засіданні, як йому порадив його захисник.
33. 12 травня 2006 року апеляційний суд Сумської області (далі —
Сумський суд), діючи в якості суду першої інстанції, визнав заявника
винним у вчиненні інкримінованих йому злочинів і обрав йому покарання у виді довічного позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна. Суд послався на зізнавальні показання заявника,
надані ним під час досудового слідства і у подальшому змінені ним
(див. п. 22). Суд звернув увагу на певні фактичні протиріччя у показаннях заявника, але вважав їх незначними. Суд також взяв до уваги результати медично-судових експертиз та речові докази у справі.
Зокрема, не можна було виключати той факт, що залишки крові, знай-
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дені під нігтями пані Ч., могли належати заявнику. Також не можна
було не звернути увагу на те, що заявник курив цигарки, знайдені на
місці вчинення злочину у квартирі пані С. Крім того, деякі речі, що належали потерпілим, були одягнуті на заявника або були продані ним
іншим особам, чого він не заперечував.
34. Заявник звертався до суду з клопотанням про виклик декількох свідків, які могли бачити його у місцевому барі разом із О. та С.
або які могли ідентифікувати цих осіб. Суд викликав кількох свідків,
зазначених заявником, але не всіх. Свідки, заслухані судом, не змогли
ідентифікувати осіб, описаних заявником.
35. Суд першої інстанції розглянув і відхилив твердження заявника щодо жорстокого поводження працівників міліції. Суд зазначив,
що, хоча після затримання у заявника були виявлені певні тілесні ушкодження, він сам пояснив, що вони виникли внаслідок побиття його
невідомими особами. Крім того, він у письмовій формі підтвердив, що
претензій до працівників міліції не має. Насамкінець, суд зауважив,
що вперше заявник поскаржився на жорстоке із ним поводження лише
13 лютого 2006 року. Суд послався на постанову прокурора від 15 листопада 2006 року про відмову в порушенні кримінальної справи щодо
працівників міліції, яку заявник міг оскаржити, але не скористався
цим правом.
36. Того ж дня Сумський суд постановив окрему ухвалу, в якій
критикувалось невчасне переведення заявника з Сумського ІТТ до
СІЗО (див. п. 18). Суд зазначив, що замість встановленого законом трьохденного строку, заявник утримувався в ІТТ протягом трьох тижнів.
37. Заявник і захисник, яка діяла від його імені, оскаржили вирок,
стверджуючи, головним чином, що вина заявника не була доведена (не
було достатньо речових доказів, а показання заявника та свідків були
непослідовними), та що вирок ґрунтувався на показаннях заявника, отриманих під тиском. Вони також стверджували, що суд не задовольнив
клопотань заявника про виклик свідка, який був знайомий з імовірними вбивцями, та що суд не приділив достатньої уваги показанням декількох свідків, які, як стверджується, бачили зазначених осіб.
38. 17 серпня 2006 року Верховний Суд України частково змінив
мотивувальну частину вироку, залишивши без змін, в цілому, висновки суду першої інстанції та вирок щодо заявника. Верховний Суд зазначив, що скарги заявника на жорстоке поводження були безпідставними, та що вони були відхилені постановою прокурора, яку заявник
не оскаржив. Верховний Суд також зауважив, що твердження заявника
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щодо відповідальності інших осіб у злочинах були належним чином
розглянуті на стадії досудового слідства та під час судового розгляду,
та що вони були безпідставними.
39. 09 квітня 2007 року заявника було переведено з СІЗО до Ладижинської виправної колонії № 39 для відбування покарання.
В. Інші факти, що стосуються справи

40. 31 січня 2007 року Секретаріат Суду підтвердив отримання належним чином оформленої заяви заявника. У тому ж листі Суд попросив заявника повідомити, чи оскаржував він постанову прокурора від
15 лютого 2006 року, а також надати копію його касаційної скарги та
будь-яких інших документів на підтвердження його скарг за підпунктами «с» та «d» пункту 3 статті 6 Конвенції.
41. 31 травня 2007 року заявник повідомив Суд, що він не оскаржував зазначену постанову. Він також надіслав копії касаційних скарг на
вирок щодо нього, поданих ним та його захисником.
42. 06 липня 2007 року Секретаріат повідомив заявника, що його
справа була готова до розгляду Судом, і що у належний час він буде
поінформований про подальший перебіг провадження.
43. Заявник додав до своєї заяви численні додатки. Зокрема, він
надав докладний опис умов його тримання в установах попереднього
ув’язнення у м. Суми (ІТТ та СІЗО). Згодом Суд визнав ці скарги неприйнятними (див. п. 4). Щодо умов тримання заявника у Ладижинській
виправній колонії № 39, то зауваження до Суду обмежуються лише наступними двома листами його матері.
44. 24 листопада 2009 року до Секретаріату надійшов лист матері
заявника (яка представляла його на той час), написаний у невстановлену дату, в якому вона скаржилася на те, що її син знаходився у безвихідному становищі у виправній колонії, зазнаючи постійних побоїв
та знущань. Вона зазначила, що його «посадили в кімнату без світла
й тримали 7 діб», а також, що «він у тридцятиградусну спеку сидів
у зимовій шапці».
45. 10 жовтня 2011 року надійшов ще один лист матері заявника,
в якому вона стверджувала, що його тримання під вартою становить
«постійні тортури». У підтвердження вона додала неповну фотокопію
листа заявника від 09 серпня 2011 року. Заявник скаржився матері на
погані умови тримання у виправній колонії, на його приниження з боку працівників установи та на необхідність перебувати в одній камері
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з ув’язненим, з яким у нього був конфлікт. Він також писав, що на знак
протесту перерізав зап’ястя лівої руки, та що йому не було надано належної медичної допомоги у зв’язку з цим.
ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
46. Відповідні положення Конституції України, Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України наведені, зокрема, у рішенні Суду у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (Nechiporuk and Yonkalo v. Ukraine), заява № 42310/04, пп. 121–123,
131, 134 та 138, з подальшими посиланнями, від 21 квітня 2011 року).

