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ВСТУПНЕ СЛОВО 

Харківська правозахисна група взяла на себе важливий обов’язок – 
систематичне ознайомлення української громадськості, насамперед юри-
дичної, з рішеннями Європейського суду з прав людини за заявами проти 
Української держави. Вже видано три випуски серії «Рішення Європейсь-
кого суду з прав людини щодо України». Такі наміри можна тільки віта-
ти, тим більше тому, що кількість рішень стрімко зростає, зростає і їхній 
вплив на національну правову систему. Якщо за період 2001-2004 рр. Євро-
пейський суд ухвалив 23 рішення по суті за заявами проти України, то в 
2005 році – уже 123 рішення. Актуальність видання рішень Європейсько-
го суду суттєво зросла з прийняттям 23 лютого 2006 року Закону України 
«Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з 
прав людини». Закон встановлює, що рішення Європейського суду є обо-
в'язковими для виконання Україною і встановлює порядок оприлюднення 
та виконання таких рішень. Окрім виплати відшкодування Закон перед-
бачає застосування додаткових заходів індивідуального характеру, спря-
мованих на відновлення, настільки, наскільки це можливо, порушеного 
права. Відновлення попереднього юридичного стану стягувача здійсню-
ється, зокрема, шляхом повторного розгляду справи судом, включаючи 
відновлення провадження у справі, або шляхом повторного розгляду 
справи адміністративним органом. Не менш важливими є заходи загаль-
ного характеру, до яких належать внесення змін до чинного законодавства 
України та практики його застосування, внесення змін до адміністративної 
практики, забезпечення юридичної експертизи законопроектів, забезпечен-
ня професійної підготовки з питань вивчення Конвенції та практики Суду 
тощо. Законом установлено дуже важливе положення, відповідно до яко-
го українські суди «застосовують при розгляді справ Конвенцію та прак-
тику Суду як джерело права». Таким чином уперше на законодавчому рі-
вні прямо зафіксовано можливість безпосереднього посилання судами на 
Конвенцію та на чинні рішення Європейського суду з прав людини. За та-
кими умовами знання рішень Європейського суду стає необхідною компо-
нентою освіти суддів та підвищення їхньої кваліфікації. 
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Читачам цього випуску пропонується дуже цікавий перелік рішень, 
прийнятих за заявами проти України Європейським судом з прав людини. 
Хотіла б звернути увагу читача на те, що в цьому виданні зібрані практич-
но всі рішення Європейського суду станом на початок 2005 року, які сто-
суються діяльності судової гілки влади й розуміння значення незалежної 
та ефективної судової системи для правової держави.  

Насамперед ідеться про констатацію порушення права особи на спра-
ведливий судовий розгляд у судах України в справі Совтрансавто-Холдинг 
проти України. Про це рішення багато говорили на момент його винесен-
ня, але справжньої ваги воно набирає саме сьогодні, коли точиться так бага-
то суперечок щодо незалежності суддів в Україні. В рішенні у цій справі 
Європейський суд, зокрема, зазначив, що випадки втручання з боку орга-
нів державної виконавчої влади у здійснення правосуддя відображають 
брак поваги до самого функціонування судової гілки влади.  

Не менш важливим для подальшого розвитку практики Європейсь-
кого суду стосовно України стали і рішення у справах Сем Меріт проти 
України та Світлана Науменко проти України, в яких Європейський суд 
з прав людини дійшов висновку про порушення права особи на справед-
ливий судовий розгляд у частині розумного строку. При цьому в першому 
випадку Європейський суд розглядав кримінальну справу, застосувавши 
критерії визначення «розумності» строків судового розгляду також і до 
досудового слідства й надавши своє власне трактування часовим межам 
поняття «кримінального обвинувачення», зазначеного в статті 6 Конвен-
ції. Друга справа стосувалась цивільного провадження і також мала особ-
ливість – Суд вирішив рахувати строки цивільного провадження з момен-
ту подання позовної заяви і до моменту виконання рішення національного 
суду, що значно відрізняється від підходів до визначення меж судового 
розгляду, які застосовуються в українському законодавстві.  

Заслуговують також на увагу і рішення у справах Півень проти Украї-
ни та Жовнір проти України. У цих справах йшлося про порушення розум-
ного строку виконання рішень національних судів, хоча право на виконан-
ня судового рішення в розумні строки жодним чином не згадується в тексті 
Конвенції. Тим не менше Суд нагадав свою позицію, згідно з якою право 
на справедливий судовий розгляд було б примарним, якби рішення, вине-
сене на користь особи, залишалось невиконаним. При цьому необхідно 
також звернути увагу читача на суми, визначені Європейським судом в 
якості справедливої сатисфакції внаслідок констатованого порушення 
права на «розумні строки» виконання рішень національних судів. При 
тому, що відповідно до рішень національних судів заявниці мали отрима-
ти порівняно невеликі суми – 300 та 800 грн., – Суд визначив у якості 



В С Т У П Н Е  С Л О В О  

 5 

справедливої сатисфакції 3 200 євро, не орієнтуючись на пряму матеріальну 
шкоду, а виходячи зі свого власного розуміння моральної шкоди, якої за-
знали заявниці. Ці рішення стали першими у значному переліку рішень, в 
яких констатовано порушення права особи на виконання рішення націона-
льного суду в «розумні строки».  

Не можна не згадати і рішення, винесене Європейським судом з прав 
людини у справі Трегубенко проти України, в якому черговий раз було 
наголошено на одному з основних принципів верховенства права – прин-
ципі правової визначеності. Він полягає в тому, що рішення суду, яке на-
було статусу остаточного, не може бути скасоване в порядку нагляду чи в 
будь-якому іншому порядку, не обмеженому часовими межами та компе-
тенцією, навіть якщо такий порядок має на меті виправлення недоліків та 
помилок, допущених судами нижчих ланок.  

Такий самий підхід Суд продемонстрував і в рішенні у справі Полто-
раченко проти України, яке заслуговує на окремий розгляд хоча б тому, 
що в цій справі знову йшлося про повернення вкладів з колишнього Ощад-
банку СРСР, що вже розглядалось Європейським судом у справі Гайдук 
та інші проти України. Нагадаємо, що у справі Гайдука Суд дійшов ви-
сновку про відсутність порушень прав людини і про неприйнятність цієї 
заяви до розгляду по суті. Тим не менше, справу Полтораченка Суд роз-
глянув, не зважаючи на свою попередню практику. Але в останній справі 
є значна відмінність – національним судом було винесено рішення на ко-
ристь пана Полтораченка, яке вступило в законну силу, але згодом було 
скасовано в порядку нагляду вищестоящим судом. Це дозволило Європей-
ському суду розглядати не зміст вимоги щодо повернення вкладів, а пи-
тання все тієї ж правової визначеності особи, яка є складовою частиною 
права на справедливий судовий розгляд, незалежно від суті вимоги.  

Не можна залишити поза увагою і рішення Європейського суду у 
справі Мельниченко проти України, яке також досить активно коменту-
валось і українським правниками, і українськими політиками. Без сумніву, 
саме рішення є достатньо цікавим у зв’язку з тим, що Суд, скориставшись 
своїм правом тлумачення Конвенції, поширив активне право на вільні 
вибори, гарантоване статтею 3 Протоколу 1 до Конвенції, також і на пасивне 
виборче право – тобто особа має не тільки право вільно обирати, але й 
бути обраною. Але найбільш цікавим виявився процес виконання цього 
рішення Європейського суду органами влади України. До речі, читач має 
змогу ознайомитись не тільки з самим текстом рішення, але й з тими рі-
шеннями органів влади України, що були прийняті на виконання рішення 
Європейського суду. Зрозуміло, що процес виконання рішення Європей-
ського суду не міг відбуватися без помилок, особливо в цій справі, врахо-
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вуючи її політичний, а не тільки правовий аспект, але тим не менше це, 
мабуть, перше рішення Європейського суду, в якому так гостро постало 
питання виконання не тільки в частині сплати суми справедливої сатис-
факції, але й у частині здійснення заходів індивідуального характеру, зок-
рема відновлення порушеного права заявника бути обраним.  

У будь-якому разі я впевнена в тому, що це видання не тільки знайде 
свого читача, але й буде корисним багатьом юристам, суддям, прокурорам, 
адвокатам у їхній повсякденній практиці.  

 
Лілія Григор‘єва,  
суддя Верховного Суду України 
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C O N S E I L 

D E L ’ E U R O P E 
C O U N C I L 

O F E U R O P E 

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

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ 

ЧЕТВЕРТА СЕКЦІЯ 

СПРАВА «СОВТРАНСАВТО-ХОЛДИНГ ПРОТИ УКРАЇНИ» 

(Заява № 48553/99) 

РІШЕННЯ (ЩОДО СУТІ) 

Страсбург 
25 липня 2002 року 

Це рішення набуває чинності відповідно до умов, визначених стат-
тею 44 § 2 Конвенції. Воно може бути відредагованим. 

Чинне з 6 листопада 2002 року 

У справі «Совтрансавто-Холдинг проти України» 

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

п. Ґ. Ресс, голова, 
п. І. Кабрал Баррето, 
п. В. Буткевич, 
пані Н. Ваджіч, 
п. Дж. Хедіган, 
п. М. Пеллонпя, 
пані С. Ботучарова, 
та п. В. Берже, секретар секції, 
після обговорення в нарадчій кімнаті 27 вересня 2001 року та 4 лип-

ня 2002 року, 
виносить таке рішення, яке було прийнято у зазначений вище день: 
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ПРОЦЕДУРА 

1. Справа ґрунтується на заяві (№ 48553/99), поданої до Суду проти 
України російським підприємством «Совтрансавто-Холдинг» (далі – за-
явник) 11 травня 1999 року відповідно до статті 34 Конвенції про захист 
прав і основних свобод людини (далі – Конвенція). 

2. Заявника в Суді представляє п. М. де Гійєншмідт, адвокат паризь-
кої колегії адвокатів. Український уряд (далі – Уряд) представляє Упов-
новажений, пані В.Лутковська з Міністерства юстиції. 

3. Заявник стверджував, що його справа не була розглянута справед-
ливо та протягом розумного строку незалежним і безстороннім судом. Він 
також скаржився на відсутність відкритого слухання при розгляді його 
справи. При цьому він посилався на статтю 6 § 1 Конвенції. 

Посилаючись на статтю 1 Протоколу № 1, заявник скаржився, що 
внаслідок реєстрації Луганським міським виконавчим комітетом неза-
конних рішень товариства «Совтрансавто-Луганськ» його акції були зне-
цінені, у зв’язку з чим він втратив контроль над діяльністю та майном 
товариства «Совтрансавто-Луганськ». Він також стверджував, що ком-
пенсація, яку він отримав внаслідок ліквідації підприємства «Совтранс-
авто-Луганськ», не відповідала частині капіталу, яка була у його влас-
ності спочатку. 

Посилаючись на статтю 14 Конвенції, заявник стверджував, що він є 
жертвою дискримінації з боку українських органів влади, які хотіли «за-
хистити інтереси громадян України», надаючи перевагу правам українсь-
кого товариства на шкоду інтересам заявника. 

Заява була призначена до розгляду четвертій секції Суду (стаття 52 § 1 
Регламенту). Палата, на яку було покладено завдання розглядати справу 
(стаття 27 § 1 Конвенції), була сформована відповідно до статті 26 § 1 Ре-
гламенту. 

4. Після слухання, присвяченого одночасно питанням прийнятності 
та суті заяви (стаття 54 § 4 Регламенту), рішенням від 27 вересня 2001 
року Палата визнала заяву прийнятною. 

5. Відповідно до статті 61 § 1 Регламенту рішення щодо прийнятності 
заяви було надіслане російському урядові. 

6. Як заявник, так і Уряд подали свої зауваження щодо суті справи 
(стаття 59 § 1 Регламенту). 

7. 1 листопада 2001 року Суд змінив склад секцій (стаття 25 § 1 Рег-
ламенту), однак Палата колишньої четвертої секції, як вона існувала до 
цієї дати, продовжила розгляд заяви. 
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ФАКТИ 

І. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ 

8. Заявник, АТ «Совтрансавто-Холдинг», – російське акціонерне то-
вариство міжнародних перевезень, створене у 1993 році, що знаходиться 
у Москві. 

9. У період з 1993 по 1997 рік заявник володів 49 % акцій українського 
відкритого акціонерного товариства «Совтрансавто-Луганськ». 

А. РІШЕННЯ ТОВАРИСТВА «СОВТРАНСАВТО-ЛУГАНСЬК» 
ЩОДО ЗБІЛЬШЕННЯ СТАТУТНОГО ФОНДУ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН 

ДО СТАТУТНИХ ДОКУМЕНТІВ І ЇХ РЕЄСТРАЦІЯ 
ЛУГАНСЬКИМ МІСЬКВИКОНКОМОМ 

10. 3 січня 1996 року загальні збори акціонерів «Совтрансавто-
Луганськ» ухвалили рішення про внесення змін до статутних документів 
(статуту та інших документів) цього товариства й перетворили його на 
закрите акціонерне товариство. 23 січня 1996 року виконавчий комітет 
Луганська, муніципальний орган, відповідно до повноважень, наданих 
йому законом, зареєстрував це рішення. 

11. 26 грудня 1996 року, 11 серпня 1997 року та 20 жовтня 1997 року 
генеральний директор ЗАТ «Совтрансавто-Луганськ» ухвалив рішення про 
збільшення (кожного разу на третину) статутного фонду товариства та, як 
наслідок, про внесення змін до статутних документів. Ці рішення були за-
реєстровані Луганським міськвиконкомом 30 грудня 1996 року, 12 серпня 
1997 року та 18 листопада 1997 року відповідно. 

12. Внаслідок збільшення статутного фонду керівництво ЗАТ «Сов-
трансавто-Луганськ» отримало право одноособово керувати товариством 
та контролювати його майно. Частина статутного фонду, що знаходилась 
у власності заявника, зменшилась з 49 % до 20,7 %. 

13. Відповідно до тверджень заявника, з 1997 по 1999 роки частина 
майна ЗАТ «Совтрансавто-Луганськ» була продана різним підприємствам, 
створеним генеральним директором цього товариства. 

В. ПОЧАТОК СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ 
ЗА ПОЗОВОМ ЗАЯВНИКА ДО ЗАТ «СОВТРАНСАВТО-ЛУГАНСЬК» 

ТА ЛУГАНСЬКОГО МІСЬКВИКОНКОМУ 

14. 25 червня 1997 року заявник звернувся до арбітражного суду Луган-
ської області (суд першої інстанції у цій справі) з позовом (справа № 70/10-
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98) до ЗАТ «Совтрансавто-Луганськ» та Луганського міськвиконкому. Він 
наполягав на визнанні незаконними рішень щодо внесення змін до статут-
них документів вказаного товариства та рішення відносно реєстрації, ухва-
леному виконавчим комітетом 23 січня 1996 року. Заявник стверджував, 
що всупереч вимогам чинного законодавства та статутних документів то-
вариства «Совтрансавто-Луганськ» загальні збори акціонерів від 3 січня 
1996 року були організовані без участі і без згоди представників «Сов-
трансавто-Холдингу». Крім того, протокол не був підписаний всіма акціо-
нерами. 4 серпня 1997 року арбітражний суд відхилив позов. 

15. 9 вересня 1997 року заявник звернувся до голови арбітражного 
суду Луганської області з заявою про перевірку рішення від 4 серпня 
1997 року в порядку нагляду. Ухвалою від 14 жовтня 1997 року заступник 
голови суду відхилив заяву. 

16. 21 листопада 1997 року заявник звернувся до судової колегії Ви-
щого господарського суду України з заявою про перевірку в порядку на-
гляду відповідного рішення. Постановою від 6 березня 1998 року судова 
колегія Вищого арбітражного суду скасувала рішення від 4 серпня та 14 
жовтня 1997 року на підставі того, що відповідні судові органи звернули 
недостатню увагу на обставини справи та аргументи заявника. Вона пе-
редала справу на новий судовий розгляд в арбітражний суд Київської 
області (суд першої інстанції у цій справі), вказавши звернути особливу 
увагу на необхідність глибокого вивчення фактів справи та документів, 
наданих сторонами. 

С. ПЕРІОД ІЗ СІЧНЯ ПО ТРАВЕНЬ 1998 РОКУ 

16 січня 1998 року керівництво ЗАТ «Совтрансавто-Луганськ» на-
правило Президентові України листа, в якому вимагало «взяти справу під 
особистий контроль», а також «захистити інтереси України». Листом від 
3 лютого 1998 року Президент України дав вказівку Голові Вищого арбі-
тражного суду «захистити інтереси громадян України». 

17. 1 лютого 1998 року загальні збори акціонерів «Совтрансавто-Лу-
ганськ» ухвалили переглянуту версію статутних документів товариства. 
17 лютого 1998 року Луганський міськвиконком зареєстрував рішення. 

18. Шифрограмою від 6 березня 1998 року голова Луганської обласної 
держадміністрації повідомив Президента України про те, що, незважа-
ючи на його резолюцію стосовно захисту національних інтересів, Вищий 
арбітражний суд скасував рішення від 4 серпня та 14 жовтня 1997 року та 
передав справу на новий розгляд, а це, на його думку, завдавало шкоди 
належному функціонуванню ЗАТ «Совтрансавто-Луганськ» та інтересам 
України на користь Росії. Він вимагав від Президента України невідклад-
но втрутитись у справу з метою захисту інтересів українського підприєм-
ства та громадян України. 
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19. З 10 по 31 березня 1998 року Державна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку України, державний орган, уповноважений контролювати 
діяльність акціонерних товариств, проводила аналіз діяльності ЗАТ «Сов-
трансавто-Луганськ». 29 квітня 1998 року вона констатувала невідповідність 
чинному законодавству скликання загальних зборів акціонерів від 3 січня 
1996 року та рішень, ухвалених внаслідок цього керівництвом товариства. 

20. 19 травня 1998 року М.Т. (народний депутат України) закликав 
Президента України «захистити інтереси громадян України». У той же 
день своєю резолюцією Президент України знову звернув увагу Голови 
Вищого арбітражного суду на необхідність захисту інтересів держави. 