ПРАВО
І. СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
47. Заявник скаржився за статтею 3 Конвенції, що він зазнавав фізичного жорстокого поводження та психологічного тиску з боку працівників міліції 18 серпня 2005 року і в подальшому, а також, що органи державної влади не провели ефективне розслідування у зв’язку
з цим. Він також скаржився за цим же положенням на умови його тримання у Ладижинській виправній колонії № 39. Стаття 3 Конвенції,
на яку посилався заявник, передбачає таке:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому,
що принижує гідність, поводженню або покаранню.»
А. Щодо прийнятності

1. Стверджуване жорстоке поводження із заявником
та ефективність розслідування
48. Уряд стверджував, що заявник на вичерпав доступних національних засобів юридичного захисту, оскільки він не оскаржив по
станову прокурора про відмову в порушенні кримінальної справи від
15 лютого 2006 року до вищестоящої прокуратури або до суду.
49. Уряд стверджував, що ця справа відрізняється від справи «Каверзін проти України» (Kaverzin v. Ukraine), заява № 23893/03,
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пп. 173–180, від 15 травня 2012 року), в якій Суд встановив, що небажання органів влади забезпечити проведення оперативного та ретельного розслідування скарг підозрюваних у вчиненні кримінальних злочинів на жорстоке поводження становить системну проблему в України. На думку Уряду той факт, що прокурор виніс постанову через два
дні після подання заявником скарги свідчить про готовність органів
влади розслідувати це питання, на відміну від вищезгаданої справи
«Каверзін проти України» (Kaverzin v. Ukraine).
50. Заявник не погодився. Посилаючись на різноманітну практику
Суду, він стверджував, що засоби юридичного захисту, на які посилався Уряд, не можуть вважатися ефективними у його випадку. Він також
стверджував, що сам факт відхилення його скарги протягом двох днів
не свідчив про ефективність розслідування на національному рівні,
а демонстрував поспішну спробу органів влади закрити це питання.
51. Суд зазначає, що він вже відхиляв подібні заперечення Уряду
щодо невичерпання національних засобів юридичного захисту в контексті тверджень про жорстоке поводження, наприклад у вищезгаданій справі «Каверзін проти України» (Kaverzin v. Ukraine), пп. 84–89).
Суд не погоджується з аргументом Уряду, що згадана справа відрізняється від даної. У згаданій справі за схожих фактичних обставин
справи Суд дійшов висновку, що заявник вжив достатніх заходів на
національному рівні для того, щоб довести свої скарги на жорстоке поводження працівників міліції до відома національних органів влади,
зазначивши, що той факт, що скарги були відхилені прокуратурою не
завадив їхньому розгляду по суті національними судами під час судового провадження у справі заявника.
52. Таким чином, Суд вважає, що ця скарга не може бути відхилена
у зв’язку з невичерпанням національних засобів юридичного захисту.
53. Суд також зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції або неприйнятною
з будь-яких інших підстав Отже, вона має бути визнана прийнятною.

2. Умови тримання заявника
у Ладижинській виправній колонії № 39
54. Уряд надав докладну інформацію про умови тримання заявника у виправній колонії та стверджував про відсутність порушень
прав заявника за статтею 3 Конвенції.
55. Заявник у відповідь стверджував, що ці умови були неприйнятними.
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56. Суд не вважає за потрібне аналізувати обмін зауваженнями
сторін по суті цієї скарги, оскільки у будь-якому випадку вважає її неприйнятною.
57. Суд зазначає, що заявник належним чином не подав цю скаргу
до Суду. На відміну від його інших численних скарг, лише ця скарга не
була подана ним особисто, а його матір’ю в якості його представника (див пп. 43–45). З матеріалів справи чітко вбачається, що заявник
скаржився на умови тримання під вартою у виправній колонії своїй
матері. При цьому, не є очевидним те, що він мав на меті подати цю
скаргу до Суду.
58. Проте, навіть якщо припустити, що цю скаргу подав заявник,
а не його мати, Суд зазначає, що твердження щодо побутових умов його
тримання у Ладижинській виправній колонії № 39 обмежувалися короткими, загальними та фрагментарними заявами, на відміну від його
докладних і конкретних скарг щодо Сумського ІТТ й СІЗО (які, тим не
менше, були визнані неприйнятними з інших підстав — див. п. 4).
59. Суд визнає, що у справах щодо скарг на умови тримання під
вартою він не завжди вимагає від заявника підтвердження всіх та кожного твердження конкретними документами, погоджуючись, що відповідна інформація і можливості перевірки фактів у таких випадках
перш за все знаходяться в руках органів влади. При цьому, суд зазначає, що заявник повинен надати детальний і послідовний опис умов
його або її тримання під вартою, навівши конкретні факти, які дали
б Суду змогу визнати, що скарга не є явно необґрунтованою або неприйнятною з будь-яких інших підстав. Лише правдоподібний та детальний опис стверджуваних нелюдських або таких, що принижують
гідність, умов тримання під вартою є достатнім доказом жорстокого
поводження та достатньою підставою для повідомлення про скаргу
Уряду держави-відповідача (див. рішення у справах «Ананьєв та інші
проти Росії» (Ananyev and Others v. Russia), заяви №№ 42525/07 і 60800/08,
п. 122, від 10 січня 2012 року, та «Ухань проти України» (Ukhan v. Ukraine),
заява № 30628/02, п. 64, від 18 грудня 2008 року).
60. На думку Суду, у цій справі вказаної вимоги дотримано не було. Заявник не надав достатньо узгодженого, докладного, повного та
розумною мірою підтвердженого доказами опису подій, щоб викликати обґрунтовану підозру, що ступінь його страждань внаслідок побутових умов тримання під вартою у Ладижинській виправній колонії
№ 39 досягнув рівня, який підпадав під дію статті 3 Конвенції, або що
він будь-яким іншим чином зазнав жорстокого поводження з боку пра-
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цівників виправної колонії у розумінні зазначеного положення (див.,
для порівняння, рішення у справі «Родзевілло проти України» (Rodzevillo
v. Ukraine), заява № 38771/05, пп. 4547, від 14 січня 2016 року).
61. Отже, Суд відхиляє цю частину заяви як явно необґрунтовану
відповідно до підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції.
В. Щодо суті

1. Стверджуване жорстоке поводження з заявником
а) Доводи сторін
62. Заявник наполягав на своєму описі подій (див. п. 10). Він зауважив, що, як встановлено медичними документами, зазнав ряд
тілесних ушкоджень, перебуваючи під контролем працівників міліції
з 17 по 18 серпня 2005 року. Органи влади, однак, не пояснили походження цих тілесних ушкоджень. Заявник також стверджував, що зазначені працівники міліції продовжували чинити на нього психологічний тиск під час його попереднього ув’язнення.
63. Уряд доводив, що твердження заявника не підтверджувались
переконливими доказами. Уряд зазначив, що перший допит заявника відбувався у присутності його захисника, і що заявник за власним
рішенням зізнався у скоєнні інкримінованих йому злочинів. Уряд також зазначив, що заявник подав свою скаргу на жорстоке поводження
з незрозумілою затримкою, яка підриває її правдоподібність.
b) Оцінка Суду
64. Як неодноразово зазначав Суд, стаття 3 Конвенції є втіленням
однієї з основоположних цінностей демократичних суспільств (див.,
серед багатьох інших посилань, рішення у справі «Селмуні проти Франції» (Selmouni v. France), [ВП], заява № 25803/94, п. 95, ЄСПЛ 1999V). У разі
подання скарг за цією статтею Суд повинен провести особливо ретельний аналіз, і він робитиме це з урахуванням усієї доказової бази, наданої сторонами (див. рішення у справах «Матьяр проти Туреччини»
(Matyar v. Turkey), заява № 23423/94, п. 109, від 21 лютого 2002 року, та
«Ульку Екінджі проти Туреччини» (Ülkü Ekinci v. Turkey), заява № 27602/95,
п. 136, від 16 липня 2002 року).
65. При оцінці доказів Суд зазвичай керується критерієм доведеності «поза розумним сумнівом». Відповідно до усталеної практики
Суду, така доведеність може випливати із сукупності достатньо вагомих, чітких і узгоджених між собою ознак чи схожих неспростовних
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презумпцій. Більше того, слід нагадати, що під час провадження на
підставі Конвенції не у всіх справах неухильно застосовується принцип affirmanti incumbit probatio (той, хто стверджує щось, повинен довести це твердження). У випадках, коли інформація щодо подій, про
які йдеться, відома виключно органам влади, як це має місце у справі
щодо ув’язнених осіб, які перебувають під контролем органів влади, — і коли у таких осіб під час їхнього ув’язнення з’являються тілесні
ушкодження, це породжує відповідні обґрунтовані презумпції щодо
фактів. При цьому тягар доведення можна вважати покладеним на органи влади, адже саме вони мають надати задовільні та переконливі
пояснення (див. рішення у справі «Ель-Масрі проти Колишньої Югославської Республіки Македонія» (El-Masri v. the former Yugoslav Republic of
Macedonia), [ВП], заява № 39630/09, пп. 151 і 152, ЄСПЛ 2012, з подальшими посиланнями на практику Суду).
66. Повертаючись до цієї справи, Суд зазначає, що згідно медичної
документації, що міститься у матеріалах справи, на момент затримання 17 серпня 2005 року заявник мав певні тілесні ушкодження. А саме,
у нього було декілька саден на спині та животі (див. п. 7). Незважаючи
на те, що у своїх скаргах заявник не пояснив походження цих тілесних ушкоджень, він ніколи не звинувачував у них органи влади. Крім
того, Суд звертає увагу на те, що наступного дня заявник пройшов судово-медичну експертизу, за результатами якої було задокументовано значно більше тілесних ушкоджень. Так, під час судово-медичної
експертизи він мав численні крововиливи та садна на голові, грудній
клітині та лівому стегні. Крім того, у нього були горизонтально розташовані садна на обох зап’ястях. Походженнях цих додаткових тілесних
ушкоджень, отриманих заявником під час перебування під контролем
органів влади, ніколи не пояснювалось.
67. Враховуючи це, Суд вважає достатньо встановленим факт, що
заявник зазнав тілесних ушкоджень внаслідок жорстокого поводження, за яке Уряд має нести відповідальність відповідно до Конвенції,
та яке слід кваліфікувати як нелюдське та таке, що принижує гідність.
68. Суд бере до уваги особливу жорстокість поводження, якого зазнав заявник відповідно до його версії подій (див. п. 10). Безсумнівно,
якщо б це було достатньо встановлено, то воно кваліфікувалося б як
тортури. Проте, в розпорядженні Суду немає доказів, які б дозволили
йому встановити згідно з критерієм «поза розумним сумнівом», що поводження, якого зазнав заявник, досягло рівня «катування».
69. Відповідно, було порушення статті 3 Конвенції.
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2. Ефективність розслідування на національному рівні
70. Заявник стверджував, що не було докладено справжніх зусиль
щодо розслідування його скарги на жорстоке поводження. Заявник
стверджував, що намагався подати цю скаргу якомога раніше, але він
боявся, оскільки зазначені працівники міліції мали безперешкодний
доступ до нього під час його тримання в ІТТ та навіть пізніше. Крім
того, він зазначив, що не довіряв призначеному йому захиснику та не
зміг покластися на нього. У будь-якому випадку заявник зазначив, що
30 вересня 2005 року він повідомив органам влади про цю скаргу, але
безрезультатно. Щодо його скарги, поданої 13 лютого 2006 року, заявник визнав, що органи влади оперативно на неї відреагували. Проте,
на думку заявника, постанова прокурора про відмову в порушенні
кримінальної справи з цього приводу, винесена всього лише через два
дні, свідчить скоріше про неефективність розслідування.