D. НАСТУПНИЙ ЕТАП СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ 

21. 20 травня 1998 року під час судового засідання п. Кравчук (суддя 
арбітражного суду Київської області, призначений розглядати справу) 
публічно відмовився вести провадження у зв’язку з сильним тиском з бо-
ку сторони відповідачів (ЗАТ «Совтрансавто-Луганськ» та Луганського 
міськвиконкому). 21 травня 1998 року інший суддя був призначений роз-
глядати справу. 

22. 28 травня 1998 року Голова Вищого арбітражного суду направив 
голові арбітражного суду Київської області копію резолюції Президента 
України від 19 травня 1998 року з вказівкою взяти її до уваги при розгляді 
справи заявника. 

23. 3 червня 1998 року заявник подав у арбітражний суд Київської 
області додатковий позов до ЗАТ «Совтрансавто-Луганськ» та Лугансь-
кого міськвиконкому (справа 13/10-98). Він наполягав на визнанні неза-
конними, по-перше, рішень про збільшення статутного фонду та внесення 
змін у статутні документи, прийнятих генеральним директором «Совтранс-
авто-Луганськ» 26 грудня 1996 року, 11 серпня та 20 жовтня 1997 року, 
по-друге, рішень про реєстрацію, ухвалених виконавчим комітетом 30 
грудня 1996 року, 12 серпня та 18 листопада 1997 року, і, по-третє, реєст-
рацію виконавчим комітетом 17 липня 1998 року рішення про внесення 
змін до статутних документів, ухвалених загальними зборами акціонерів 
ЗАТ «Совтрансавто-Луганськ» 1 лютого 1998 року. 

24. 9 червня 1998 року арбітражний суд Київської області зупинив 
розгляд справи № 13/10-98 до винесення рішення у справі 70/10-98. 

25. Листом від 17 червня 1998 року заступник Голови Вищого арбіт-
ражного суду дав вказівку голові арбітражного суду Київської області «взя-
ти відповідну справу під особистий контроль». 

26. 23 червня 1998 року арбітражний суд Київської області розглянув 
справу № 70/10-98 і відхилив позов заявника, встановивши своїм рішенням, 
що ні внесення змін до статутних документів ЗАТ «Совтрансавто-Луганськ» 
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від 3 січня 1996 року, ні рішення про реєстрацію від 23 січня 1996 року 
не були незаконними. 

27. 23 червня 1998 року суд розглянув справу № 13/10-98 і після вста-
новлення законності рішень, оскаржуваних заявником, відхилив його позов. 

28. 2 липня 1998 року заявник звернувся до голови арбітражного су-
ду Київської області з заявою «в порядку нагляду» про перегляд рішень від 
23 червня 1998 року стосовно справ № 13/10-98 та 70/10-98. Він, зокрема, 
зазначав, що відповідачі у справі порушили закон № 1576-XII від 7 грудня 
1990 року та постанову Кабінету Міністрів України № 276 від 29 квітня 
1994 року, що регулюють діяльність акціонерних товариств та процедуру 
реєстрації рішень цих товариств. Одночасно він скаржився на відсутність 
відкритого судового розгляду в суді першої інстанції. 

29. Двома ухвалами від 12 жовтня 1998 року заступник голови суду 
відхилив заяви, підтвердивши висновки суду першої інстанції. 

30. 24 листопада 1998 року заявник звернувся до судової колегії Вищо-
го арбітражного суду з заявою «в порядку нагляду» про перегляд відповід-
них рішень. Двома постановами від 12 січня 1999 року судова колегія Вищо-
го арбітражного суду відхилила заяви стосовно справ № 13/10-98 та 70/10-98 
на підставі тих же формулювань, що містилися в рішеннях суду першої ін-
станції. 

Е. ПЕРІОД З СІЧНЯ 1999 ПО КВІТЕНЬ 2000 РОКУ 

31. У лютому 1999 року заявник звернувся до Генеральної прокура-
тури України з вимогою втрутитися в арбітражне провадження у справах 
№ 13/10-98 та 70/10-98 з метою гарантування законності цього провад-
ження. Він також звернувся з проханням до Голови Вищого арбітражного 
суду внести протест «в порядку нагляду» з метою перегляду всіх рішень 
стосовно цих справ. 

32. Листом від 26 лютого 1999 року начальник департаменту з арбіт-
ражного провадження Генеральної прокуратури України відхилив клопо-
тання заявника, констатувавши, що участь представника держави не є не-
обхідною при розгляді цих справ. 

33. 8 червня 1999 року загальні збори акціонерів ЗАТ «Совтрансав-
то-Луганськ», організовані, за твердженням заявника, без його участі, ухва-
лених рішення про початок процедури ліквідації товариства. 

F. ВІДНОВЛЕННЯ СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ 
ПІСЛЯ ВНЕСЕННЯ ПРОТЕСТУ 

34. У квітні 2000 року Голова Вищого арбітражного суду вніс про-
тест «в порядку нагляду» в президію Вищого арбітражного суду з метою 
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скасування всіх рішень у справах № 13/10-98 та 70/10-98. Постановою від 
21 квітня 2000 року президія Вищого арбітражного суду скасувала рішен-
ня від 23 червня, 12 жовтня 1998 року і 12 січня 1999 року та відправила 
справи № 13/10-98 та 70/10-98 в арбітражний суд Київської області на новий 
розгляд. У постанові вона констатувала, що рішення арбітражних судів були 
винесені без належного й глибокого розгляду фактів та аргументів сторін, 
висновки цих судів були суперечливими та передчасними, оскільки вони 
не взяли до уваги ні висновки Державної комісії з цінних паперів, що сто-
сувалися численних фактів порушення керівництвом ЗАТ «Совтрансавто-
Луганськ» положень чинного законодавства, ні вимоги законодавства, яке 
застосовується до реєстрації статутних документів акціонерних товариств; 
крім того, вона констатувала, що не було зроблено аналізу відповідності ста-
тутних документів ЗАТ «Совтрансавто-Луганськ» чинному законодавству. 

G. ПРОВАДЖЕННЯ В АРБІТРАЖНОМУ СУДІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

35. Листом від 12 травня 2000 року голова арбітражного суду Київ-
ської області звернув увагу Голови Вищого арбітражного суду на той факт, 
що «постановою від 21 квітня 2000 року Вищий арбітражний суд скасував 
рішення арбітражних судів у справах № 13/10-98 та 70/10-98, які були прий-
няті протягом двох років», і що «арбітражний суд Київської області вже 
виносив рішення з цього питання». Він підкреслив, що «певні факти сто-
совно відповідної справи ставлять під сумнів безсторонність суддів суду 
під час розгляду цієї справи, а це може викликати передбачувані негатив-
ні наслідки». Він звернувся з проханням до Голови Вищого арбітражного 
суду передати справи № 13/10-98 та 70/10-98 іншому суду з метою «гаран-
тування об’єктивності і безсторонності судового процесу». 

36. Листом від 25 травня 2000 року Голова Вищого арбітражного су-
ду відхилив клопотання голови арбітражного суду Київської області сто-
совно передачі справ № 13/10-98 та 70/10-98 іншому суду, встановивши 
відповідність постанови від 21 квітня 2000 року чинному законодавству. 

37. 7 серпня 2000 року арбітражний суд Київської області розпочав 
розгляд справ № 13/10-98 та 70/10-98. Після аналізу документів, поданих 
заявником, та констатації факту ліквідації ЗАТ «Совтрансавто-Луганськ», 
він зобов’язав Луганський міськвиконком надати суду документи стосов-
но ліквідації ЗАТ «Совтрансавто-Луганськ» та оригінали документів щодо 
реєстрації ЗАТ «Транс Кінг», створеного на базі майна ЗАТ «Совтрансавто-
Луганськ». Він призначив нове слухання справи на 7 вересня 2000 року. 

38. 7 вересня 2000 року арбітражний суд Київської області призначив 
нове слухання на 18 жовтня 2000 року, визнавши необхідність участі про-
курора в процесі. 
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39. 25 жовтня 2000 року арбітражний суд Київської області після кон-
статації необхідності додаткового вивчення матеріалів справ № 13/10-98 
та 70/10-98 Генеральною прокуратурою України відклав слухання. 

40. Рішенням від 23 квітня 2001 року арбітражний суд Київської області 
частково задовольнив позовні вимоги заявника, зобов’язавши ЗАТ «Транс 
Кінг», правонаступника ЗАТ «Совтрансавто-Луганськ», повернути заяв-
никові частину майна, яке йому належало у відповідний час, але відхилив 
позовні вимоги заявника до Луганського міськвиконкому. Зокрема, суд ви-
знав незаконність рішень генерального директора ЗАТ «Совтрансавто-Лу-
ганськ» від 26 грудня 1996 року, 11 серпня 1997 року та 20 жовтня 1997 
року щодо збільшення статутного фонду товариства та внесення змін до 
його статутних документів, констатувавши, що відповідно до законодав-
ства лише колегіальний орган товариства є правомочним ухвалювати такі 
рішення. Він констатував також, що внаслідок ухвалення цих рішень права 
заявника на керівництво ЗАТ «Совтрансавто-Луганськ» та контроль за 
його майном були порушені і що компенсація, отримана заявником у ре-
зультаті ліквідації ЗАТ «Совтрансавто-Луганськ», не була пропорційною 
частині статутного фонду у володінні заявника на момент реєстрації ста-
тутних документів цього товариства в січні 1996 року. 

41. Ухвалою від 7 травня 2001 року державна виконавча служба Луган-
ської області зупинила виконання рішення від 23 квітня 2001 року у зв’язку 
з поданням товариством-відповідачем заяви про перегляд рішення в по-
рядку нагляду голові арбітражного суду Київської області. 

Н. РІШЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО АПЕЛЯЦІЙНОГО СУДУ 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВІД 24 СІЧНЯ 2002 РОКУ 

42. Внаслідок протесту Генеральної прокуратури України та за зая-
вою «в порядку нагляду» ЗАТ «Транс Кінг» судова колегія апеляційного 
господарського суду Київської області (апеляційний суд у цій справі, за-
проваджений внаслідок реформи судової системи) судовим рішенням від 
24 січня 2002 року скасувала рішення арбітражного суду Київської області 
від 23 квітня 2001 року в частині повернення майна заявникові та відхи-
лила всі позовні вимоги останнього. 

І. ПРОВАДЖЕННЯ У ВИЩОМУ ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДІ УКРАЇНИ 

43. 25 лютого 2002 року заявник звернувся до судової колегії Вищо-
го господарського суду України (запроваджений після реформи судової 
системи; колишній Вищий арбітражний суд) з касаційною скаргою про 
скасування рішення від 24 січня 2002 року. 
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44. Ухвалою від 2 квітня 2002 року судова колегія Вищого господар-
ського суду відхилила скаргу заявника, не розглядаючи її по суті. Вона, 
зокрема, констатувала, що заявник не подав документів, які підтверджу-
вали б сплату державного мита за розгляд скарги. Вищий господарський 
суд повернув заявникові суму, яку останній сплатив в якості державного 
мита, і зазначив, що після виконання відповідної формальності заявник 
може знову подати свою скаргу. 

45. Заявник подав нову касаційну скаргу. Ухвалою від 26 квітня 2002 
року судова колегія Вищого господарського суду відхилила скаргу, не роз-
глядаючи її по суті. Вона констатувала, зокрема, що заявник пропустив 
строк в один місяць передбачений для подачі скарги і що він не звернувся 
з клопотанням про поновлення строку подачі такої скарги. 

ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

А. ЗАКОН № 1142-XII ВІД 4 ЧЕРВНЯ 1991 РОКУ 
(СТОСОВНО СИСТЕМИ АРБІТРАЖНИХ СУДІВ) 

48. Стаття 1 Закону передбачає: 
«Відповідно до Конституції України правосуддя в господарських від-

носинах здійснюється арбітражним судом. 
Арбітражний суд є незалежним органом у вирішенні всіх господарсь-

ких спорів, що виникають між юридичними особами, державними та інши-
ми органами, а також у розгляді справ про банкрутство». 

В. ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС ВІД 1 СІЧНЯ 1964 РОКУ 

49. Відповідні положення Кодексу передбачають таке: 

Стаття 327 

«Рішення, ухвали і постанови суду, що набрали законної сили, можуть 
бути переглянуті в порядку судового нагляду за протестами службових осіб, 
зазначених у статті 328 цього Кодексу». 

Стаття 328 

Опротестовувати в порядку нагляду рішення, ухвали, постанови су-
ду, що набрали законної сили, мають право: 

1) Голова Верховного Суду України, Генеральний прокурор України 
та їх заступники (…); 
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2) голови Верховного Суду Республіки Крим, обласного, Київського 
і Севастопольського міських судів та їх заступники, прокурор Республіки 
Крим, області, міст Києва, Севастополя та їх заступники (…); 

3) голова військового суду регіону, Військово-Морських Сил, війсь-
ковий прокурор (на правах прокурора області), їх заступники (…). 

Стаття 329 

«Службові особи, зазначені в статті 328 цього Кодексу, а також район-
ні і міські прокурори та прокурори гарнізонів вправі витребувати від від-
повідних судів цивільну справу для вирішення питання про наявність під-
став для принесення протесту в порядку судового нагляду». 

(…) 
При відсутності підстав для принесення протесту про це повідомля-

ється особа, за заявою якої справа була витребувана для перевірки, з зазна-
ченням мотивів відмови, а справа повертається до суду за належністю». 

С. АРБІТРАЖНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС 
ВІД 6 ЛИСТОПАДА 1991 РОКУ 

50. Відповідні положення Кодексу передбачають таке: 

Стаття 91 

«Законність і обґрунтованість рішення, ухвали, постанови арбітраж-
ного суду, третейського суду або іншого органу, який у межах своєї ком-
петенції вирішує господарський спір, може бути перевірено в порядку на-
гляду за заявою сторони, за протестом прокурора чи його заступника, як це 
передбачено цим Кодексом, іншими законодавчими актами України. 

Заява сторони про перевірку рішення, ухвали, постанови перевіряється 
головою арбітражного суду Автономної Республіки Крим чи його заступ-
ником, головою арбітражного суду області, міст Києва та Севастополя чи 
його заступником та судовою колегією Вищого арбітражного суду по пере-
гляду рішень, ухвал, постанов. 

Особи, які мають право принесення протесту: 
• Генеральний прокурор України чи його заступники (…); 
• прокурор Автономної Республіки Крим, прокурор області та міст 

Києва та Севастополя і їх заступники (…)». 

Стаття 97 

«Голова Вищого арбітражного суду, Генеральний прокурор України 
чи його заступники мають право принести у президію Вищого арбітражно-
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го суду протест на постанову, прийняту судовою колегією Вищого арбітраж-
ного суду з господарського спору». 

(…) 

Стаття 100 

«(…) 
Подання заяви про перевірку рішення, ухвали, постанови в порядку 

нагляду і принесення протесту прокурором чи його заступником не зупи-
няють виконавчого провадження. 

(…)» 

Стаття 102 

«Заява про перевірку рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду 
подається і протест прокурора приноситься не пізніше двох місяців з дня 
прийняття рішення, ухвали, постанови». 

Стаття 104 

«Перевірка рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду може здій-
снюватися арбітражним судом за участю сторін. (…) 

Перевірка рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду здійснюєть-
ся не пізніше двох місяців з дня надходження до арбітражного суду заяви 
або протесту. (…) 

Рішення, ухвала, постанова арбітражного суду можуть бути перевірені 
в порядку нагляду не пізніше одного року з дня їх прийняття». 

Стаття 106 

«За результатами перевірки рішення, ухвали, постанови в порядку 
нагляду арбітражний суд має право: 

• залишити рішення, ухвалу, постанову без зміни; 
• змінити рішення, ухвалу, постанову; 
• скасувати рішення, ухвалу, постанову і прийняти нове рішення, 

або передати справу на новий розгляд, або припинити провадження у 
справі, або залишити позов без розгляду. 

Рішення, ухвала, постанова арбітражного суду перевіряються в пов-
ному обсязі, незалежно від доводів, викладених у заяві чи протесті. 

Арбітражний суд, перевіряючи рішення, ухвалу, постанову в порядку 
нагляду, користується правами, наданими арбітражному суду при розгля-
ді господарського спору. 

Перевірка рішення, ухвали, постанови у порядку нагляду Вищим ар-
бітражним судом є остаточною (…)». 
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Стаття 108 

«За наслідками перевірки в порядку нагляду рішення чи ухвали арбі-
тражного суду Автономної Республіки Крим, арбітражного суду області, 
міст Києва та Севастополя ухвалюється іменем України мотивована по-
станова. 

Постанову підписує голова арбітражного суду Автономної Республі-
ки Крим чи його заступник, голова арбітражного суду області, міст Києва 
та Севастополя чи його заступник. 

За наслідками перевірки рішення, ухвали, постанови в порядку нагляду 
судова колегія Вищого арбітражного суду ухвалює іменем України мотиво-
вану постанову, яку підписують усі судді, що брали участь у перевірці». 

Стаття 109 

«Вказівки, що містяться в постанові про перевірку рішення, ухвали, 
постанови в порядку нагляду, є обов’язковими для арбітражного суду при 
новому розгляді справи. 

(…)» 

Стаття 115 

«Рішення, ухвала, постанова арбітражного суду набирають законної 
сили негайно після їх прийняття і підлягають обов’язковому виконанню 
підприємствами, організаціями, посадовими особами». 

D. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ ВІД 28 ЧЕРВНЯ 1996 РОКУ 

51. Відповідні положення Конституції передбачають таке: 

Стаття 56 

«Кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів 
місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої не-
законними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здій-
сненні ними своїх повноважень». 

Стаття 144 

«Органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених 
законом, приймають рішення, які є обов’язковими до виконання на відпо-
відній території. 
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Рішення органів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповід-
ності Конституції чи законам України зупиняються у встановленому зако-
ном порядку з одночасним зверненням до суду». 