71. Уряд зазначив, що заявник вперше подав скаргу лише 13 лютого 2006 року, тобто із затримкою близько шести місяців. Уряд зазначив, що розслідування було невідкладно розпочате, і що для перевірки
тверджень заявника були вжиті всі необхідні слідчі дії. Той факт, що
зазначені твердження виявилися необґрунтованими, не можна трактувати проти органів влади. Уряд також зазначив, що заявник не оскаржив винесену за результатами розслідування постанову.
72. Проте, Суд звертає увагу, що у своїх зауваженнях щодо скарги
заявника про порушення його права на правову допомогу (див. п. 82)
Уряд визнав, що заявник скаржився слідчому на жорстоке поводження
та подальший психологічний тиск з боку працівників міліції ще 30 вересня 2005 року
73. Суд нагадує, що будь-яке розслідування серйозних тверджень
про жорстоке поводження має бути як оперативним, так і ретельним.
Це означає, що органи влади завжди повинні добросовісно намагатись
з’ясувати, що трапилось, та не покладатися на поспішні або необґрунтовані висновки для закриття кримінальної справи або використовувати їх як підставу для своїх рішень. Вони повинні вживати всіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що
стосуються події. Будь-який недолік розслідування, що стає на заваді
з’ясуванню причин тілесних ушкоджень або встановленню винних
осіб, ставитиме під загрозу дотримання цього стандарту (див., наприклад, рішення у справі «Серіков проти України» (Serikov v. Ukraine), заява
№ 42164/09, п. 78, від 23 липня 2015 року).
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74. Повертаючись до обставин цієї справи, Суд вважає достатньо
встановленим той факт, що вперше заявник поскаржився органам
влади на стверджуване жорстоке поводження 30 вересня 2005 року Жодного розслідування у зв’язку з цим проведено не було. Більше
того, вбачається, що заявник не був належним чином захищений від
подальшого психологічного тиску з боку працівників міліції, яких він
звинувачував у жорстокому поводженні. Так, згідно матеріалів справи, вони продовжували відвідувати його в ІТТ, а потім — у СІЗО, незважаючи на протилежні твердження слідчого (див. пп. 19, 24 і 26).
75. Відповідно, Суд вважає, що відповідальність за затримку у початку розслідування мають нести органи влади, а не заявник, в чому
Уряд намагався переконати Суд.
76. Далі Суд зазначає, що, коли зрештою було розпочато розслідування, воно переважно обмежувалося допитами працівників міліції,
які заперечували достовірність тверджень заявника. Крім того, хоча
існував беззаперечний медичний доказ того, що заявник отримав деякі з його тілесних ушкоджень, перебуваючи під контролем працівників міліції, прокурор вирішив не аналізувати це питання та обмежився
загальним зауваженням, що на момент затримання заявник вже мав
тілесні ушкодження.
77. Загалом, із матеріалів справи не вбачається жодних вагомих
зусиль, спрямованих на підтвердження або спростування версії подій
заявника, в тому числі шляхом його ретельного допиту, проведення
очної ставки або постановки конкретних запитань працівнику лінійного відділу станції Київ-Пасажирський і судово-медичному експерту, які проводили огляд заявника 17 та 18 серпня 2005 року відповідно
(див. рішення у справі «Данілов проти України» (Danilov v. Ukraine), заява
№ 2585/06, п. 70, від 13 березня 2014 року).
78. Суд зазначає, що у низці інших справ проти України він вже засуджував методи розслідування, схожі на методи, що застосовувались
у цій справі (див., серед інших, рішення у справі «Дрозд проти України» (Drozd v. Ukraine), заява № 12174/03, пп. 68–71, від 30 липня 2009 року; «Савицький проти України» (Savitskyy v. Ukraine), заява № 38773/05,
пп. 121–122, від 26 липня 2012 року; та «Гриненко проти України»
(Grinenko v. Ukraine), заява № 33627/06, п. 62, від 15 листопада 2012 року). У рішенні у справі «Каверзін проти України» ((Kaverzin v. Ukraine),
пп. 173–180) Суд встановив, що небажання органів влади забезпечити
проведення оперативного та ретельного розслідування скарг підозрюваних у вчиненні кримінальних злочинів на жорстоке поводження
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становить системну проблему у розумінні статті 46 Конвенції. З огляду
на обставини цієї справи та свою попередню практику, Суд доходить
висновку, що у цій справі також не було здійснено серйозної спроби
розслідування тверджень заявника щодо жорстокого поводження.
79. Відповідно було порушення процесуального аспекту статті 3
Конвенції.
ІІ. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ
80. Заявник скаржився за пунктом 1 статті 6 Конвенції на порушення його права не свідчити проти себе. Він також скаржився за
підпунктом «с» пункту 3 статті 6, що його було позбавлено доступу
до захисника протягом двох днів після його затримання, та що його
захисник не захищав його права належним чином. Зрештою, він скаржився за підпунктом «d» пункту 3 статті 6, що він не мав можливості
вимагати виклику та допитувати всіх важливих свідків захисту. Відповідні положення статті 6 Конвенції передбачають таке:
«1. Кожен має право на справедливий ... розгляд його справи ... судом,
який ... встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.
3. Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення
має щонайменше такі права:
...с) захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу
захисника, вибраного на власний розсуд, або — за браком достатніх
коштів для оплати юридичної допомоги захисника — одержувати таку допомогу безоплатно, коли цього вимагають інтереси правосуддя;
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. Щодо прийнятності