Е. ЗАКОН № 2538-ІІІ ВІД 21 ЧЕРВНЯ 2001 РОКУ 
(СТОСОВНО РЕФОРМИ СИСТЕМИ АРБІТРАЖНИХ СУДІВ) 

52. Відповідно до цього закону система арбітражних судів була заміне-
на системою господарських судів, які уповноважені відправляти право-
суддя у сфері господарських відносин. 

Відповідно до статті 5 система складається з трьох рівнів: місцевих 
господарських судів, апеляційних господарських судів та Вищого госпо-
дарського суду України. 

F. ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС 
ВІД 6 ЛИСТОПАДА 1991 РОКУ 

(НАЗВАНИЙ І ЗМІНЕНИЙ З 21 ЧЕРВНЯ 2001 РОКУ) 

53. Господарський процесуальний кодекс, названий і змінений з 21 
червня 2001, більше не передбачає процедури внесення «протесту». 

Відповідно до статті 53 господарський суд може відновити процесу-
альний строк на клопотання сторони у справі або прокурора, або з своєї 
ініціативи. 

Відповідно до статті 110 касаційна скарга може бути внесена не піз-
ніше одного місяця після вступу в законну силу рішення місцевого госпо-
дарського суду або постанови апеляційного господарського суду. 

Відповідно до статті 111 касаційна скарга повинна супроводжуватися, 
серед іншого, підтвердженням платежу державного мита. 

Відповідно до статті 113 § 4 суд повертає касаційну скаргу особі, які 
її внесла, не розглядаючи по суті, якщо остання не подала підтвердження 
сплати державного мита. 

Відповідно до статті 111-3 § 5 суд повертає касаційну скаргу особі, 
яка її внесла, не розглядаючи по суті, якщо строк, передбачений для її 
подачі, закінчився і заінтересована особа не подала клопотання про його 
поновлення. 

ПРАВО 

І. ЩОДО ПОПЕРЕДНЬОГО ЗАПЕРЕЧЕННЯ УРЯДУ 

54. Уряд наполягає, що Суд не може розглядати скарги заявника сто-
совно фактів, що мали місце до дати вступу Конвенції в законну силу щодо 
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України, тобто 11 вересня 1997 року. На думку Уряду, ця частина заяви по-
винна бути відхилена як неприйнятна ratione temporis відповідно до поло-
жень Конвенції. 

55. Зі свого боку заявник стверджує, що знецінення його акцій було 
тривалим процесом. Хоча два перших етапи цього процесу мали місце до 
11 вересня 1997 року, третій етап розпочався 18 листопада 1997 року. 
З цієї дати його частка в статутному фонді була в загальному зменшена 
з 49 % до 20,7 %, внаслідок чого він втратив контроль за діяльністю 
ЗАТ «Совтрансавто-Луганськ». Таким чином, у справі йдеться про «три-
валу ситуацію», результатом якої була ліквідація українського товариства 
у червні 1999 року. Заявник також наполягає, що в частині його скарг сто-
совно статті 6 Конвенції всі процедури були розпочаті після рішення, ви-
несеного Вищим арбітражним судом 6 травня 1998 року, тобто після дати 
набуття чинності Конвенцією стосовно України. 

56. Суд повторює, що відповідно до загальних принципів міжнарод-
ного права Конвенція регулює для кожної держави-учасниці виключно 
факти, що відбулися після набуття чинності Конвенцією відносно неї. Він 
зауважує, що дата набуття чинності Конвенцією стосовно України та всту-
пу в законну силу української декларації щодо визнання права на індиві-
дуальні заяви – 11 вересня 1997 року, і що в цій справі частина фактів, зга-
даних у заяві, мали місце до цієї дати. 

Таким чином Суд повинен визначити, чи поширюється його компе-
тенція на розгляд скарг заявника, і якщо так, то до якої межі. 

57. Що стосується скарг заявника щодо статті 6 § 1 Конвенції, Суд 
констатує, що судове провадження розпочалося в червні 1997 року, і що 
частина цього провадження не підпадає під його компетенцію ratione 
temporis. 

Суд вважає, що його компетенція ratione temporis поширюється на 
розгляд усього судового провадження, починаючи з ухвали заступника 
голови арбітражного суду Луганської області від 14 жовтня 1997 року. 
Однак він візьме до уваги факти, що мали місце до 11 вересня 1997 року, 
в контексті розгляду представлених скарг (див., з відповідними змінами, 
рішення у справі «Багетта проти Італії» від 25 червня 1987 року, серія А 
№ 119, с. 32, § 20). 

58. Що стосується скарги на основі статті 1 Протоколу № 1, Суд від-
значає, що заявник скаржиться не на позбавлення його власності як такої, 
що, без сумніву, є одномоментним актом, а на втрату контролю над діяль-
ністю та майном ЗАТ «Совтрансавто-Луганськ» в результаті знецінення 
його акцій та на відсутність адекватної компенсації після ліквідації цього 
товариства. 

У зв’язку з цим Суд зауважує, що знецінення акцій заявника стано-
вило процес, розтягнутий у часі, який складався з трьох етапів і закінчив-
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ся ліквідацією товариства «Совтрансавто-Луганськ». Ці три етапи відбу-
валися за однією і тією ж схемою. Зокрема трьома рішеннями генераль-
ний директор ЗАТ «Совтрансавто-Луганськ» збільшив, кожного разу на 
третину, статутний фонд товариства і після цього вніс зміни до його ста-
тутних документів. Кожне з цих рішень було зареєстровано Луганським 
міськвиконкомом. 

Суд зазначає, що два перших етапи мали місце до 11 вересня 1997 
року, тоді як третій етап відбувся після цієї дати. У зв’язку з цією остан-
ньою фазою частка статутного фонду заявника в загальному зменшилась 
до 20,7 %. Врешті, ЗАТ «Совтрансавто-Луганськ» було ліквідовано. 
Суд вважає, що сукупність цих фактів, їх послідовність створили тривалу 
ситуацію, в якій заявник знаходиться дотепер у зв’язку з відсутністю аде-
кватної компенсації. За цих обставин Суд вважає, що той факт, що части-
на обставин цієї справи мали місце до критичної дати, не дає підстав кон-
статувати відсутність компетенції ratione temporis розглядати скаргу за-
явника за статтею 1 Протоколу № 1. 

Однак, Суд вважає, що у вузькому сенсі загальних принципів міжна-
родного права він може мати компетенцію ratione temporis щодо розгляду 
скарги заявника на основі статті 1 Протоколу № 1 лише з третього етапу 
процесу знецінення акцій заявника (18 листопада 1997 року). Проте він 
візьме до уваги обставини, що мали місце до 11 вересня 1997 року при роз-
гляді поданої скарги (там же). 

Відповідно, попереднє заперечення Уряду підлягає відхиленню. 

ІІ. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 6 § 1 КОНВЕНЦІЇ 

59. Посилаючись на статтю 6 § 1 Конвенції, заявник скаржиться, що 
його справа не слухалася справедливо незалежним і безстороннім судом 
через великий політичний тиск та постійний контроль органів влади Украї-
ни, зокрема Президента України, над процесом. Він стверджує, що арбітраж-
ні суди відповідним і законним чином не розглянули документи та аргумен-
ти, представлені ним. Крім того, він скаржиться, що арбітражний суд Київ-
ської області виніс рішення від 23 червня 1998 року у справі № 13/10-98, 
не пропонуючи йому надати свої аргументи у справі, і що Вищий арбіт-
ражний суд України розглянув справи № 13/10-98 та 70/10-98 без його уча-
сті та в закритому судовому засіданні. Він, врешті, скаржиться на три-
валість судового провадження, яке почалося в червні 1997 року і ще не 
завершене. 

60. Стаття 6 § 1 Конвенції у відповідній частині передбачає таке: 
«Кожен при вирішенні питання щодо його цивільних прав та обов’яз-

ків … має право на справедливий і відкритий розгляд упродовж розум-
ного строку незалежним і безстороннім судом …» 
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61. Суд зазначає, що ця скарга містить три аспекти: перший стосує-
ться браку безсторонності і незалежності судів; другий – відсутності від-
критого слухання в арбітражному суді Київської області та Вищому арбіт-
ражному суді; третій – нерозумності тривалості судового провадження. 

А. АРГУМЕНТИ СТОРІН 

1. Щодо безсторонності і незалежності судів 

а) Уряд 

62. Уряд наполягає, що українське законодавство передбачає цілий ряд 
гарантій безсторонності й незалежності судів та їх членів у частині способу 
призначення та фінансування їх діяльності. Він додає, що національне за-
конодавство також передбачає гарантії судам від будь-якого тиску ззовні. 

63. Уряд вважає, що відомості, надані заявником, не є достатніми для 
висновку про наявність сумніву щодо безсторонності та незалежності від-
повідних судів. Він стверджує, зокрема, що відповідно до чинного законо-
давства Президент України зобов’язаний реагувати на кожне звернення 
громадян України і приймати рішення за цим зверненням відповідно до 
закону. Крім того, резолюції Президента України мали на меті у цій справі 
гарантувати принцип верховенства права, а той факт, що суддя арбітраж-
ного суду Київської області відмовився розглядати справу, є нічим іншим, 
як підтвердженням поваги до принципу незалежності суду. 

b) Заявник 

64. Зі свого боку заявник не заперечує існування в українському зако-
нодавстві норм, що гарантують незалежність та безсторонність судів. Однак 
він наполягає, що дотримання цих норм у судовій практиці не завжди за-
безпечене. Зокрема, він посилається на факти, що в загальному визнають 
залежність судів від місцевих бюджетів, що було констатовано Рахунковою 
палатою України в її щорічному звіті за 1999 рік, і що є «способом впливу 
на суди і становить загрозу принципу незалежності судової гілки влади, 
гарантованому Конституцією». 

65. Що стосується резолюцій Президента України, заявник зауважує, 
по-перше, що вони не були адресовані виключно авторам скарги, однак 
адресувались також високим посадовим особам чи суддям, які не мали 
жодного зв’язку з авторами скарги, серед яких був Голова Вищого арбіт-
ражного суду. По-друге, вони давали вказівку не лише «гарантувати прин-
цип верховенства права», але й «захистити інтереси громадян України». 
Заявник привертає увагу суду до телеграми від 6 березня 1998 року, якою 
голова Луганської обласної державної адміністрації інформував Прези-
дента України, що, незважаючи на його резолюцію з метою захисту наці-
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ональних інтересів, Вищий арбітражний суд скасував рішення від 4 серп-
ня і 14 жовтня 1997 року і відправив справу на новий розгляд. Це, на його 
думку, становило загрозу належному функціонуванню ЗАТ «Совтрансав-
то-Луганськ» і шкодило інтересам України на користь Росії. Голова держав-
ної адміністрації звернувся з проханням до Президента України невідклад-
но втрутитися у справу з метою захисту інтересів українського підприєм-
ства та громадян України. Крім того, листом від 12 травня 2000 року голова 
арбітражного суду Київської області висловив сумніви щодо можливості 
гарантування абсолютної безсторонності суддів його суду під час розгля-
ду останніми справи заявника. 

66. Заявник наполягає, що відмова судді розглядати справу мала міс-
це 20 травня 1998 року, тобто наступного дня після нової резолюції Пре-
зидента України (19 травня 1998 року) щодо «захисту інтересів громадян 
України», адресованої Голові Вищого арбітражного суду. Це призвело до 
того, що 23 червня 1998 року новий суддя виніс виключно сприятливе 
«для інтересів громадян України» рішення у двох справах одночасно, не 
запросивши сторони надати їх аргументи і не мотивувавши свої рішення. 

2. Щодо відсутності відкритого слухання в арбітражному суді 
Київської області та Вищому арбітражному суді 

а) Уряд 

67. Уряд наполягає, що відповідно до прецедентної практики Суду 
гарантії статті 6 Конвенції застосовуються до провадження цивільного 
характеру у менш суворий спосіб, ніж кримінального, і що публічність 
процесу на рівні апеляції може бути обмежена у зв’язку з особливостями 
справи. Він вважає, що в цій справі існували «особливі обставини», які до-
зволяли обмежити публічність процесу. Одночасно заявник міг письмово 
подати у Вищий арбітражний суд усі аргументи, які вважав необхідними, 
і цей суд відповів на всі його аргументи, а арбітражний суд першої інстан-
ції проводив відкрите судове засідання. Таким чином, він вважає, що про-
цес був справедливим у сенсі статті 6 Конвенції. 

b) Заявник 

68. Заявник зауважує зі свого боку, що 9 червня 1998 року розгляд 
справи № 13/10-98 був відкладений до моменту винесення нового рішен-
ня стосовно справи 70/10-98 і що відповідно до українського законодавства 
суд повинен був одразу постановити ухвалу про відновлення проваджен-
ня у справі 13/10-98 і потім прийняти рішення по суті цієї справи. Одно-
часно 23 червня 1998 року суд виніс рішення по суті справи 13/10-98, фор-
мально не відкриваючи провадження і не пропонуючи сторонам надати 
свої пояснення. Таким чином, заявник вважає, що його право на публічне 
слухання справи не було задоволене. 
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3. Щодо тривалості провадження 

а) Уряд 

69. Уряд наполягає, що справа заявника була дуже складною з право-
вої точки зору, що викликало необхідність глибокого розгляду національ-
ними судовими органами всіх фактів справи та аргументів сторін, а також 
тлумачення положень чинного законодавства. Він стверджує, що на кож-
ній стадії провадження саме заявник, а не державний орган, ініціював про-
цедуру оскарження, що затягнуло судовий розгляд справи. Відповідно, 
Уряд наполягає, що тривалість провадження пояснюється складністю спра-
ви та поведінкою заявника, який вимагав кілька разів перегляду рішень, 
що вступили в законну силу. Він також стверджує, що тривалість внутріш-
нього провадження не може вважатися нерозумною. 

b) Заявник 

70. Заявник заперечує твердження Уряду. У своїх початкових зауважен-
нях він наполягав, що його справа розглядалася з червня 1997 року україн-
ськими судами, які внаслідок невідповідного і суперечливого застосуван-
ня ними українського законодавства повинні були переглядати кілька ра-
зів цю справу відповідно до вказівок Вищого господарського суду. Крім 
того, він зауважував, що вдруге провадження у справі було відновлене з іні-
ціативи публічного органу, котрий вніс протест щодо скасування рішень, 
прийнятих у справі до цього, через один рік і два місяці – після закінчення 
строку, передбаченого законодавством. Заявник також стверджував, що про-
тягом тривалого періоду він знаходився у ситуації непевності, коли оста-
точне судове рішення не було винесене і перспективи завершення судового 
розгляду були примарними. 

В. ОЦІНКА СУДУ 

1. Щодо права заявника на справедливий та публічний розгляд 
його справи незалежним і безстороннім судом 

71. Суд вважає, що за обставин цієї справи він повинен розглянути 
питання, чи в цілому провадження в українських судах відповідає праву 
заявника на справедливий і публічний розгляд його справи незалежним і 
безстороннім судом в сенсі статті 6 § 1 Конвенції. 

По-перше, Суд вважає, що в контексті цієї справи слід розглянути пи-
тання загального характеру, чи процедура внесення протесту, як вона була 
передбачена українським законодавством і використана у цій конкретній 
справі, відповідає принципам статті 6 § 1 Конвенції у світлі рішення у справі 
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Брумареску («Брумареску проти Румунії», Велика палата, № 28342/95, 
28.10.99), і якщо так, то якою мірою. 

72. Суд повторює, що відповідно до його прецедентної практики право 
на справедливий судовий розгляд, гарантований статтею 6 § 1, має тлу-
мачитися у світлі преамбули Конвенції, яка проголошує верховенство 
права як елемент спільної спадщини держав-учасниць. Одним із основних 
елементів верховенства права є принцип правової певності, який серед 
іншого передбачає, що у будь-якому спорі рішення суду, яке вступило в за-
конну силу, не може бути поставлене під сумнів («Брумареску проти 
Румунії», § 61). 

73. У вищевказаній справі Брумареску Суд констатував порушення 
права заявника на справедливий судовий розгляд у зв’язку з тим, що Вер-
ховний суд на основі скарги, поданої Генеральним прокурором, закрив про-
вадження у справі, в результаті якого було винесено остаточне рішення суду, 
і скасував це рішення. 

74. Суд вважає, що справа, яка зараз розглядається, належить до тієї 
ж категорії справ. Він відзначає у зв’язку з цим, що в період, який стосу-
ється цієї справи, Голова Вищого арбітражного суду, Генеральний проку-
рор чи їх заступники відповідно до статті 97 Арбітражного процесуального 
кодексу мали повноваження оскаржувати остаточні рішення суду шляхом 
внесення протесту. Таке повноваження мало дискреційний характер, у зв’яз-
ку з чим остаточні рішення суду могли бути у будь-який час скасовані. 

У цій справі постановою від 21 квітня 2000 року Вищий арбітражний 
суд на основі протесту його Голови скасував усі судові рішення стосовно 
заявника і відправив справи на новий розгляд до суду першої інстанції. 

75. Суд зауважує, що в цій справі, на відміну від справи Брумареску, 
внаслідок протесту в порядку нагляду Голови Вищого арбітражного суду 
заявник отримав нову можливість захищати свою справу у відповідних 
судах. 

Відповідно, рішенням від 23 квітня 2001 року арбітражний суд Київсь-
кої області визнав незаконними рішення генерального директора ЗАТ «Сов-
трансавто-Луганськ» стосовно збільшення статутного фонду товариства і 
внесення змін до його статутних документів і констатував, що внаслідок 
цих дій акції заявника були знецінені, а права заявника на керівництво 
ЗАТ «Совтрансавто-Луганськ» та контроль над його майном були пору-
шені. Суд констатував також, що компенсація, отримана заявником вна-
слідок ліквідації ЗАТ «Совтрансавто-Луганськ», не була пропорційною 
частині капіталу, якою володів заявник на момент реєстрації статутних 
документів цього товариства в січні 1996 року. Суд зобов’язав товарист-
во «Транс Кінг», правонаступника ЗАТ «Совтрансавто-Луганськ», повер-
нути заявникові частину майна, яка йому належала на той час. 
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Крім того, арбітражний суд Київської області відхилив вимоги заяв-
ника до «Совтрансавто-Луганськ», не розглядаючи їх по суті на підставі 
того, що це товариство було ліквідоване 8 червня 1999 року, і закрив про-
вадження стосовно цих вимог. 

76. Однак, рішенням від 24 січня 2002 року на основі, серед іншого, 
протесту Генеральної прокуратури України, яка не була стороною в про-
вадженні з самого початку, господарський апеляційний суд Києва скасував 
рішення від 23 квітня 2001 року в частині повернення заявникові майна, 
залишив у силі рішення в частині закриття провадження стосовно ЗАТ 
«Совтрансавто-Луганськ» і відхилив решту вимог заявника. 

77. Крім того, Суд констатує, що заявник не міг отримати користі від 
відновлення провадження, якщо і попередньо, і тепер жодна з його вимог 
не була визнана національними судовими органами. З іншого боку, заяв-
ник остаточно був позбавлений будь-якої можливості звернення до суду з 
вимогами до ЗАТ «Совтрансавто-Луганськ». 

Суд вважає, що судова система, в якій існувала процедура внесення 
протесту, а відтак можливість неодноразового скасування остаточного 
судового рішення, як це було встановлено у цій справі, не відповідає як 
така принципу правової певності, який становить один з основних елемен-
тів верховенства права в сенсі статті 6 § 1 Конвенції у світлі вищевказаного 
рішення у справі Брумареску. 

78. Навіть якщо припустити, що елементи, вказані вище, є недостат-
німи для висновку про порушення статті 6 § 1 Конвенції, у цій справі існу-
вали інші елементи, які викликають серйозні сумніви щодо поваги до права 
заявника на справедливий і публічний розгляд його справи незалежним і 
безстороннім судом в сенсі статті 6 § 1 Конвенції 

79. Одразу визнаючи свою обмежену компетенцію щодо перевірки 
дотримання внутрішнього законодавства (рішення у справі «Бейєлєр проти 
Італії» (В.П.), № 33202/96, 5.01.2000, § 108), Суд не може не висловити 
свою стурбованість щодо різних та часто суперечливих підходів до засто-
сування та тлумачення внутрішнього законодавства українськими судови-
ми органами: Вищий арбітражний суд двічі скасовував рішення судів ниж-
чої ланки у зв’язку з тим, що останні не застосували відповідним чином 
законодавство, не розглянули належним чином та глибоко факти у справі 
та аргументи заявника, і що висновки, зроблені ними, були передчасними 
і суперечливими (§ 17 і 36 вище). 

Суд відзначає, що після першої касації арбітражні суди, здається, не 
виконали вказівки, викладені Вищим арбітражним судом у своїй постанові 
від 6 березня 1998 року, тоді як відповідно до українського законодавства 
ці вказівки були обов’язковими для судів нижчої ланки. Вищий арбітраж-
ний суд зробив зауваження судам нижчої ланки, що ті недостатньо взяли 
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до уваги факти у справі та аргументи заявника, однак арбітражний суд 
Київської області у своїх двох рішеннях від 23 червня 1998 року обмежив-
ся тим, що знову відхилив позов заявника, не конкретизувавши мотиви від-
хилення. Крім того, рішення у справі № 13/10-98 було винесено судом без 
надання заявникові можливості подати свої пояснення на слуханнях (§ 29 
вище). 

80. Врешті, Суд не може не звернути увагу на численні випадки 
втручання в провадження українських органів державної влади на найви-
щому рівні. Якими б не були мотиви, представлені Урядом на виправдан-
ня такого втручання, Суд вважає, що воно, з огляду на його зміст та спосіб 
здійснення (§ 18, 20, 22, 24 вище), є таким, що суперечить поняттю «без-
сторонній і незалежний суд» у сенсі статті 6 § 1 Конвенції. 

Не спекулюючи щодо того, який вплив це втручання мало на хід судо-
вого розгляду, Суд констатує в контексті справи, що заявник міг об’єктив-
но мати побоювання стосовно незалежності та безсторонності судів. Ці ви-
падки втручання з боку органів державної виконавчої влади відображаю-
ть, крім того, брак поваги до самого функціонування судової гілки влади. 

81. Суд зауважує, що ухвалою від 2 квітня 2002 року Вищий госпо-
дарський суд відхилив касаційну скаргу заявника, не розглядаючи її по 
суті, у зв’язку з тим, що остання не супроводжувалася документом, що 
підтверджував би сплату Вищому господарському суду мита за розгляд 
скарги. Суд повернув заявникові суму, яку останній сплатив як мито, та 
зазначив, що після виконання відповідної формальності заявник може зно-
ву подати свою скаргу. Ухвалою від 26 квітня 2002 року Вищий госпо-
дарський суд відхилив скаргу заявника у зв’язку з пропущенням строку в 
один місяць, передбаченого для її подання. 

Таким чином, Суд виявляє, що касаційна скарга заявника не була роз-
глянута по суті у зв’язку з недотриманням формальностей, передбачених 
законодавством, що могло б дати підстави для висновку, що заявник не 
вичерпав внутрішні засоби правового захисту. Однак Суд нагадує, що від-
повідно до його прецедентної практики щодо правила вичерпання внут-
рішніх засобів правового захисту це правило повинно застосовуватися з 
певною гнучкістю і без надзвичайного формалізму, воно не застосовується 
автоматично і не має абсолютного характеру; перевіряючи його виконан-
ня, слід звертати увагу на обставини справи (див., з відповідними змінами 
рішення у справі «Ілхан проти Туреччини» (В.П.), № 22277/93, 27.06.2000 ро-
ку, § 59). Він вважає, що ці міркування застосовуються з відповідними 
змінами до цієї справи. 

У цій справі Суд констатує, що тоді, як у своїй ухвалі від 2 квітня 
2002 року Вищий господарський суд визнав факт сплати заявником дер-
жавного мита, він відхилив касаційну скаргу у зв’язку з тим, що заявник 
не подав підтвердження цієї сплати. Крім того, Суд вважає, що Вищий 
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господарський суд, констатуючи, що після виконання відповідної форма-
льності заявник може подати знову касаційну скаргу, не міг не звернути 
увагу, що строк в один місяць, передбачений для подання скарги, закін-
читься. Однак, він не згадав про це питання у своїй ухвалі від 2 квітня 
2002 року і не надав заявникові конкретний строк для виправлення його 
касаційної скарги. Відповідно, ухвалою від 26 квітня 2002 року Вищий 
господарський суд відхилив касаційну скаргу заявника через пропущення 
строку її подачі. 

З огляду на цей непослідовний підхід Вищого господарського суду, 
та беручи до уваги поведінку національних судових органів (§ 79 вище), 
Суд вважає, що за цих обставин було б надзвичайним формалізмом дорі-
кати заявникові за неподачу його касаційної скарги. 

82. Беручи до уваги втручання органів державної виконавчої влади 
у судовий розгляд, роль протесту у цьому провадженні, а також сукуп-
ність інших елементів, згаданих вище, Суд робить висновок, що право 
заявника на розгляд його справи справедливо і відкрито безстороннім 
і незалежним судом в сенсі статті 6 § 1 Конвенції у світлі принципів вер-
ховенства права та правової певності було порушено. 

Отже, статтю 6 § 1 Конвенції було порушено. 

2. Щодо права заявника на розгляд його справи 
в розумний строк 

83. У зв’язку з висновками, викладеними вище, Суд вважає, що не слід 
окремо розглядати скаргу заявника стосовно тривалості судового розгляду, 
оскільки ця скарга становить окремий аспект права на справедливий суд, 
передбаченого статтею 6 § 1 Конвенції, що вже було розглянуто Судом. 

ІІІ. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 1 ПРОТОКОЛУ № 1 

84. Посилаючись на статтю 1 Протоколу № 1, заявник скаржиться, що 
внаслідок реєстрації Луганським міськвиконкомом незаконних рішень 
ЗАТ «Совтрансавто-Луганськ» його акції були знецінені і що внаслідок 
цього він втратив контроль над діяльністю і майном ЗАТ «Совтрансавто-
Луганськ». Він також наполягає, що компенсація, яку він отримав внаслі-
док ліквідації ЗАТ «Совтрансавто-Луганськ», не була пропорційною час-
тці капіталу, яким він володів на початку. Стаття 1 Протоколу № 1 перед-
бачає таке: 

«Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти сво-
їм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інте-
ресах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними прин-
ципами міжнародного права. 
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Проте попередні положення жодним чином не обмежують право дер-
жави вводити в дію такі закони, які, на її думку, є необхідними для здійс-
нення контролю за користуванням майном відповідно до загальних інтере-
сів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів». 

А. АРГУМЕНТИ СТОРІН 

1. Уряд 

85. Уряд посилається на українське законодавство, відповідно до яко-
го власник товариства несе відповідальність за відповідність закону ста-
тутних документів, поданих державному органу реєстрації. Він наполягає, 
що Луганський міськвиконком як державний орган, уповноважений здій-
снювати реєстрацію статутних документів та рішень ЗАТ «Совтрансавто-
Луганськ», не може бути відповідальним за зміст цих документів. 

86. Уряд стверджує, що з 1996 по 1998 рік різні державні органи кіль-
ка разів проводили перевірку діяльності ЗАТ «Совтрансавто-Луганськ», 
і жодного разу не було виявлено «серйозного» порушення національно-
го законодавства. Аналогічно, якщо б таке порушення було констатоване, 
ЗАТ «Совтрансавто-Луганськ» несло б повну відповідальність. Роль дер-
жави полягала у реєстрації рішень ЗАТ «Совтрансавто-Луганськ» від 18 
листопада 1997 року і 17 лютого 1998 року, а відповідність актів реєстрації 
та рішень ЗАТ «Совтрансавто-Луганськ» закону була підтверджена арбіт-
ражними судами. Крім того, на думку Уряду, не було жодного зв’язку між 
реєстрацією виконавчим комітетом відповідних документів та втратою 
заявником контролю над майном. Право, гарантоване статтею 1 Протоко-
лу № 1, відтак, не було порушене державою. 

Уряд посилається на рішення у справі «Брамелід і Малстром проти 
Швеції», де Європейська комісія з прав людини констатувала, що «при-
мусовий продаж акцій, які мають економічну вартість, не є порушенням 
статті 1 Протоколу № 1». 

2. Заявник 

87. Зі свого боку заявник наполягає, що повноваження виконавчого 
комітету стосовно реєстрації рішень акціонерних товариств є делеговані 
державою та чітко регламентовані національним законодавством. Відпо-
відно до українського законодавства виконавчий комітет здійснює свої 
функції на основі принципу верховенства законодавства та відповідно до 
процедури, встановленої законодавством. Виконавчий комітет, таким чи-
ном, не може не нести відповідальності за здійснення своїх повноважень, 
оскільки його відповідальність передбачена Конституцією (стаття 76) та 
законодавством. 
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88. Крім того, заявник стверджує, що відповідальність виконавчого 
комітету ґрунтується на положенні, відповідно до якого він повинен від-
хилити вимогу товариства щодо реєстрації, якщо йдеться про рішення, 
зміст та форма яких суперечать законодавству. Відмова виконавчого ко-
мітету зареєструвати рішення товариства є нічим іншим, як одним з аспе-
ктів відповідальності цього товариства. Однак така відповідальність не 
виключає відповідальності виконавчого комітету, який повинен дотриму-
ватися певної процедури перед реєстрацією. Закон зокрема встановлює 
вичерпний список документів, які повинні бути представлені виконав-
чому комітету для реєстрації і, внаслідок цього, набуття чинності рішень 
про внесення змін до статутних документів чи збільшення статутного 
фонду. Виконавчому комітету також слід представити протокол загаль-
них зборів акціонерів, в якому міститься підтвердження прийняття відпо-
відного рішення. Цей документ повинен бути підписаний усіма акціоне-
рами. У цій справі підписи окремих акціонерів повинні були, крім того, 
бути завірені нотаріусом. Однак виконавчий комітет зареєстрував усі рі-
шення про збільшення статутного фонду та внесення змін до статутних 
документів українського товариства, не вимагаючи відповідного прото-
колу. За цих умов виконавчий комітет був зобов’язаний відхилити заяву 
про реєстрацію цих рішень. Нездійснення передбаченого законом держа-
вного контролю за діяльністю акціонерного товариства є підставою для 
відповідальності виконавчого комітету. Отже, якби виконавчий комітет 
не виконував функцію реєстраційного органу, його контрольні повнова-
ження не мали б жодного сенсу. Крім того, відповідно до українського 
законодавства дії або бездіяльність виконавчого комітету як «державного 
органу, відповідального за свої дії», може бути оскаржено до суду, при 
цьому законодавство, а також Конституція (стаття 56) гарантують відшко-
дування шкоди, завданої незаконними діями або бездіяльністю виконавчого 
комітету. 

89. Заявник стверджує, що незаконними рішеннями про реєстрацію 
виконавчий комітет надав законної сили рішенням ЗАТ «Совтрансавто-
Луганськ». Крім того, він наполягає, що серед усіх державних органів, 
уповноважених контролювати діяльність акціонерних товариств, найбі-
льшої ваги має Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку, яка 
в березні 1998 року перевіряла діяльність ЗАТ «Совтрансавто-Луганськ» 
і констатувала численні порушення товариством чинного законодавства. 
Однак висновки цієї комісії, на думку якої заявник повинен був втрутити-
ся в процес, не були взяті до уваги арбітражними судами. 

Що стосується посилання Уряду на справу «Брамелід і Малстром 
проти Швеції», заявник зауважує, що у його справі не йдеться «про приму-
совий продаж акцій», а його право на повагу до майна було порушено шля-
хом позбавлення його контролю над діяльністю і майном ЗАТ «Совтран-
савто-Луганськ». 
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В. ОЦІНКА СУДУ 

1. Стосовно можливості застосування статті 1 Протоколу № 1 

90. Суд нагадує, що відповідно до його прецедентної практики стат-
тя 1 Протоколу № 1 містить три окремі норми: перша, що виражається в 
першій фразі першого абзацу та несе в собі загальний характер, виражає 
принцип поваги до права власності; друга, що міститься в другій фразі то-
го ж абзацу та має за об’єкт позбавлення права власності за певних умов; 
що стосується третьої, згаданої в другому абзаці, вона визнає саме можли-
вість державам-учасницям регламентувати на власний розгляд викорис-
тання майна в загальних інтересах. Тим не менш, тут не йдеться про абсо-
лютно не зв’язані між собою норми. Друга та третя є особливими прикла-
дами, що стосуються права власності; крім того, вони повинні тлумачитися 
у світлі принципу, закріпленого першою нормою (рішення у справі «Бейем 
проти Італії», § 98). 

91. Суд зазначає, що у своєму рішенні щодо прийнятності він уже кон-
статував, що акції, якими володів заявник, мали безсумнівно економічну 
цінність та становили «майно» в розумінні статті 1 Протоколу № 1. З огля-
ду на те, що Уряд не оскаржує твердження, що заявник мав право на 
відповідні акції, Суд, відтак, констатує, що стаття 1 може бути застосова-
на в цьому випадку. 

92. Суд також має своїм завданням дослідити, яке положення статті 1 
застосовується в цьому випадку. 

Суд нагадує у зв’язку з цим, що «акція товариства є складною річчю. 
Вона свідчить про те, що власник має частину акціонерного капіталу та 
відповідні права. Тут ідеться лише про непрямий контроль за акціонер-
ними активами, оскільки й інші права, особливо право голосу та право 
впливати на товариство, можуть випливати з акції (№ 11189/84, «Това-
риство S. і T. проти Швеції» рішення від 11.12.1986, Рішення та Звіти 
(D.R.) 50, с. 158). 

Суд зазначає, що у цьому випадку заявник спочатку володів 49% ак-
цій ЗАТ «Совтрансавто-Луганськ». Внаслідок кількох збільшень статутно-
го фонду ЗАТ «Совтрансавто-Луганськ» частина капіталу, що була в його 
володінні, знизилася з 49% до 20,7%. Відтак, зазнали змін власні повнова-
ження заявника як власника акцій, а саме: його здатність керувати товари-
ством та контролювати його майно. 

93. З огляду на обставини справи та враховуючи специфічну приро-
ду майна, що належала позивачеві, Суд розцінює, що представлена справа 
через складність фактів та правових питань не може бути чітко віднесена 
до однієї з категорій статті 1 Протоколу № 1. Відтак, він вважає, що не-
обхідно розглянути справу у світлі загальної норми цієї статті. 
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2. Стосовно дотримання статті 1 Протоколу № 1 

94. Суд нагадує про три положення, що складають статтю 1 Протоко-
лу № 1 (параграф 90). Він зауважує, що у цьому випадку не було ані пря-
мого позбавлення заявника його майна з боку національних органів дер-
жавної влади, ані іншого втручання, прирівняного до такого позбавлення 
власності. 

95. Суд стверджує, що заявник дорікає країні за нездатність виконання 
її зобов’язання здійснювати ефективний контроль відповідно до законо-
давства за діяльністю ЗАТ «Совтрансавто-Луганськ», що дозволило остан-
ньому ухвалити в незаконний спосіб рішення стосовно збільшення стату-
тного фонду та внесення змін до статутних документів, і внаслідок цього 
ліквідувати товариство. 

Суд нагадує, що його компетенція щодо перевірки дотримання внут-
рішнього законодавства обмежена (рішення у справі «Хаканссон та Стю-
рессон проти Швеції» від 21 лютого 1990 р., серія А № 171, § 47), та що 
він не ставить перед собою завдання замінити внутрішні судові органи. 
Тлумачення внутрішнього законодавства – це, насамперед, завдання ор-
ганів національної влади, зокрема судів («Уейт та Кеннеді проти Німеч-
чини» (ВП), № 26083/94, 18.2.99). 

Тим не менш, роль Суду полягає у вивченні питання, чи результати, 
яких було досягнуто національними судами, відповідають правам, гаран-
тованим Конвенцією та Протоколами до неї. 