a) Свідчення проти себе під тиском
81. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Він також зазначає, що вона не неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже, вона
має бути оголошена прийнятною.
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b) Право на захист правову допомогу
82. Уряд зауважив, що заявник не висував цієї скарги у своїй касаційній скарзі. Тому Уряд стверджував, що заявник не вичерпав
національних засобів юридичного захисту, як того вимагає пункт 1
статті 35 Конвенції. В якості альтернативи Уряд стверджував, що ця
скарга є явно необґрунтованою, зокрема, тому, що з моменту першого
допиту заявника в якості підозрюваного його представляв захисник.
З цього приводу Уряд зауважив, що 30 серпня 2005 року, якого все ще
представляв призначений йому захисник, відмовився від своїх попередніх зізнавальних показань як від таких, що були отримані під тиском. На думку Уряду цей факт можна було розглядати як доказ довіри
заявника до цього захисника, а також належного виконання останнім
своїх обов’язків.
83. Заявник стверджував, що скаржився до Верховного Суду, серед
іншого, «на несправедливість судового розгляду». Відповідно, він закликав Суд відхилити аргумент Уряду.
84. Суд нагадує, що згідно з пунктом 1 статті 35 Конвенції він
може розглядати заяву лише після того, як було вичерпано всі національні засоби юридичного захисту. Мета статті 35 полягає у наданні
Договірним Сторонам можливості запобігти порушенню, у зв’язку
з яким проти них подано скарги, чи виправити такі порушення ще до
того, як скарги буде подано до Суду (див., наприклад, рішення у справі
«Сіве проти Франції» (Civet v. France) [ВП], заява № 29340/95, п. 41, ЄСПЛ
1999-VI). Отже, скарги подані до Суду, мають спочатку подаватися до
національних судів, принаймні по суті та відповідно до формальних
вимог і строків, встановлених національним законодавством (див.,
серед інших джерел, рішення у справах «Кардо проти Франції» (Cardot
v. France), від 19 березня 1991 року, п. 34, Серія А, № 200 та «Ельчі та
інші проти Туреччини» (Elзi and Others v. Turkey), заяви №№ 23145/93
і 25091/94, пп. 604 та 605, від 13 листопада 2003 року). Проте обов’язок
вичерпання національних засобів юридичного захисту вимагає, щоб
у зв’язку зі своїми конвенційними скаргами заявник належним чином
користувався засобами юридичного захисту, які є ефективними, достатніми та доступними (див. рішення у справі «Балог проти Угорщини»
(Balogh v. Hungary), заява № 47940/99, п. 30, від 20 липня 2004 року).
85. Суд вже констатував, що касаційна скарга до Верховного Суду України вважається ефективним засобом юридичного захисту
щодо скарг, пов’язаних з різними аспектами справедливого судового
розгляду кримінальної справи, гарантованого пунктами 1 і 3 статті 6
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Конвенції (див., наприклад, ухвалу щодо прийнятності у справі «Архіпов проти України» (Arkhipov v. Ukraine), заява № 25660/02, від 18 травня 2004 року; рішення у справах «Олег Колесник проти України» (Oleg
Kolesnik v. Ukraine), заява № 17551/02, п. 28, від 19 листопада 2009 року
та «Жизіцький проти України» (Zhyzitskyy v. Ukraine), заява № 57980/11,
пп. 58–60, від 19 лютого 2015 року).
86. Суд також зазначає, що у своєму рішенні у справі «Буглов проти
України» (Buglov v. Ukraine) він встановив, що заявник не вичерпав національні засоби юридичного захисту щодо своєї скарги на обмеження його права на доступ до захисника на початковому етапі провадження, оскільки його скарги до національних судів щодо порушення
його права на захист ґрунтувалися на доводах, відмінних від доводів,
наведених у його заяві до Суду (заява № 28825/02, п. 110, від 10 липня
2014 року).
87. Повертаючись до цієї справи, Суд зауважує, що у свої касаційній
скарзі заявник не підіймав питання щодо стверджуваного обмеження на початковому етапі провадження його права на правову допомогу або щодо виконання призначеного йому слідчим захисником своїх
обов’язків. Таким чином, Суд вважає, що ця частина заяви має бути відхилена відповідно до пунктів 1 і 4 статті 35 Конвенції у зв’язку з невичерпанням заявником національних засобів юридичного захисту.
c) Право на виклик свідків
88. Згідно з доводами заявника, при визнанні його винним та
призначенні йому покарання у вигляді позбавлення волі національні
суди відмовилися заслухати свідків, які могли б довести його невинуватість. Під час провадження у національних судах заявник стверджував, що інкриміновані йому злочини були насправді вчинені А. та С. та
клопотав до суду першої інстанції про виклик свідків, які могли знати
тих осіб або які могли бачити заявника разом із ними у місцевому барі.
Крім того, заявник стверджував, що суд першої інстанції не викликав
всіх свідків, допитаних під час досудового слідства.
89. Уряд стверджував, що заявник не довів, що показання свідків,
яких суд першої інстанції відмовився викликати, були необхідні для
доведення його невинуватості або для встановлення істини у справі.
Уряд також повідомив, що заявник, якого представляв захисник, обраний на його власний розсуд, міг брати участь у змагальному процесі,
в ході якого він міг висунути всі свої аргументи та мав можливість
спростувати докази проти нього.
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90. Суд нагадує, що право на виклик свідків не є абсолютним і може бути обмежене в інтересах належного відправлення правосуддя.
Підпункт «d» пункту 3 статті 6 не вимагає участі у процесі та розгляду
кожного свідчення на користь обвинуваченого; його основною метою,
як це зазначається у словосполученні «на тих самих умовах», є повна рівність сторін відповідного провадження. Завдання Суду полягає у тому, щоб упевнитися, що зазначене провадження в цілому було справедливим (див. рішення у справі «Відаль проти Бельгії» (Vidal
v. Belgium), від 22 квітня 1992 року, п. 33, Серія А, № 235B). Заявник,
який скаржиться на порушення свого права вимагати присутності та
допиту свідка захисту, має довести, що допит цієї особи є необхідним
для встановлення істини, а відмова у виклику цього свідка порушувала його право на захист (див. рішення у справі «Гійюрі проти Франції»
(Guilloury v. France), заява № 62236/00, п. 55, від 22 червня 2006 року).
Хоча для національних судів є звичайною практика щодо оцінки отриманих ними доказів у тій самі мірі, що й доказів, які підсудні прагнуть
долучити до справи, у будь-якому випадку мають існувати виключні
обставини, які б могли переконати Суд, що відмова заслухати особу як
свідка не відповідає статті 6 (див. рішення у справах «Брікмон проти
Бельгії» (Bricmont v. Belgium), від 7 липня 1989 року, п. 89, Серія А, № 158
та «Дестрем проти Франції» (Destrehem v. France), заява № 56651/00,
п. 41, від 18 травня 2004 року).
91. Суд також зазначає, що використання в якості доказів свідчень,
на стадіях розслідування правоохоронними органами та судового
слідства саме по собі не є несумісним з підпунктом «d» пункту 3 та пункту 1 статті 6 за умови, що дотримано право на захист. Як правило, ці
права передбачають надання обвинуваченому належної та відповідної
можливості поставити під сумнів показання свідка та допитати його,
як під час надання свідчень, так і на більш пізній стадії провадження
(див. рішення у справі «Люді проти Швейцарії» (Lüdi v. Switzerland), від
15 червня 1992 року, п. 49, Серія А, № 12433/86 та вищезгадане рішення
у справі «Буглов проти України» (Buglov v. Ukraine), п. 115).
92. Повертаючись до фактів цієї справи, Суд зазначає, що суд першої інстанції заслухав показання багатьох свідків які, за твердженням
заявника, могли б встановити особу О. та С. (див. п. 34). У той же час,
деякі свідки не були заслухані судом, і заявник не мав можливості
очної ставки з ними. Проте, так чи інакше, з обставин справи не вбачається, що зазначені свідки могли б довести невинуватість заявника:
він очікував від них лише підтвердження факту існування О. та С., та,
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що заявника бачили з ними у місцях і в час, що не мають ніякого відношення до інкримінованих йому злочинів. Отже Суд не переконаний,
що факт відмови національних судів заслухати свідків, на яких посилався заявник, був достатньо істотним для того, щоб поставити під
сумнів результат кримінального провадження (див. для порівняння
рішення у справі «Балицький проти України» (Balitskiy v. Ukraine), заява
№ 12793/03, п. 45, від 3 листопада 2011 року). Заявник також не довів,
що він не мав змоги належним чином поставити під сумнів показання
деяких свідків, дані в ході досудового слідства, або, що цей доказ був
єдиним або вирішальним для йому засудження.
93. Отже, ця скарга є явно необґрунтованою та має бути відхилена
відповідно до підпункту «а» пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.
В. Суть