96. Суд нагадує, що відповідно до статті 1 Конвенції кожна держава-
учасниця «визнає для всіх в межах [своєї] юрисдикції права та обов’язки, 
визначені (…) Конвенцією». Це зобов’язання гарантувати ефективне вико-
ристання прав, визначених цим договором, може створювати для держави 
позитивні зобов’язання (див., наприклад, рішення у справі «Х та У проти 
Нідерландів» від 26.03.1985 р., серія А № 91, §§ 22-23). У подібному випад-
ку держава не може обмежуватися пасивною роллю та «не можна проводити 
розмежування між діями та бездіяльністю» (див., з відповідними змінами, 
рішення у справі «Ейрі проти Ірландії» від 9.10.1979, серія А № 32, § 25). 

Що стосується права, гарантованого статтею 1 Протоколу № 1, то 
такі позитивні зобов’язання можуть передбачати певні заходи, необхідні 
для захисту права власності (див., з відповідними змінами, рішення у спра-
ві «Лопес Остра проти Іспанії» від 9.12.1994 р., серія А № 303-С, § 55), 
також і в таких випадках, коли йдеться про судовий розгляд спору між 
фізичними чи юридичними особами. Зокрема, це передбачає для держави 
зобов’язання забезпечувати судову процедуру, яка повинна містити необ-
хідні процесуальні гарантії, та яка, таким чином, дозволяє національним 
судам ефективно та справедливо вирішувати всі існуючі спори між при-
ватними особами. 
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97. У цьому випадку Суд не може ставити під сумнів результати, до 
яких прийшли українські суди. Перед ним стоїть завдання перевірити, чи 
спосіб, у який було витлумачене та застосоване цими судами внутрішнє 
законодавство, відповідав праву заявника на повагу до його майна. У цьо-
му контексті Суд може тільки відзначити серйозні недоліки, з огляду на 
статтю 6 § 1 Конвенції, які мали місце під час судового провадження, що 
було констатовано Судом у попередніх висновках (§§ 71-82). 

Суд вважає, що несправедливий характер, який мало провадження у 
справах, має прямий зв’язок з правом заявника на повагу до його майна. 
У результаті безперечним є те, що відмова судів нижчої ланки дотримува-
тися вказівок Вищого арбітражного суду, а також суттєві відмінності у 
підходах судів різних рівнів при застосуванні та тлумаченні національно-
го законодавства створили підстави для повторного відновлення прова-
дження і, відтак, створили постійний сумнів стосовно законності рішень 
ЗАТ «Совтрансавто-Луганськ» та актів виконавчого комітету Луганська. 
Крім того, втручання органів виконавчої влади держави в судову процеду-
ру значно сприяло збереженню цього стану непевності. Врешті, спосіб, 
у який завершився судовий процес (§ 81), здається, не відповідає зобо-
в’язанню держави реагувати з більшою послідовністю на ситуацію, в якій 
знаходився заявник (див., з відповідними змінами, рішення у справі «Бейелер 
проти Італії», § 120). Як наслідок, заявник повинен був переживати цю 
непевність протягом періоду, коли початкова вартість його акцій знизила-
ся, що потягло за собою зміни в можливостях заявника керувати ЗАТ «Сов-
трансавто – Луганськ» та контролювати його майно (там само, § 110). 

98. Враховуючи все вищенаведене, Суд констатує, що спосіб, в який 
проводився та закінчився судовий розгляд справ, також як і ситуація не-
певності, якої зазнав заявник, порушили «справедливу рівновагу» між ви-
могами суспільного інтересу та потребою захищати право заявника на по-
вагу до його майна. Як наслідок, держава не забезпечила виконання свого 
зобов’язання гарантувати заявникові ефективного користування своїм 
правом власності, гарантованим статтею 1 Протоколу № 1. 

Отже, стаття 1 Протоколу № 1 була порушена. 

IV. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 14 КОНВЕНЦІЇ 

99. Заявник вважає, що його було зроблено об’єктом дискримінацій-
ної поведінки з боку української влади, які схилялись до «захисту інтере-
сів громадян України» при захисті прав українського товариства на шкоду 
правам російської компанії. У зв’язку з цим заявник скаржиться на пору-
шення статті 14 Конвенції, яка проголошує: 

«Здійснення прав i свобод, викладених у цій Конвенції, гарантується 
без будь-якої дискримінації за ознакою статі, раси, кольору шкіри, мови, 
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релігії, політичних переконань, національного або соціального походжен-
ня, належності до національних меншин, майнового стану, народження або 
інших обставин». 

100. Уряд стверджував, що заявник звернувся до суду, щоб оскаржити 
дії державної влади і що поведінка судової влади стосовно заявника не 
була дискримінаційною. Крім того, Уряд наполягав, що документи, надані 
заявником, не є достатніми для визнання його скарги обґрунтованою за 
статтею 14 Конвенції. 

101. З огляду на свої висновки щодо першого параграфа статті 6 і стат-
ті 1 Протоколу № 1 Суд вважає, що немає сенсу окремо вивчати, чи є заяв-
ник через свою національність жертвою дискримінації всупереч статті 14 
Конвенції. 

V. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ 

102. Відповідно до положень статті 41 Конвенції: 
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї i 

якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передба-
чає лише часткову компенсацію, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій 
стороні справедливу сатисфакцію». 

103. По-перше, заявник наполягає на тому, що сума справедливої са-
тисфакції повинна визначатись з урахуванням специфічної природи 
майна, яким він володів, а саме акцій. Так, як власник 49 % акцій това-
риства «Совтрансавто-Луганськ» заявник, з одного боку, мав право на 49 
% активів цього товариства, а з іншого боку – на управління товариством 
і контроль за його майном, а також дивіденди. Внаслідок знецінення його 
акцій можливості заявника щодо управління товариством «Совтрансавто-
Луганськ» були значно обмежені, і, як наслідок, заявник втратив конт-
роль над діяльністю товариства і його майном. Пізніше заявник, позбав-
лений можливості впливати на рішення ЗАТ «Совтрансавто-Луганськ» 
стосовно його майна, не міг більше протидіяти керівництву товариства, 
яке масово продавало майно заявника за значно заниженими цінами. Як 
наслідок, після незаконних дій керівництва товариства і Луганського 
міськвиконкому, не лише частина капіталу, що знаходилась у власності 
заявника зменшилась з 49 % до 20,7 %, але також і активи товариства 
значно зменшились. Нарешті після ліквідації ЗАТ «Совтрансавто – Лу-
ганськ» заявник отримав компенсацію, яка не відповідала частині статут-
ного фонду, якою він володів спочатку як власник 49 % акцій. 

104. Заявник наполягає на тому, що з огляду на обставини справи він 
має право вимагати від держави відшкодування матеріальної шкоди за 
порушення його права власності, а саме: відшкодування частини статут-
ного капіталу товариства «Совтрансавто-Луганськ», якою він володів спо-
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чатку як власник 49 % акцій, зменшеної на суму компенсації, отриманої 
внаслідок ліквідації товариства, а саме 9 200 доларів США. У зв’язку з цим 
заявник вимагає 14 921 674 доларів США. 

Заявник наполягає також на відшкодуванні дивідендів, які він пови-
нен був отримати як власник 49 відсотків акцій. Стосовно цього заявник 
вимагає 1 388 000 доларів США. 

105. Що стосується порушення прав, які гарантуються параграфом 1 
статті 6 Конвенції, заявник вимагає 300 000 доларів США. 

106. Заявник оцінив, що після незаконних дій керівництва товарист-
ва «Совтрансавто-Луганськ» і держави він втратив контроль над діяльні-
стю і майном однієї з найкращих компаній з міжнародних перевезень в 
Європі. Після ліквідації ЗАТ «Совтрансавто-Луганськ» він втратив вели-
чезний ринок в Україні і за кордоном. Заявник наполягає, що така втрата 
ринку, разом з постійними перешкодами під час судового розгляду справи 
українськими судами, спричинила величезну шкоду його репутації міжна-
родного перевізника. 

107. У зв’язку з витратами, які заявник зазнав під час розгляду його 
справи в національних судах і в цьому Суді, заявник просить 153 470 до-
ларів США, які складаються з витрат на адвокатів, їх гонорарів і різних 
інших витрат. 

108. Заявник тим часом готовий розглянути альтернативні можливо-
сті відшкодування державою шкоди, завданої за порушення прав, гаранто-
ваних Конвенцією і протоколами до неї. 

109. Уряд наполягав від самого початку, що метод обрахування акти-
вів ЗАТ «Совтрансавто-Луганськ», що його використовував заявник для 
оцінки матеріальної шкоди, є неправильним. З іншого боку, він оцінив, що 
заявник не може претендувати на жодне відшкодування матеріальних збит-
ків через те, що він уже отримав компенсацію після ліквідації ЗАТ «Сов-
трансавто-Луганськ» і що жодний національний суд не визнав порушення 
права власності заявника. 

110. Що стосується вимог заявника про моральне відшкодування, Уряд 
заявляє, що вони не є обґрунтованими. Заявник не може претендувати на 
те, що він втратив ринок після ліквідації ЗАТ «Совтрансавто-Луганськ», 
оскільки він ніколи не був власником цього товариства. З іншого боку, 
втрата ринку в жодному разі не може вважатись моральним збитком. 

111. Що стосується вимог заявника стосовно відшкодування шкоди, 
спричиненої порушенням параграфа 1 статті 6 Конвенції, Уряд наполягає, 
що не існує прямого зв’язку між заявленим порушенням і сумою відшко-
дування, яка вимагається. Неможливо сказати, чи рішення національних 
органів влади були б інші, якщо б заявлене порушення першого парагра-
фа статті 6 не мало місця. Тому Уряд вважає, що саме визнання Судом по-
рушення першого параграфа статті 6 є достатнім відшкодуванням. 



С П Р А В А  « С О В Т Р А Н С А В Т О - Х О Л Д И Н Г  П Р О Т И  У К Р А Ї Н И »  

 36 

112. Що стосується вимог заявника про відшкодування видатків і го-
норарів на адвоката, Уряд залишає вивчення цього питання на розгляд Суду. 
Тим не менше, він оцінює, що сума, вказана заявником, є надто великою, 
особливо в порівнянні з українськими реаліями. Уряд наполягає, крім того, 
що заявник не надав підтверджень. 

113. У світлі обставин справи Суд вважає, що він не в стані розгляну-
ти питання застосування статі 41 Конвенції. Тому слід відкласти розгляд 
цього питання і визначити подальшу процедуру, спрямовану на досягнен-
ня згоди між державою-відповідачем і заявником (перший параграф стат-
ті 75 Регламенту). З цією метою Суд надає сторонам шість місяців. 

На цих підставах Суд одностайно 

1. Відхилив одноголосно попереднє заперечення Уряду; 
2. Вирішив одноголосно, що є порушення першого параграфу статті 6 

Конвенції; 
3. Вирішив шістьма голосами проти одного, що є порушення статті 1 

Протоколу № 1; 
4. Вирішив одноголосно не розглядати питання, чи є заявник через 

його національність жертвою дискримінації всупереч статті 14 Конвенції; 
5. Вирішив одноголосно, що питання застосування статті 41 Конвенції 

не розглядається; 
як наслідок: 
а) відкласти питання в цілому; 
б) запросити Уряд і заявника розглянути це питання і протягом 

шести місяців повідомити Суд про угоду, якої вони зможуть досягнути; 
в) відкласти подальшу процедуру і делегувати президенту палати 

повноваження щодо вирішення цього питання за потребою. 
Здійснено французькою, повідомлено 25 липня 2002 року відповідно 

до параграфу 2 і 3 статті 77 Регламенту. 
 

В. Берже Ґ. Ресс 
секретар голова 

 
Відповідно до параграфа 2 статті 45 Конвенції і параграфа 2 статі 74 Ре-

гламенту до цього рішення додається окрема думка судді Кабрала Баррето. 

Окрема думка п. судді Кабрала Баррето, який частково погоджу-
ється і частково не погоджується з позицією Суду 

Я визнаю, що мені важко погодитися з більшістю щодо кожного з 
пунктів мотивувальної частини. 

1. Відносно скарги, яка стосується неупередженості та незалежності 
суду (стаття 6 § 1 Конвенції), я погоджуюсь з тим, що враховуючи втручан-
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ня органів державної виконавчої влади в судовий розгляд, заявник не до-
мігся, щоб його справа розглядалася судом зі всіма гарантіями, встановле-
ними статтею 6. 

Отже, було порушення статті 6 § 1 Конвенції. 
2. Я перший визнаю, що процедура опротестування становить одне з 

найбільш серйозних і очевидних порушень принципу авторитету судового 
рішення, принципу, що власне становить основу демократичного суспіль-
ства, яке прагне до верховенства права, як це визначено Конвенцією. 

Однак, я вагаюсь вважати, що заявник, до речі, може зберігати статус 
потерпілого з огляду на його власну поведінку. 

Пояснюю. 
Двома постановами від 12.01.1999 р. судова колегія Вищого арбітраж-

ного суду відхилила позов заявника; ці постанови вступили в законну си-
лу, а провадження у справі було закрито. 

Відновлення провадження у справах відбулося внаслідок протесту, 
внесеного Головою Вищого арбітражного суду за відповідною скаргою за-
явника в лютому 1999 року (§ 33). 

Вірно й те, що пізніше було подано інший протест, на цей раз Генера-
льною прокуратурою України, на рішення, винесене на користь заявника. 

Але все це ґрунтується на початковій поведінці заявника; отже, на мій 
погляд, він не може уникнути застосування принципу, який забороняє за-
перечення проти належного факту (venire contra factum proprium). 

3. Констатоване порушення статті 1 Протоколу № 1 ґрунтується на 
тих самих фактах, що дали Суду підстави для висновку про порушення 
статті 6 § 1. 

Скарги, викладені заявником щодо статті 1 Протоколу № 1, співпа-
дають з тими, які Суд уже вивчив у частині, яка стосувалася статті 6 § 1, 
щодо яких він дійшов висновку про порушення. 

За цих обставин мені здається, що не слід було з’ясовувати, чи було 
також порушення статті 1 Протоколу № 1. 

Це є єдиною причиною того, що я не підтримав більшості в цьому 
питанні. 
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C O N S E I L 

D E L ’ E U R O P E 
C O U N C I L 

O F E U R O P E 

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

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ 

ЧЕТВЕРТА СЕКЦІЯ 
(У ПОПЕРЕДНЬОМУ СКЛАДІ ВІД 1 ЛИСТОПАДА 2001 РОКУ) 

СПРАВА «СОВТРАНСАВТО-ХОЛДИНГ ПРОТИ УКРАЇНИ» 

(Заява № 48553/99) 

РІШЕННЯ (СПРАВЕДЛИВА САТИСФАКЦІЯ) 

СТРАСБУРГ 
2 жовтня 2003 року 

Чинне з 2 січня 2004 року 

У справі «Совтрансавто-Холдинг проти України» 

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

п. Ґ. Ресс, голова, 
п. І. Кабрал Баррето, 
п. В. Буткевич, 
пані Н. Ваджіч, 
п. Дж. Хедіган, 
п. М. Пеллонпя, 
пані С. Ботучарова, 
та п. В. Берже, секретар секції, 
після обговорення в нарадчій кімнаті 11 вересня 2003 року, 
виносить таке рішення, яке було прийнято у зазначений вище день: 
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ПРОЦЕДУРА 

1. Справа ґрунтується на заяві (№ 48553/99), поданій до Суду проти 
України російським підприємством «Совтрансавто-Холдинг» (далі – за-
явник) 11 травня 1999 року відповідно до статті 34 Конвенції про захист 
прав і основних свобод людини (далі – Конвенція). 

2. Рішенням від 25 липня 2002 року («рішення по суті») Суд вирішив, 
що мало місце порушення статті 6 § 1 Конвенції (одноголосно) і статті 1 
Протоколу № 1 (шість голосів проти одного) та що не слід окремо розгля-
дати питання, чи є заявник через його державну належність жертвою дис-
кримінації всупереч статті 14 Конвенції (рішення у справі «Совтрансав-
то-Холдінг проти України», 48553/99, CEDH 2002, §§ 71-82, 94-98 і 101). 

3. Спираючись на статтю 41 Конвенції, заявник вимагав справедливої 
сатисфакції в порядку відшкодування матеріального збитку через порушен-
ня свого права власності, відшкодування частини статутного капіталу то-
вариства «Совтрансавто-Луганськ», якою він володів спочатку як власник 
49 % акцій, за вирахуванням суми компенсації, отриманої внаслідок лік-
відації товариства (9 200 доларів США). Таким чином, заявник вимагав 
відшкодування матеріального збитку на суму 14 921 674 доларів США. 
Він також вимагав відшкодування дивідендів, які могли бути отримані 
ним за період з 1997 по 2000 рік як власником 49 % акцій, а саме 1 388 000 
доларів США. Нарешті, він також вимагав 1 300 000 доларів США за мо-
ральну шкоду (включаючи 300 000 доларів США за порушення його прав, 
гарантованих статтею 6 § 1 Конвенції) і 153 470 доларів США за витрати, 
яких він зазнав у національних судах та цьому Суді. 

4. З огляду на неспроможність розглянути питання застосування 
статті 41 Конвенції, Суд відклав розгляд цього питання в цілому і запро-
понував Уряду та заявникові повідомити його в межах шести місяців про 
будь-яку згоду, якої вони б могли досягти (там само, § 113 мотивувальної 
частини і пункт 5 резолютивної частини). 

5. 29 квітня і 6 травня 2003 року відповідно заявник та Уряд подали 
свої додаткові зауваження щодо справедливої сатисфакції. Не було знай-
дено жодної підстави, що дозволила б досягти дружнього врегулювання. 

ПРАВО 

6. Відповідно до положень статті 41 Конвенції: 
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї i 

якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає 
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лише часткову компенсацію, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій 
стороні справедливу сатисфакцію». 

У рішенні по суті Суд послідовно розглянув скарги на підставі стат-
ті 6 § 1 Конвенції і статті 1 Протоколу № 1. З метою даного рішення він 
розпочав свій розгляд з питання матеріальної шкоди, яке в даному ви-
падку є першорядним і порушується, передусім, з точки зору статті 1 
Протоколу № 1. 

A. МАТЕРІАЛЬНА ШКОДА 

1. Аргументи сторін 

A) Заявник 
i. Вимоги 

7. З метою оцінки матеріальної шкоди, якої він зазнав, заявник 
просить Суд врахувати природу майна, яким він володів, характер і тяж-
кість констатованого порушення його права на повагу до його власності і 
становище, в якому він опинився внаслідок цього порушення. 

8. На думку заявника, справедлива сатисфакція в сенсі статті 41 Кон-
венції має, наскільки це можливо, поставити його в становище, еквівален-
тне тому, в якому б він перебував, якби вимоги статті 1 Протоколу № 1 не 
були б порушені. 

9. Заявник вимагає в якості відшкодування матеріальної шкоди, за-
вданої порушенням його права власності, суму в розмірі 14 921 674 доларів 
США, яка, на його думку, відповідає частці активів «Совтрансавто-Лу-
ганськ», яка йому належала спочатку як власникові 49 % акцій, за вира-
хуванням компенсації, яку він отримав після ліквідації цієї компанії 
(9 200 доларів США). Він також вимагає відшкодування дивідендів, які 
б він міг отримати як власник 49 % акцій, а саме 1 388 000 доларів США. 

ii. Методи оцінки 
10. Щоб обґрунтувати свої вимоги, заявник вважав за необхідне оці-

нити передусім активи «Совтрансавто-Луганськ» станом на 1 січня 1997 
року, щоб потім мати можливість розрахувати свою частку як власника 
49 % його акцій. Частково він базувався на висновку експертизи від 27 
березня 2001 року, проведеної на його вимогу українською аудиторською 
компанією «Форкаст» для судового розгляду в національних судах. 

11. Заявник передусім підкреслив, що він міг здійснити свої розра-
хунки тільки на основі бухгалтерської звітності, яка була в його розпоря-
дженні, і що всі його спроби роздобути пакет бухгалтерської звітності за 
період з 1997 по 1999 рік не мали успіху. Дійсно, починаючи з кінця 1997 
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року заявника було позбавлено будь-якого доступу до фінансової і бухгал-
терської документації «Совтрансавто-Луганськ». 21 червня 1999 року цю 
документацію було передано до «Транс Кінг», правонаступника «Совтранс-
авто-Луганськ». Ця компанія також відмовила заявникові в доступі до від-
повідної документації, незважаючи на вимогу національних судів, через 
те, що, згідно з «Транс Кінг», цю документація знищилася внаслідок про-
риву каналізації. 

12. Заявник відзначає щодо цього своє здивування і своє обурення 
тим, що у своєму висновку експертизи, проведеної на вимогу Уряду, україн-
ська аудиторська компанія «БДО Баланс-Аудит» врахувала результати 
перевірки певних бухгалтерських документів, а саме звітів «Совтрансавто-
Луганськ» за період з 1997 по 1999 рік, які були знищені. Таким чином, 
Уряд отримав доступ до нібито знищеної документації і надав її своєму 
експерту. 

13. Заявник подав Суду дві оцінки активів «Совтрансавто-Луганськ» 
станом на 1 січня 1997 року, одна з яких базується на балансовій вартості, 
а інша – на ринковій, звідки потім було вираховано його частку як власни-
ка 49 % його акцій. 

a) Балансова вартість 

14. Виходячи з балансу «Совтрансавто-Луганськ» станом на 1 січня 
1997 року, заявник, перш за все, врахував балансову вартість активів. Ця вар-
тість складала 20 659 800 українських гривень (грн.). Конвертувавши цю 
суму в американські долари за обмінним курсом 1 долар США за 1,72 грн., 
він одержав суму 12 012 000 доларів США. Ця сума складається з 3 200 000 
доларів США, що відповідають сукупності основних засобів, і 8 812 000 
доларів США, що відповідають сукупності інших активів. 

15. Заявник підкреслює, що, на противагу аргументу Уряду, обмінний 
курс, який він використовував при конвертації гривень в долари США, є 
не офіційним курсом обміну Національного банку України на 1 січня 1997 
року, а середнім обмінним курсом, що існував протягом періоду з 1995 по 
1996 рік, що логічно, враховуючи рівень інфляції. Застосування такого кур-
су пояснюється необхідністю визначити не тільки вартість грошових засо-
бів компанії, а й вартість рухомого складу, останні придбання якого дату-
ються 1995 роком. 

16. Заявник уточнює, що балансова вартість активів «Совтрансавто-
Луганськ» становить мінімальну вартість, яка отримується шляхом засто-
сування цін та методів розрахунку, що діяли в часи Радянського Союзу. 
Ця вартість далека від того, щоб відповідати реальній вартості активів чи, 
інакше кажучи, ринковій вартості. Дійсно, активи «Совтрансавто-Луган-
ськ» були сформовані переважно протягом періоду з 1985 по 1993 рік і 
згідно з цінами, чітко регламентованими державою. Відповідно до зако-
нодавства, що застосовувалося протягом зазначеного періоду, вартість ос-
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новних засобів, вказана в балансі підприємства, могла бути переоцінена 
тільки за рішенням Уряду. Пізніше переоцінка була дозволена в деяких 
дуже обмежених випадках. Тільки в травні 2000 року в Україні набули 
чинності бухгалтерські стандарти, що дозволяють оцінювати основні за-
соби підприємства згідно з ринковими нормами і включати цю вартість у 
баланс. 

17. Стосовно цього заявник стверджує, що вартість основних засобів 
«Совтрансавто-Луганськ», вказана в його балансі, є їхньою вартістю на 
момент придбання і що ця вартість відтоді не переоцінювалася. Крім то-
го, в балансі, про який йдеться, не вказано вартість земельних ділянок, 
що належать компанії, а саме шести гектарів, оскільки ці земельні ділянки 
були внесені в баланс компаній тільки з 1999 року. 

18. Як наслідок, заявник вважає, що Суд не повинен базувати своє рі-
шення на балансовій вартості активів «Совтрансавто-Луганськ», оскільки 
ця вартість є явно нижчою, ніж їхня реальна вартість або, використовую-
чи інші терміни, їхня ринкова вартість. 

b) Ринкова вартість 

29. Що стосується методу оцінки, який використовується для визна-
чення ринкової вартості активів «Совтрансавто-Луганськ», заявник пред-
ставив наступні аргументи. 

20. Перш за все, заявник посилається на кількість рухомого складу, 
яка вказана в реєстрі рухомого складу «Совтрансавто-Луганськ» за 1 січня 
1997 року. Цей склад включає 226 тягачів, 280 тентових напівпричепів і 
90 напівпричепів-рефрижераторів. 

21. Для встановлення ринкової ціни кожної транспортної одиниці за-
явник посилається на договори, укладені між «Совтрансавто-Луганськ» і 
компаніями «Мерседес-Бенц» і «Вольво», а також на видання «Eurotax 
Swacke GmbH» за 1997 рік, що містить виражені в німецьких марках міні-
мальні ціни рухомого складу, подібного до того, який належить «Совтра-
нсавто-Луганськ», і випущеного між 1990 і 1997 роками, беручи до уваги 
максимальну амортизацію. Потім на основі цих мінімальних цін заявник 
розрахував в американських доларах середню ринкову ціну кожної тран-
спортної одиниці на момент її придбання. Таким чином, він встановив, 
що середня ціна одного тягача становить 77 000 доларів США, тентового 
напівпричепа – 28 000 доларів США, а напівпричепа-рефрижератора – 
75 000 доларів США. Всього в заявника вийшло 31 992 000 доларів США, 
що відповідає ринковій вартості рухомого складу «Совтрансавто-Луганськ» 
на 1 січня 1997 року, розрахованій на основі середніх цін кожної транспорт-
ної одиниці на момент її придбання, не враховуючи її амортизацію. 

22. Заявник запевняє, що, всупереч твердженню Уряду, він ніколи не 
застосовував ціну, яка фігурує в реєстрі рухомого складу «Совтрансавто-
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Луганськ» за 1 січня 1997 року, вказану в американських доларах. Він ви-
користовував цей реєстр тільки для встановлення кількості цього складу 
станом на відповідну дату, а не для встановлення його вартості. 

23. Заявник посилається на те, що Уряд розглядає ціни, вказані у ви-
данні, як ціни на рухомий склад на момент його придбання і пропонує по-
тім знову застосувати амортизацію, тоді як вона вже врахована в цінах, 
що фігурують у виданні, що призводить до подвійного зменшення варто-
сті. До того ж, якщо проводити розрахунки в німецьких марках і застосо-
вувати ціни, вказані у згаданому виданні, не враховуючи амортизацію ру-
хомого складу вдруге, тоді виходять цифри, практично ідентичні до тих, 
які представлені Суду. 

24. Спираючись на баланс «Совтрансавто-Луганськ» станом на 1 січня 
1997 року, згідно з яким частка рухомого складу компанії становила 64,4 % 
її основних засобів, заявник оцінює загальну ринкову вартість основних 
засобів компанії, не враховуючи їхньої амортизації, у 49 677 000 доларів 
США. 

25. Стосовно цього заявник стверджує, що метод екстраполяції, який 
він використовував для оцінки основних засобів «Совтрансавто-Луганськ», – 
це єдиний засіб, який він мав відтоді, як його було позбавлено доступу 
до пакета бухгалтерської звітності «Совтрансавто-Луганськ» за період з 
1996 по 1999 рік. Цей метод базується на тенденціях розвитку «Совтранс-
авто-Луганськ», ринку автомобільного транспорту і національної економіки, 
а також на принципах оцінки, які використовуються сучасними аудитор-
ськими компаніями. 

26. Крім того, заявник переконаний, що яким би не був метод оцінки, 
ринкова вартість активів такого товариства як «Совтрансавто-Луганськ», 
що на час подій, про які йдеться, було власником 596 транспортних оди-
ниць (навіть якщо середня ціна кожної одиниці становила 30 000 – 40 000 
доларів США), шести гектарів землі в індустріально розвинутому регіоні 
України, сучасних будівель і виробничих площ, фітнес-центру, ремонтних 
майстерень, 35 % акцій комерційного банку, грошових коштів та іншого 
майна, не може в жодному разі бути нижчою за 30 000 000 доларів США. 

27. Згідно з бухгалтерською звітністю «Совтрансавто-Луганськ» ста-
ном на 1 січня 1997 року, амортизація основних засобів компанії становить 
43,6 % їхньої початкової вартості. Застосовуючи цей показник, заявник оці-
нив, що ринкова остаточна вартість основних засобів становить 21 659 172 
доларів США. Він додав до цієї суми балансову вартість інших активів 
«Совтрансавто-Луганськ», а саме 8 812 000 доларів США, і отримав таким 
чином загальну ринкову вартість усіх активів компанії станом на 1 січня 
1997 року. Він дійшов висновку, що ця вартість становить 30 471 172 до-
ларів США. 
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38. Заявник висловлює здивування з приводу твердження Уряду, згід-
но з яким при оцінці активів «Совтрансавто-Луганськ» слід враховувати 
«потенційні» чи «ймовірні» штрафи, які належить сплатити компанії за 
порушення митних правил. Інакше кажучи, Уряд пропонує враховувати 
штрафи, які б могли загрожувати товариству, але ніколи на нього не на-
кладалися. До того ж Уряд, який мав усі можливості для забезпечення до-
кументів, що могли б підтвердити існування штрафів, не представив їх 
Суду, а спирався на висновки аудиторської компанії. 

29. Заявник оспорює твердження Уряду, згідно з яким якби штрафи, 
що загрожують «Совтрансавто-Луганськ», були накладені хоча б у розмірі 
40 %, вони б призвели до банкрутства товариства. Він посилається на те, 
що «Совтрансавто-Луганськ» було ліквідовано не на вимогу його кредито-
рів, а внаслідок рішення зборів акціонерів компанії. На момент закінчення 
процедури банкрутства жоден із стверджуваних штрафів не з’явився в лік-
відаційному балансі, тоді як, згідно з Урядом, вони існували вже на час лік-
відації. Крім того, Уряд не представив жодного доказу, що підтверджував 
би факт сплати (хоча б часткової) «Совтрансавто-Луганськ» якого-небудь 
штрафу на момент його ліквідації. До того ж, активи компанії, що залиша-
лися на момент її ліквідації, були використані не для сплати штрафів, а для 
виплати акціонерам їхніх часток активів. 

30. Заявник також підкреслює, що в той час, як Уряд наполягає на не-
обхідності врахування фінансових зобов’язань «Совтрансавто-Луганськ», 
він оминає мовчанням можливі фінансові зобов’язання третіх сторін сто-
совно «Совтрансавто-Луганськ», що нелогічно та непослідовно. 

c) Розрахунок неотриманих дивідендів за 1997-2000 роки 

31. Заявник стверджує, що згідно з бухгалтерською звітністю «Совтранс-
авто-Луганськ» за 1996 рік, чистий прибуток компанії досягав 959 000 дола-
рів США. За словами заявника, у 1997 році рівень діяльності компанії збе-
рігався на рівні 1996 року, а в 1998 році знизився на 20 % через загальну 
фінансову кризу. Відповідно до цієї логіки заявник оцінює приблизним 
чином чистий прибуток компанії за кожний рік періоду 1997-2000 років. 
Так, прибуток компанії мав становити 959 000 доларів США за 1997 рік, 
767 000 доларів США за 1998 рік, 614 000 доларів США за 1999 рік і 
491 000 доларів США за 2000 рік, що в цілому складає 2 831 000 доларів 
США за відповідний період. 

32. На цій підставі заявник вважає, що сума дивідендів, які б він як 
власник 49 % акцій «Совтрансавто-Луганськ» міг отримати за період з 
1997 по 2000 рік, мала б становити 1 388 000 доларів США. 

b) Уряд 
і. Щодо вимог заявника 
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33. Уряд відразу стверджує, що в даному випадку принцип restitutio 
in integrum (відновлення в початковому вигляді) не може застосовуватись, 
беручи до уваги, що у своєму рішенні по суті, а саме в параграфі 94, Суд 
констатував, що не було ані прямого позбавлення заявника його майна з 
боку національних органів державної влади, ані іншого втручання, що 
прирівнювалось би до такого позбавлення власності. 

34. На думку Уряду, Суд констатував порушення статті 1 Протоколу 
№ 1 через непослідовну поведінку національних судів і непевність у тому, 
що стосується законності рішень «Совтрансавто-Луганськ» та актів вико-
навчого комітету Луганська, що порушило «справедливу рівновагу» між 
вимогами суспільного інтересу та потребою захищати право заявника на 
повагу до його майна. Такий висновок Суду не міг мати результатом для 
держави необхідність відшкодувати заявникові фінансові втрати, яких він 
зазнав після знецінення своїх акцій. 

35. Уряд послався на те, що заявник як акціонер «Совтрансавто-Луган-
ськ» мав право на участь у розподілі його майна внаслідок його ліквідації. 
Крім того, якщо б заявник бажав продати свої акції протягом того періоду, 
коли «Совтрансавто-Луганськ» ще здійснював свою діяльність, він би не 
міг відшкодувати свою частку активів товариства відповідно до вартості 
акцій, які йому належали спочатку. Йому було б потрібно продати в цьому 
випадку акції за номінальною, договірною чи ринковою ціною. 

36. На думку Уряду, зміни, яких зазнав заявник у своїх можливостях 
управління «Совтрансавто-Луганськ» і контролювання його майна не дає 
права вимагати в якості компенсації за матеріальну шкоду відшкодування 
його частки активів станом на 1 січня 1997 року. Більше того, заявник 
отримав компенсацію після ліквідації «Совтрансавто-Луганськ», що відпо-
відає його частці капіталу. Беручи до уваги, що процедура протесту біль-
ше не існує в українській судовій системі і заявник знову отримав можли-
вість розгляду його справи у Верховному касаційному суді, сума 40 000 
євро була б достатньою і адекватною для відшкодування матеріального 
збитку, якого зазнав заявник через факт порушення його права на повагу 
до свого майна. 

ii. Щодо методів оцінки 
37. Уряд стверджує, що використовуваний заявником метод розрахун-

ку активів «Совтрансавто-Луганськ» є неправильним. Стосовно цього 
він подає Суду висновок експертизи, проведеної «БДО Баланс-Аудит». 

a) Балансова вартість 

38. Відповідно до балансу «Совтрансавто-Луганськ», балансова вар-
тість його активів станом на 1 січня 1997 року складала 20 659 800 грн. Ра-
зом з тим, конвертація цієї суми в американські долари за обмінним курсом, 
який використовував заявник, а саме 1 долар США за 1,72 грн., є непра-
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вильною, беручи до уваги, що на цю дату курс обміну, встановлений На-
ціональним банком України, був іншим, а саме 1 долар США за 1,893 грн. 

39. Частка заявника в активах «Совтрансавто-Луганськ» повинна 
розраховуватися на основі балансової вартості активів компанії за вираху-
ванням штрафів. Таким чином, слід спочатку встановити балансову вар-
тість чистих активів «Совтрансавто-Луганськ». В цих розрахунках «БДО 
Баланс-Аудит» базувалося на балансах і бухгалтерській звітності «Совт-
рансавто-Луганськ» за період з 1996 по 1999 рік, а також на протоколах і 
рішеннях російських митних органів стосовно порушень митних правил 
«Совтрансавто-Луганськ». 

40. За цими розрахунками чисті активи «Совтрансавто-Луганськ» ста-
новили 7 862,9 доларів США станом на 1 січня 1996 року, 9 972,7 доларів 
США станом на 1 січня 1997 року, 8 973,8 доларів США станом на 1 січ-
ня 1998 року і 4 978,7 доларів США станом на 1 січня 1999 року. 

41. Ліквідація «Совтрансавто-Луганськ» мала дві основні причини, 
а саме: заборона діяльності компанії на російській території Державним 
митним комітетом Росії та ймовірне накладення на компанію російськи-
ми органами влади штрафів, здатних призвести до банкрутства компанії. 
Ці штрафи не фігурують у бухгалтерській звітності «Совтрансавто-Луган-
ськ», оскільки механізм їхнього стягнення в російському законодавстві не 
встановлений. Відтак, таке стягнення могло бути здійсненим тільки шля-
хом конфіскації майна «Совтрансавто-Луганськ», розташованого в Росії. 
Відповідні штрафи стали зобов’язаннями компанії тільки починаючи з 
1999 року, тоді як до того ці штрафи тільки загрожували компанії. 