94. Заявник стверджував, що його зізнання, отримані під примусом, зіграли вирішальну роль у його засуджені. Він зазначив, що, хоча
на початку першого допиту в якості підозрюваного його не було піддано фізичному жорстокому поводженню, його психологічні та фізіологічні наслідки тривали довго після цього, особливо з урахуванням
того, що він перебував під постійною загрозою знову зазнати жорстокого поводження, якщо він діятиме всупереч інтересам працівників
міліції. Він вважав, що наслідки жорстокого поводження та погрози
подальшого жорстокого поводження повинні були бути прийняті до
уваги при оцінці характеру та ступеня насилля, застосованого з метою отримання зізнань. Заявник також зазначив, що у нього не було
належної можливості оскаржити допустимість доказів, отриманих під
примусом, а його скарги на жорстоке поводження та отримання від
нього зізнань під примусом не розглядались належним чином.
95. Уряд зауважив, що кримінальне провадження щодо заявника було справедливим. Він зазначив, що заявника допитували тільки
у присутності адвоката, і що йому було роз’яснено його право не свідчити проти себе. Щодо тверджень заявника про жорстоке поводження,
то вони були необґрунтованими.
96. Уряд також зазначив, що зізнання заявника не було єдиним
доказом, який став підставою для його засудження.
97. Щодо використання доказів, отриманих із порушенням права зберігати мовчання та права не свідчити проти себе, Суд нагадує,
що вони є загальновизнаними міжнародними стандартами, що ле-
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жать в основі поняття справедливого судового розгляду за статтею 6.
Встановлення таких стандартів пояснюється, зокрема, необхідністю
захисту особи, яка переслідується за кримінальним законом, від неналежного тиску з боку органів влади, щоб завдяки цьому уникнути
помилок правосуддя та сприяти реалізації цілей статті 6 Конвенції.
Право не свідчити проти себе передбачає, зокрема, що у кримінальній
справі сторона обвинувачення, намагаючись довести вину обвинуваченого, не може використовувати докази, здобуті всупереч волі обвинуваченого за допомогою методів примусу чи тиску (див. рішення у справі
«Шабельник проти України» (Shabelnik v. Ukraine), заява № 16404/03, п. 55,
від 19 лютого 2009 року, з подальшими посиланнями).
98. Більше того, допустимість свідчень, отриманих за допомогою
катування або жорсткого поводження з порушенням статті 3 Конвенції, як доказів з метою встановлення відповідних фактів у кримінальному провадженні призводить до несправедливості провадження
в цілому. Цей висновок застосовується незалежно від доказової сили
показань, а також від того, чи було їх використання вирішальним для
засудження обвинуваченого судом (див. рішення у справах «Гефген проти Німеччини» (Gäfgen v. Germany) [ВП], заява № 22978/05, п. 166, ЄСПЛ
2010, з подальшими посиланнями та «Зякун проти України» (Zyakun v.
Ukraine), заява № 34006/06, пп. 62–64, від 25 лютого 2016 року).
99. У цій справі Суд встановив, що органи влади несуть відповідальність за тілесні ушкодження, яких заявник зазнав за невстановлених обставин під час його перебування під контролем працівників
міліції незадовго до його першого допиту (див. пп. 66–69). Заявник
порушив це питання у суді першої інстанції та просив не враховувати
ці зізнання. У судовому засіданні він також скаржився на постійний
психологічний тиск на нього з боку зазначених працівників міліції.
Проте, суд першої інстанції не здійснив жодної спроби перевірити
твердження заявника та відхилив його скаргу лише на тій підставі, що
розслідування цього питання вже проводилося органами прокуратури. Такий формальний підхід видається ще більш дивним з огляду на
те, що суд першої інстанції все-таки встановив порушення у зв’язку
з надмірною тривалістю тримання заявника в ІТТ (місце тримання під
вартою при органах внутрішніх справ), де він зазнавав різного виду
тиску з боку працівників міліції, причетних до стверджуваного жорстокого поводження із заявником.
100. Крім того, за обставин цієї справи Суд вважає, що свідчення
заявника проти себе зіграли важливу роль у його засудженні, незважа-

525

Справи, які стосуються свободи від катувань та поганого поводження

ючи на те, що в подальшому відмовився від них як від таких, що були
отримані під тиском.
101. Вищенаведених міркувань достатньо для Суду, щоб дійти ви
сновку, що було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції у зв’язку з порушенням права заявника не свідчити проти себе.
ІІІ. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПРАВА
НА ІНДИВІДУАЛЬНУ ЗАЯВУ
102. Заявник скаржився, що національні органи влади перешкоджали ефективному здійсненню права на звернення до Суду, оскільки
вони відмовляли йому в доступі до документів, необхідних йому для
підтвердження його скарг у Суді. Він посилався на статтю 34 Конвенції, відповідні положення якої передбачають таке:
«Суд може приймати заяви від будь-якої особи, ... які вважають себе
потерпілими від допущеного однією з Високих Договірних Сторін порушення прав, викладених у Конвенції або протоколах до неї. Високі
Договірні Сторони зобов’язуються не перешкоджати жодним чином
ефективному здійсненню цього права.»

103. Уряд заперечував цей аргумент і стверджував, що Україна дотрималась своїх зобов’язань за статтею 34 Конвенції.
104. Суд вже встановлював, що стаття 34 Конвенції може покладати на державні органи обов’язок надавати копії документів заявникам, які перебувають в особливо вразливому становищі та є залежними і не можуть отримати необхідні документи на підтримку своїх заяв
без допомоги держави (див. в якості нещодавнього прикладу рішення
у справі «Найдьон проти України» (Naydyon v. Ukraine), заява № 16474/03,
п. 63, від 14 жовтня 2010 року). При цьому, обов’язок держави не перешкоджати здійсненню права на індивідуальну заяву не означає автоматично, що вона зобов’язана надавати заявникам копії всіх чи будьяких запитуваних документів або забезпечувати їм технічні можливості на їхній вибір для того, аби вони виготовили копії самостійно
(див. рішення у справі «Корнаковс проти Латвії» (Kornakovs v. Latvia),
заява № 61005/00, пп. 171–174, від 15 червня 2006 року).
105. Повертаючись до цієї справи, Суд зауважує, що у заявника не
виникало жодних складнощів у підготовці копій запитуваних у нього
Судом документів (див. пп. 40 і 41). Навіть припускаючи, що деякі з його клопотань про надання копій невизначених документів, які він вва-
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жав необхідними для обґрунтування своєї заяви, не були задоволені,
з огляду на всю інформацію, наявну в Суду, сам цей факт не порушує
жодного питання за статтею 34 Конвенції.
106. В цілому, Суд вважає, що в цій справі держава дотрималась
своїх зобов’язань за статтею 34 Конвенції.
IV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
107. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї,
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає
потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.»
А. Шкода