42. Імовірні штрафи, що загрожували «Совтрансавто-Луганськ», ста-
новили 27 871,6 доларів США на 1 січня 1998 року і 10 561,4 доларів США 
на 1 січня 1999 року. Таким чином, якби ці штрафи були застосовані до 
компанії щонайменше на 40 %, це б призвело до банкрутства. 

b) Ринкова вартість 

43. Метод, використаний заявником для встановлення ринкової вар-
тості рухомого складу «Совтрансавто-Луганськ», є також неправильним. 
Дійсно, заявник базувався на цифрах, вказаних в реєстрі рухомого складу 
«Совтрансавто-Луганськ» станом на 1 січня 1997 року. В цьому реєстрі 
ціни рухомого складу вказані в німецьких марках, тоді як заявник їх вико-
ристав як такі, що вказані в американських доларах, що призвело до того, 
що сума, представлена заявником в якості ринкової вартості рухомого 
складу «Совтрансавто-Луганськ» в 2,7 рази перевищувала його реальну 
вартість. 

44. Метод, використаний заявником для встановлення ринкової вар-
тості рухомого складу «Совтрансавто-Луганськ» станом на 1 січня 1997 
року є дуже спірним, оскільки нинішні норми ринкової оцінки важко за-
стосувати, тоді як на час подій, про які йдеться, не існувало жодної право-
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вої процедури для такого типу оцінки. Навіть якщо припустити можливі-
сть такої оцінки, неправильно оцінювати загальну ринкову вартість основ-
них засобів компанії, виходячи з вартості рухомого складу, який становив 
64,4 % основних засобів. Якщо балансова вартість рухомого складу «Сов-
трансавто-Луганськ» була насправді зменшеною, заявник мав встанови-
ти причини цього зменшення, а потім дослідити їхній вплив на вартість 
решти основних засобів. 

45. Метод, використаний заявником для оцінки своєї частки в компа-
нії «Совтрансавто-Луганськ» є також неправильним. Дійсно, заявник не 
врахував фінансові зобов’язання компанії. Частка заявника мала б підра-
ховуватися на основі вартості чистих активів компанії, а не на основі вар-
тості загальної суми активів. 

c) Розрахунок неотриманих дивідендів за 1997-2000 роки 

46. Вимоги заявника одночасно відносно частки активів «Совтрансав-
то-Луганськ» на 1 січня 1997 року і його дивідендів за період з 1997 по 2000 
роки є суперечливими. Справді, заявник може претендувати або на свою 
частку активів на вказану дату, або на дивіденди за відповідний період. 

47. Дійсно, чистий прибуток «Совтрансавто-Луганськ» за 1996 рік 
складав, згідно з бухгалтерською звітністю компанії, 1 653 000 грн. У той 
же час, відповідно до цієї ж звітності, цей прибуток був використаний для 
соціального розвитку компанії, виплати премій тощо, а не для виплати ди-
відендів. Метод, використовуваний заявником для розрахунку дивідендів 
за період з 1997 по 2000 роки, на основі даних за період з 1996 по 1997 ро-
ки, є нелогічним і неправильним. 

2. Оцінка Суду 

48. Суд нагадує, що рішення, в якому констатується порушення Кон-
венції, має своїм наслідком для держави-відповідача юридичне зобов’язан-
ня покласти край цьому порушенню і усунути його наслідки таким чином, 
щоб, наскільки це можливо, відновити становище, яке існувало до порушен-
ня («Іатрідіс проти Греції» (справедлива сатисфакція) [GC], № 31107/96, 
§ 32, CEDH 2000-XI). 

49. Договірні держави, що є сторонами у справі, в принципі вільні 
обирати засоби, які вони використовуватимуть для виконання рішення, в 
якому констатується порушення. Ця можливість визначення способів ви-
конання рішення виражається у свободі вибору, якою супроводжується 
першочерговий обов’язок, який Конвенція покладає на Договірні держа-
ви: забезпечувати дотримання гарантованих прав і свобод (стаття 1). Як-
що характер порушення дозволяє restitutio in integrum, його забезпечення 
покладається на державу-відповідача, тоді як Суд не має ані компетенції, 
ані практичної можливості здійснити його самому. Якщо ж, натомість, 
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національне законодавство не дозволяє усунути наслідки порушення або 
дозволяє зробити це неповністю, стаття 41 уповноважує Суд присуджу-
вати потерпілій стороні, коли для цього є підстави, сатисфакцію, яку він 
вважає належною («Брумареску проти Румунії» (справедлива сатисфак-
ція) [GC], № 28342/95, § 20, CEDH 2000-I). 

50. В даному випадку, Суд відзначає, що основна підстава, яку слід 
врахувати для призначення справедливої сатисфакції за завдану матеріа-
льну шкоду, полягає в тому, що заявник не міг ефективно скористатися 
своїм правом власності, яке гарантує стаття 1 Протоколу № 1. 

51. Він нагадує, що, в принципі, обов’язок продемонструвати існуван-
ня прямого причинного зв’язку між порушенням його права, гарантованого 
Конвенцією, і заявленою матеріальною шкодою покладається на заявника. 
В той же час, нічого не перешкоджає Суду присудити заявникові у певних 
випадках належну компенсацію за втрату реальних можливостей (див., з 
відповідними змінами, рішення у справі «Пелісьє і Сассі проти Франції» 
[GC], № 25444/94, § 80, CEDH 1999-II). 

52. Суд також нагадує, що, згідно із принципами, виробленими його 
усталеною судовою практикою, форма і сума справедливої сатисфакції, що 
має на меті відшкодування матеріальної шкоди, варіюється від випадку 
до випадку і прямо залежить від характеру констатованого порушення. 

Наприклад, у справі Брумареску Суд вирішив, що справедлива сатис-
факція, яку належить призначити заявникові, повинна включати повернен-
ня майна, якого стосується спір, як постановив національний суд, що мало 
б поставити заявника у становище, еквівалентне до того, в якому він би 
перебував, якби вимоги статті 1 Протоколу № 1 не були порушені (див., з 
відповідними змінами, вищезгадане рішення у справі Брумареску, § 22). 
Суд зайняв дуже подібну позицію у справі Іатрідіса. В цій справі він дій-
шов висновку, що вже одне відшкодування заявникові користування кіно 
могло б поставити його у становище, еквівалентне до того, в якому він би 
перебував, якби не було недотримання вимог статті 1 Протоколу № 1 
(див., з відповідними змінами, вищезгадане рішення у справі Іатрідіса, § 35). 

Зате у справі колишнього короля Греції та інших Суд вирішив, що 
відшкодування збитків, яке належало призначити, не мало відображати 
ідею повного усунення наслідків втручання в порядку судочинства. Бе-
ручи до уваги, що в основі констатованого порушення лежала відсутність 
будь-якого відшкодування, а не внутрішня незаконність конфіскації, від-
шкодування не мало в обов’язковому порядку відображати повну вартість 
майна (див., з відповідними змінами, рішення у справі «Колишній король 
Греції та інші проти Греції» (справедлива сатисфакція) [GC], № 25701/94, 
§ 78, CEDH 2002). 

53. В даному випадку у своєму рішенні по суті Суд не базував конста-
тацію порушення статті 1 Протоколу № 1 ані на позбавленні національ-
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ними органами державної влади майна заявника, ані на жодному іншому 
втручанні, що прирівнюється до такого позбавлення. Тим не менше, він 
підкреслив, що стаття 1 Протоколу № 1 може створювати для держави 
позитивні зобов’язання, що передбачають певні заходи, необхідні для за-
хисту права власності і, зокрема, зобов’язання забезпечувати судову про-
цедуру, що містила б необхідні процесуальні гарантії і, таким чином, до-
зволяла національним судам ефективно та справедливо вирішувати всі 
можливі спори між приватними особами. Відзначивши, що він не може 
наперед вирішувати результати розгляду справи в українських судах, Суд 
констатував, що спосіб проведення судової процедури викликає серйозні 
сумніви щодо мирного користування заявником своїм правом власності, 
беручи до уваги, що останній був поставлений у становище серйозної не-
певності протягом тривалого періоду часу. 

54. Відтак порушення права заявника, гарантованого статтею 1 Про-
токолу № 1, було результатом характеру судової процедури, а не її наслід-
ків. Суд, тим не менше, не обмежується констатацією порушення статті 6 
§ 1 Конвенції. Він окремо констатує порушення статті 1 Протоколу № 1. 
Дійсно, дана спірна ситуація відрізнялася від тих, коли констатація про-
цедурного порушення з точки зору статті 6 § 1 Конвенції, хоча й мала на-
слідки для права власності, проте не вимагала окремого вивчення з огляду 
на статтю 1 Протоколу № 1. Суд посилається, серед іншого, на справи «Масі 
проти Італії» (№ 40972/98, 14.12.1999, CEDH 2000), «Церква Ля Кане 
проти Греції» (№ 25528/94, 16.12.1997, Збірка 1997-VIII) і «Ді Педе проти 
Італії» (№ 15797/89, 26.9.1996, Збірка 1996-IV), в яких констатоване пору-
шення процедурного порядку мало окремий характер і не виявляло серйо-
зних недоліків ані в структурі, ані в ефективності судової системи, що зу-
мовлювали б необхідність окремого вивчення питання дотримання дого-
вірною державою свого позитивного зобов’язання забезпечувати судову 
процедуру, яка дозволяла б національним судам ефективно та справедливо 
вирішувати всі можливі спори стосовно права власності. 

Зате в даному випадку втручання Президента України та інші пору-
шення процедурного порядку порушують серйозні питання щодо здатності 
судової системи виконувати позитивне зобов’язання, яке має держава від-
повідно до статті 1 Протоколу № 1. 

55. Характер констатованого Судом порушення права заявника на 
повагу до його майна відображається, в силу обставин, на критеріях, що 
мають використовуватися для визначення відшкодування, яке повинна 
сплатити держава-відповідач. З одного боку, Суд не може робити припу-
щення щодо того, яким би міг бути результат процесу, якби держава дотри-
малась своїх позитивних зобов’язань відповідно до статті 1 Протоколу № 1. 
Як наслідок, сума відшкодування не може базуватися безпосередньо на 
вартості акцій, які належали заявникові. З іншого боку, враховуючи серйоз-
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ність порушень, що мали місце в ході судової процедури, Суд не розцінює, 
що нерозумно вважати, що заявник зазнав втрати реальних можливостей 
(див., з відповідними змінами, вищезгадане рішення у справі «Пелісьє і 
Сассі», § 80). 

56. Відтак Суд, констатуючи, що втрату реальних можливостей не 
можна прямо оцінити на основі вартості акцій, які належали заявникові, 
бере до уваги цю вартість в якості орієнтира. 

57. Суд також враховуватиме становище, в якому опинився заявник 
внаслідок скорочення його участі в капіталі «Совтрансавто-Луганськ». 

i. Методи оцінювання сторін 
58. Суд відзначає, що заявник вимагає 14 921 674 доларів США за 

частку активів «Совтрансавто-Луганськ», яка належала йому спочатку як 
власникові 49 % акцій, за вирахуванням компенсації, отриманої ним після 
ліквідації компанії (9 200 доларів США), а також 1 388 000 доларів США 
за дивіденди, які б він міг отримати як власник 49 % акцій. 

59. Суд відзначає, що Уряд вважає суму 40 000 євро достатньою та 
адекватною для відшкодування матеріальної шкоди, якої зазнав заявник 
через порушення його права на повагу до свого майна. 

60. Передусім Суд відзначає важливість розходження, до якого при-
звели методи розрахунків сторін. 

Заявник оцінює активи «Совтрансавто-Луганськ» станом на 1 січня 
1997 року за їхньою ринковою вартістю, спираючись на договори, укладе-
ні між «Совтрансавто-Луганськ» і виробниками рухомого складу, такими 
як «Вольво» і «Мерседес-Бенц», a також на мінімальну ціну рухомого 
складу, подібного до того, що належав «Совтрансавто-Луганськ», вказану 
в європейському виданні «EurotaxSwacke GmbH» за 1997 рік, із врахуван-
ням амортизації. Таким чином, він отримує суму 30 471 172 доларів США. 
Він вираховує свою частку активів і отримує суму 14 921 674 доларів США, 
за вирахуванням компенсації, отриманої ним після ліквідації компанії 
(9 200 доларів США). 

Що стосується Уряду, він оцінює активи «Совтрансавто-Луганськ» за 
балансовою вартістю. Він констатує, що на 1 січня 1997 року відповідна 
вартість становила 20 659 800 грн., і пропонує конвертувати цю суму в 
американські долари за обмінним курсом 1 долар США за 1,8930 грн. Він 
оспорив метод, який використовував заявник для оцінки своєї частини 
активів. Він погодився, що ця частина повинна розраховуватися на основі 
вартості активів товариства за вирахуванням можливих штрафів, що за-
грожують компанії. 

61. Суд нагадує, що він не враховуватиме оцінки, представлені сто-
ронами в якості орієнтира. Відтак, він не зможе ані встановити найкра-
щий спосіб оцінки активів «Совтрансавто-Луганськ», ані висловити 
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припущення щодо того, яку б компенсацію міг отримати заявник на 
момент ліквідації компанії, якщо б він мав 49 % її акцій. 

62. Щоб керуватися принципом справедливості, Суд базуватиметься 
на наступних аспектах. 

63. Спочатку Суд відзначає, що Уряд критикує використовуваний 
заявником метод розрахунку ринкової вартості активів «Совтрансавто-Лу-
ганськ», але не пропонує натомість нічого іншого. Він бере до уваги бала-
нсову вартість активів «Совтрансавто-Луганськ», посилаючись на бухгал-
терську звітність компанії за період з 1997 по 1999 роки, тоді коли заявни-
кові було відмовлено в доступі до цієї звітності, незважаючи на вимогу 
національних судів. 

64. Далі Суд враховує аргумент заявника, згідно з яким балансова 
вартість активів «Совтрансавто-Луганськ» є далекою від того, щоб відпо-
відати реальній вартості активів або, інакше кажучи, ринковій вартості. 
На думку заявника, активи «Совтрансавто-Луганськ» були сформовані в 
основному протягом 1985–1993 років і за цінами, що були суворо регла-
ментовані державою. Відповідно до законодавства, що застосовувалось 
протягом цього періоду, активи, вказані в балансі підприємства, могли 
бути переоцінені тільки за рішенням Уряду, а згодом – в деяких дуже об-
межених випадках. Норми звітності, що дозволяють записувати активи в 
баланс за їхньою ринковою вартістю, набули чинності в Україні тільки в 
травні 2000 року. 

65. Суд не має змоги перевірити точність цього аргументу. В будь-
якому разі він відзначає, що на час подій, про які йдеться, «Совтрансавто-
Луганськ» був власником 596 транспортних одиниць, шести гектарів зе-
млі в індустріально розвинутому регіоні України, сучасних будівель і ви-
робничих площ, фітнес-центру, ремонтних майстерень, 35 % акцій комер-
ційного банку, грошових коштів та іншого майна. Уряд не оспорює кіль-
кості майна компанії, але стверджує, що його вартість не перевищує 20 659 
800 грн., що відповідає 10 913 787 доларів США за курсом обміну, який 
пропонує Уряд (1 долар США за 1,8930 грн.). Заявник стверджує, що ця 
вартість становила 30 471 172 доларів США. 

Не бажаючи робити припущення ані щодо об’єктивної вартості зага-
льної кількості активів «Совтрансавто-Луганськ» станом на 1 січня 1997 
року, ані щодо можливих змін, які відбувалися з нею в проміжку між 1 січ-
ня і 11 вересня 1997 року (датою набуття чинності Конвенцією відносно 
України), Суд бере до уваги в якості орієнтира заздалегідь визначену су-
му, яка має бути, судячи з усього, в проміжку між тими двома сумами, 
які відстоюють сторони. Крім того, він вважає малоймовірним, з огляду 
на загальну кількість майна «Совтрансавто-Луганськ» станом на відпові-
дну дату, щоб балансова вартість була правильною, оскільки йдеться про 
рентабельне підприємство. 
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66. Щодо методу оцінки частки заявника в активах «Совтрансавто-Лу-
ганськ», Суд відзначає, що Уряд пропонує враховувати штрафи, які могли 
б бути накладені на товариство і які він би мав сплатити в майбутньому. 

Стосовно цього Суд вважає, що не можна робити припущення що-
до можливих штрафів, які б могли бути накладені на «Совтрансавто-
Луганськ», якщо ці штрафи ніколи на нього не накладалися. До того ж, 
він відзначає, що Уряд не представив жодних доказів, що підтверджували 
б їхнє існування. 

67. Що стосується вимоги заявника про відшкодування дивідендів, 
які б він міг отримати за період з 1997 по 2000 роки, Суд підтримує аргу-
мент Уряду, згідно з яким заявник не може претендувати одночасно на 
частку активів «Совтрансавто-Луганськ» станом на 1 січня 1997 року і ди-
віденди за вказаний ним період, який наступив після згаданої дати. Крім 
того, Суд не може розглянути це питання окремо від питання про втрату 
реальних можливостей. 

ii. Становище заявника після скорочення його участі 
в капіталі «Совтрансавто-Луганськ» 

68. Суд відзначає, що згідно з українським законодавством, заявник 
як власник 49 % акцій «Совтрансавто-Луганськ» мав, з одного боку, право 
вирішального голосу в тому, що стосується будь-якого рішення компанії 
щодо збільшення капіталу, зміни установчих документів та управління 
майном, а з другого боку – право на 49 % активів «Совтрансавто-Луганськ» 
на момент його ліквідації. Крім того, будучи акціонером, заявник міг пре-
тендувати на можливі дивіденди компанії. 

Коли частка його капіталу звелася до 20,7 %, заявник втратив право 
вирішального голосу, що дозволило дирекції «Совтрансавто-Луганськ» 
цілком самостійно здійснювати управління товариством і, особливо, ухва-
лювати рішення щодо її майна. Справді, за два місяці до ліквідації «Сов-
трансавто-Луганськ», згідно з трьома домовленостями від 30 березня 1999 
року, укладеними між «Совтрансавто-Луганськ» і «Транс Кінг», товарист-
вом, заснованим директором «Совтрансавто-Луганськ», остання передала 
«Транс Кінг» майно вартістю 145 535 грн., акції комерційного банку вар-
тістю 1 960 000 грн. та грошові кошти вартістю 7 807 000 грн. Загалом 
йшлося про 4 108 136 доларів США. 