108. Заявник вимагав перегляду справи та 100 000 євро відшкодування моральної шкоди.
109. Уряд заперечив проти цієї вимоги як необґрунтованої та
у будь-якому випадку надмірної.
110. Розглянувши всі обставини цієї справи, Суд визнає, що заявник зазнав моральної шкоди, яку не можна компенсувати лише шляхом встановлення порушення. Здійснюючи оцінку на засадах справедливості, Суд вважає за належне присудити заявнику 9000 євро відшкодування моральної шкоди та додатково суму будь-якого податку, що
може йому нараховуватись.
111. Суд увагу також зазначає, що у випадку, коли особу, як це мало
місце у цій справі, було засуджено судом за результатами провадження
у справі, що не відповідало вимогам Конвенції щодо справедливості,
належним способом виправлення такого порушення за загальним
принципом є новий розгляд, перегляд або відновлення провадження
за вимогою заявника (див., наприклад, рішення у справі «Леонід Лазаренко проти України» (Leonid Lazarenko v. Ukraine), заява № 22313/04,
п. 65, від 28 жовтня 2010 року).
В. Судові та інші витрати

112. Заявник також вимагав відшкодування 2975 євро судових
та інших витрат, понесених під час провадження у Суді, які слід пере-
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рахувати безпосередньо на рахунок його захисника. В обґрунтування
своєї вимоги заявник надав договір про надання правової допомоги,
укладений між ним і паном Тарахкалом 22 жовтня 2013 року. Цим контрактом встановлювалась погодинна ставка у розмірі 95 євро. Згідно
з цим договором розрахунок мав здійснюватися після закінчення провадження у Страсбурзі та в межах присудженої Судом суми компенсації судових та інших витрат. Заявник також надав акт виконаних
робіт від 18 червня 2014 року за зазначеним договором. У ньому вказувалось, що пан Тарахкало працював над справою двадцять вісім годин (2660 євро) та поніс адміністративні та поштові витрати у розмірі
213 євро та 106 євро відповідно.
113. Уряд заперечив проти цієї вимоги як надмірної та необґрунтованої.
114. Відповідно до практики Суду заявник має право на відшкодування судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі
витрати були фактичними і неминучими, а їхній розмір — обґрунтованим. Суд зазначає, що лише заявник зобов’язаний за договором
сплатити гонорар пану Тарахкалу. Беручи до уваги надані документи,
Суд приходить до висновку, що ці витрати були «фактичними» (див.
рішення у справі «Теб’єті Мюхафізе Джем’єті та Ісрафілов проти Азербайджану» (Tebieti Mühafize Cemiyyeti and Israfilov v. Azerbaijan), заява
№ 37083/03, п. 106, ЄСПЛ 2009).
115. Проте, Суд зазначає, що заявник не надав жодних документів
на підтвердження адміністративних та поштових витрат. Відповідно, з огляду на всі наявні в нього матеріали, Суд присуджує заявнику
1810 євро (що дорівнює 2660 євро за вирахуванням 850 євро, — суми,
отриманої в порядку надання правової допомоги) та додатково будьякий податок на додану вартість, що може нараховуватись заявнику.
Належна до сплати сума компенсації має бути перерахована на банківський рахунок захисника заявника, пана Тарахкала, як було вказано заявником (див, наприклад, рішення у справі «Білоусов проти України» (Belousov v. Ukraine), заява № 4494/07, пп. 116–117, від 07 листопада
2013 року).
С. Пеня

116. Суд вважає за належне призначити пеню на підставі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має
бути додано три відсоткові пункти.
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На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує прийнятними скарги за статтею 3 Конвенції (щодо
стверджуваного жорстокого поводження з заявником та ефективності
відповідного розслідування на національному рівні) та за пунктом 1
статті 6 Конвенції (щодо права не свідчити проти себе), а решту скарг
у заяві — неприйнятними.
2. Постановляє, що було порушення статті 3 Конвенції у зв’язку
з жорстоким поводженням із заявником з боку працівників міліції.
3. Постановляє, що було порушення статті 3 Конвенції у зв’язку
з неефективністю розслідування на національному рівні за скаргою
заявника на жорстоке поводження.
4. Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції
у зв’язку з порушенням права заявника не свідчити проти себе.
5. Постановляє, що держава-відповідач дотрималась своїх зобов’я
зань за статтею 34 Конвенції.
6. Постановляє, що:
a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити
заявнику такі суми, що мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення
платежу:
i) 9000 (дев’ять тисяч) євро відшкодування моральної шкоди
та додатково суму будь-якого податку, що може нараховуватись;
ii) 1810 (одна тисяча вісімсот десять) євро компенсації судових та інших витрат та додатково суму будь-якого податку,
що може нараховуватись;
b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного 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.
7. Відхиляє решту вимог заявника 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
заступник секретаря секції

Х. Гаджієв
голова
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