69. Суд також зауважує, що на момент ліквідації «Совтрансавто-
Луганськ» активи товариства становили не більше 15 000 доларів США. 
Він відзначає, що заявник отримав компенсацію 9 200 доларів США, що 
відповідає його частці активів «Совтрансавто-Луганськ». 

iii. Висновок 
70. Суд не може висловлювати припущення ані щодо реальної вар-

тості станом на 1 січня 1997 року частки активів «Совтрансавто-Луганськ», 
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що належала заявникові, ані щодо подальших змін, що відбувалися з 
нею в проміжку між 1 січня і 11 вересня 1997 року, або ж щодо втрати, 
якої міг зазнати заявник протягом періоду, коли судочинство суперечило 
Конвенції. Однак він підкреслює об’єктивний факт: скорочення участі в 
капіталі з 49 % до 20,7 %. Подібне скорочення мало місце під час судової 
процедури, яка, на думку Суду, не відповідала вимогам статті 6 § 1 Кон-
венції і яка, найголовніше, порушувала позитивне зобов’язання, що випли-
ває із статті 1 Протоколу № 1. 

71. Тим самим заявник зазнав значної втрати реальних можливостей, 
що дає привід для відшкодування збитків. 

Дійсно, заявник втратив своє право вирішального голосу в тому, що 
стосується будь-якого рішення товариства щодо збільшення капіталу, вне-
сення змін до установчих документів та управління його власністю. Цим 
його було беззаперечно позбавлено можливості впливати на управління 
товариством і перешкоджати керівництву останнього розпоряджатися 
активами заявника на свою власну користь. Внаслідок цього він більше 
не був спроможним накласти вето на ліквідацію товариства, а також 
претендувати на отримання в момент ліквідації на частку активів, що від-
повідала б його участі в капіталі станом на 1 січня 1997 року. 

72. Отже, Суд робить подвійну констатацію. З одного боку, було б 
несправедливо присудити заявникові досить скромну компенсацію, таку, 
яка звичайно присуджується за порушення процедурного порядку з точки 
зору статті 6 § 1 Конвенції (див., наприклад, вищезгадане рішення у справі 
«Пелісьє і Сассі», § 80). З іншого боку, втрата реальних можливостей ефек-
тивно управляти товариством і контролювати його майно не може безпо-
середньо оцінюватись на основі вартості акцій, які належали заявникові. 

Беручи до уваги обставини справи, враховуючи в якості орієнтира 
зроблені сторонами оцінки активів «Совтрансавто-Луганськ» станом на 
1 січня 1997 року і втрату заявником реальних можливостей ефективно 
управляти товариством і контролювати його майно, Суд, керуючись прин-
ципом справедливості, присуджує заявниковісуму 500 000 євро. 

B. МОРАЛЬНА ШКОДА 

1. Аргументи сторін 

a) Заявник 

73. Заявник вимагає в якості відшкодування моральної шкоди 1 300 000 
доларів США. 

74. Перш за все, заявник вимагає 1 000 000 доларів США в якості від-
шкодування шкоди, завданої його репутації і його марці. 
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Стосовно цього він посилається на те, що внаслідок незаконних 
дій керівництва «Совтрансавто-Луганськ» і держави, він втратив контроль 
над діяльністю і майном однієї з найкращих компаній з міжнародних пе-
ревезень у Європі. Ліквідація «Совтрансавто-Луганськ» призвела до втра-
ти ним значного ринку в Україні та за кордоном. Він наполягає, що така 
втрата ринку, разом з постійними перешкодами під час судового розгляду 
справи українськими судами, завдала величезної шкоди його репутації 
міжнародного перевізника. 

Заявник також підтвердив, що він виступав холдингом стосовно 
«Совтрансавто-Луганськ», так само як і стосовно інших транспортних 
компаній, що використовують марку «Совтрансавто» в різних країнах. 
Втрата ринку чи клієнтів однією з цих компаній, скорочення її діяльності 
не тільки провокують чутки щодо надійності такої компанії, але й також 
ставлять під великий сумнів репутацію марки, яку використовує ця ком-
панія. 

75. Крім того, заявник вимагає 300 000 доларів США на відшкоду-
вання шкоди, завданої порушенням його прав, гарантованих статтею 6 § 1 
Конвенції. 

Стосовно цього він наголошує, що тяжкість порушень, констатованих 
Судом з точки зору цього положення, зумовлює відшкодування, що є явно 
вищим, ніж те, що звичайно присуджується Судом. 

b) Уряд 

76. Уряд посилається на те, що вимога заявника стосовно відшкоду-
вання моральної шкоди є необґрунтованою. На його думку, заявник не мо-
же стверджувати, що він втратив ринок після ліквідації «Совтрансавто-
Луганськ», оскільки він ніколи не був ані власником цієї компанії, ані її 
мажоритарним акціонером. Крім того, втрата ринку не може в жодному 
разі розцінюватися як моральна шкода. 

77. Що стосується шкоди, якої заявник зазнав внаслідок порушення 
статті 6 § 1 Конвенції, Уряд підтверджує, що немає жодного прямого при-
чинного зв’язку між цим порушенням і шкодою, що заявлена. На його дум-
ку, неможливо сказати, чи рішення національних судів були б іншими, як-
би порушення статті 6 § 1 не мало місця. Крім того, Уряд стверджує, що 
визнання порушення є саме по собі достатньою компенсацією. В будь-
якому разі, він висловлює свою готовність сплатити заявникові 10 000 євро 
на цій підставі. 

2. Оцінка Суду 

78. Суду належить дослідити, чи заявник, будучи комерційним това-
риством, може претендувати на одержання відшкодування за яку-небудь 
моральну шкоду. 
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79. Стосовно цього Суд нагадує, що в справі Іммобільяре Саффі він 
не вважав за необхідне, з огляду на обставини справи, розглядати питан-
ня про встановлення того, чи комерційне товариство може стверджувати, 
що воно зазнало моральної шкоди внаслідок певного відчуття тривоги 
(рішення у справі «Іммобільяре Саффі проти Італії», [GC], № 22774/93, 
§ 79, CEDH 1999-V). 

Проте у справі Комінгерсол С.А. Суд вирішив, що не слід відкидати 
в цілому можливість призначення відшкодування за моральну шкоду, про 
яку заявляє комерційне товариство, і що ця можливість залежить від об-
ставин кожної окремо взятої справи (див., з відповідними змінами, рішен-
ня у справі «Комінгерсол С.А. проти Португалії», [GC], № 35382/97, § 32, 
CEDH 2000-IV). Він підкреслив, що шкода, інша ніж матеріальна, може 
включати для такого товариства більш чи менш «об’єктивні» і «суб’єктив-
ні» елементи. Серед таких елементів слід відзначити репутацію підприєм-
ства, але й також непевність у плануванні рішень, які слід приймати, труд-
нощі в управлінні самим підприємством, наслідки чого не піддаються точ-
ним розрахункам, і, нарешті, дещо меншою мірою, тривогу і неприємності, 
які можуть відчувати члени керівних органів товариства (там само, § 35). 
Суд констатував, що в даному випадку затягування судової процедури 
понад розумні строки мало спричинити значні неприємності та тривалу 
непевність у керівника, адміністраторів та членів товариства-заявника. 
Внаслідок цього він дійшов висновку, що товариство-заявник було поста-
влене у становище непевності, що виправдовує призначення відшкодуван-
ня збитків (там само, § 36). 

80. Суд вважає, що дана справа надає таку саму можливість. 
Так, становище тривалої непевності, в якому опинився заявник, повин-

но було об’єктивно спричинити, з одного боку, значні труднощі в плану-
ванні рішень, що мали прийматися стосовно управління «Совтрансавто-
Луганськ», а з іншого – неприємності у відносинах заявника як холдингу 
із транспортними товариствами, що використовують марку «Совтрансав-
то». Крім того, ця непевність мала завдати шкоди репутації самої марки в 
очах дійсних та потенційних клієнтів. 

81. Суд також вважає, що серйозність констатованих порушень з точ-
ки зору статті 6 § 1 Конвенції виправдовує призначення заявникові додат-
кового відшкодування збитків. 

82. У світлі вищенаведених міркувань Суд, керуючись принципом 
справедливості, присуджує заявникові як відшкодування за моральну шко-
ду суму 75 000 євро. 
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C. СУДОВІ ВИТРАТИ 

83. Щодо витрат, понесених в національних судах та цьому Суді, за-
явник вимагає 153 470 доларів США, що відповідають витратам, пов’яза-
ним із відрядженнями українських та французьких адвокатів, їхніми гоно-
рарами та різними витратами, а саме: 133 470 доларів США українським 
адвокатам та 18 000 євро французьким адвокатам. 

84. Що стосується Уряду, він покладається на розсуд Суду. Тим не 
менше, слід врахувати, що сума, вказана заявником, видається непомір-
ною, принаймні, у порівнянні з українськими реаліями. Крім того, він 
стверджує, що заявник не надав достатніх підтверджень. 

85. Суд нагадує, що згідно з усталеною судовою практикою, присуд-
ження судових витрат на підставі статті 41 передбачає встановлення їх-
ньої дійсності, їхньої необхідності і, крім того, розумності їхнього розміру 
(вищезгадане рішення у справі Іатрідіса, § 54). До того ж, судові витрати 
відшкодовуються тільки тією мірою, якою вони стосуються встановлено-
го порушення (рішення у справі «Беєлер проти Італії» (справедлива сати-
сфакція) [GC], № 33202/96, § 27, 28 травня 2002 року). 

86. Суд зауважує, що заявник представив детальні рахунки, в яких 
вказано витрати, яких він зазнав як при внутрішньодержавному судовому 
розгляді, так і при розгляді в цьому Суді. З огляду на складність цієї спра-
ви, він не має причин сумніватися в тому, що заявлені витрати були спра-
вді здійснені. Суд не сумнівається, що витрати, які вимагають французькі 
адвокати, були справді понесені для констатації порушень Конвенції і 
отримання відшкодування. Натомість він не впевнений в тому, що всі ви-
трати на українських адвокатів, повністю відносяться до порушень Кон-
венції. Враховуючи українську реальність і керуючись принципом спра-
ведливості, він присуджує заявникові суму 32 000 євро в якості витрат 
на українських адвокатів при судовому розгляді в національних судах. 
Крім того, він також присуджує йому суму 18 000 євро в якості витрат на 
французьких адвокатів при провадженні у Суді. В цілому йдеться про 
суму 50 000 євро, включаючи податок на додану вартість. 

D. ПЕНЯ 

87. Суд вважає, що пеня, яка нараховуватиметься у разі несвоєчасної 
сплати, дорівнює граничній позичковій ставці Європейського центрального 
банку плюс три відсоткові пункти. 

На цих підставах Суд одностайно 

1. Постановляє, що 
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а) держава-відповідач повинна сплатити заявникові в межах трьох 
місяців від дати, коли рішення стане остаточним відповідно до статті 44 
§ 1 Конвенції, наступні суми: 

і. 500 000 євро (п’ятсот тисяч євро) як відшкодування за матеріа-
льну шкоду; 

іі. 75 000 євро (сімдесят п’ять тисяч євро) як відшкодування за 
моральну шкоду; 

ііі. 50 000 євро (п’ятдесят тисяч євро) як відшкодування судових 
витрат; 

iv. будь-яку суму, яка може підлягати сплаті в якості податку на 
вищезгадані суми; 

b) починаючи від закінчення вищезгаданого строку і до завершення 
виплати до цих сум має додаватися простий відсоток за ставкою, яка дорів-
нює граничній кредитній ставці Європейського центрального банку, що 
застосовується протягом цього періоду, плюс три відсоткових пункти; 

2. Відхиляє решту вимог щодо справедливої сатисфакції. 
Здійснено французькою, повідомлено 2 жовтня 2003 року згідно з пара-

графами 2 і 3 статті 77 Регламенту. 
 

В. Берже Ґ. Ресс 
секретар голова 

 
Відповідно до параграфа 2 статті 45 Конвенції і параграфа 2 статті 74 

Регламенту до цього рішення додається окрема думка судді Кабрала Бар-
рето. 

Окрема думка п. судді Кабрала Баррето 

Я погоджуюся з рішенням, викладеним у даному рішенні, із застере-
женням, про яке йдеться в параграфі 54, в тому, що стосується посилань і 
мотивування відносно окремого порушення статті 1 Протоколу № 1. Ви-
знаю, що мені важко погодитися з більшістю щодо кожного з пунктів мо-
тивувальної частини. 

З цього питання я посилаюся на мою окрему думку, яка додається 
до рішення по суті. 
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C O N S E I L 

D E L ’ E U R O P E 
C O U N C I L 

O F E U R O P E 

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

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД 3 ПРАВ ЛЮДИНИ 

ДРУГА СЕКЦІЯ 

СПРАВА «МЕРІТ ПРОТИ УКРАЇНИ» 

(Заява № 66561/01) 

РІШЕННЯ 

СТРАСБУРГ 
30 березня 2004 року 

Це рішення набуває статусу остаточного відповідно до обставин, 
що зазначені в параграфі 2 статті 44 Конвенції. Воно може бути відреда-
гованим. 

У справі «Меріт проти України» 

Європейський суд з прав людини (друга секція), засідаючи палатою, 
до складу якої увійшли судді: 

п. Ж.-П. Коста, голова, 
п. Л. Лукайдес, 
п. К. Бірсан, 
п. К. Юнґвірт, 
п. В. Буткевич, 
пані В. Томассен, 
пані А. Мулароні, 
та пані С. Доллє, секретар секції, 
провівши закрите обговорення 9 березня 2004 року, 
виносить таке рішення, яке було прийнято у зазначений вище день: 
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ПРОЦЕДУРА 

1. Справа розпочалася з заяви (№ 66561\01) проти України, що була 
подана до Суду згідно зі статтею 34 Конвенції про захист прав людини 
і основних свобод (далі – Конвенції) громадянином Ізраїля паном Семом 
Мерітом (далі – заявником) 13 листопада 2000 року. Заявника в суді пред-
ставляла пані Андрасоні, адвокат, що практикує в Румунії. 

2. Український Уряд (далі – Уряд) представляли пані Валерія Лутков-
ська, а потім пані Зоряна Бортновська, представники Українського Уряду 
в Суді. 

3. Заявник скаржився згідно зі статею 6 § 1 і статтею 13 Конвенції 
стосовно завеликого терміну кримінального процесу в його справі. 

4. 22 жовтня 2002 року Суд вирішив обговорити скаргу заявника сто-
совно неправомірної тривалості процесу в Уряді-відповідачі. Він також 
оголосив решту скарг заявника неприйнятною. Згідно з положеннями 
статті 29 § 3 Конвенції, він вирішив розслідувати сутність заяв, що об-
говорюються, а також їх прийнятність. 

ФАКТИ 

5. Заявник народився у 1939 році й проживає в Ізраїлі. Йому належать 
дев’яносто дев’ять процентів акцій в Джейсон Девелопмент Ентерпрайзез 
Лтд. (далі – «ДжДЕ»), компанії, що зареєстрована в Україні. 

І. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ 

6. 27 вересня 1997 року Вадул-Сирецька митна служба Державного 
митного відділення України проводили митну перевірку товарів для ви-
рощування кави, які поставлялися компанією Джейсон Індастріз (компанія, 
що належить заявникові) як контрибутором у статутний фонд акціонерного 
товариства ДжДЕ. Митна перевірка показала, що багажно-митна декларація 
була складена представниками ДжДЕ на підставі фальшивих документів. 
29 вересня Вадул-Сирецька митна служба розпочала кримінальне розслі-
дування, як передбачалося, злочинів контрабанди та шахрайства. 

7. Того самого дня справу було передано до прокуратури Чернівецької 
області (далі – «прокуратура») для подальшого розслідування. На основі 
резолюцій щодо розслідування від 10 та 20 жовтня 1997 року, 18 листопада 
1997 року та 19 січня 1998 року, Вадул-Сирецька митна служба вилучила 
документи, що розкривали фінансову та комерційну діяльність ДжДЕ. 
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8. 13 жовтня 1997 року прокуратура вилучила товари, що постачали-
ся до статутного фонду ДжДЕ як докази, і 16 жовтня вона заморозила ра-
хунки ДжДЕ. Вона також вилучила всю документацію компанії, включа-
ючи бухгалтерські книги і копії контрактів, а також іншу власність, що 
належала компанії та заявникові. 

9. 28 січня заявника було затримано за підозрою в скоєнні криміналь-
ного злочину згідно з Кримінальним кодексом України (далі – ККУ). 

10. 30 січня 1998 року прокуратура наказала повернути заявника під 
варту через причину кримінального розслідування, що почалося над ним. 

11. 4 лютого 1998 року прокуратура звинуватила заявника в бракон’єр-
стві (стаття 70 ККУ), фінансових махінаціях (стаття 148-5 ККУ) і шахрай-
стві, скоєному посадовцем (стаття 172 (2) ККУ). 

12. 5 лютого прокуратура перевищила граничний строк розслідування 
на 4 місяці. 

13. 17 березня 1998 року прокуратура продовжила ув’язнення заяв-
ника на 4 місяці. 

14. 6 квітня 1998 року прокуратура перевищила граничний строк 
розслідування на 5 місяців і 14 днів. 

15. 9 червня 1998 року зяавника додатково звинуватили в ухилянні 
від сплати податків (стаття 148-2(2) ККУ) та навмисному використанні 
фальшивих документів (стаття 194(2) ККУ). 

16. 10 червня заявника повідомили про закінчення слідства. 
17. 30 січня 1999 року заступник прокурора схвалила звинувачува-

льний акт для попереднього перед’явлення присяжним, виданий слідчим 
посадовцем. 

18. 3 лютого 1999 року справу було передано до Ленінського район-
ного суду міста Чернівці (далі – районний суд). 

19. 29 червня 1999 року Районний суд наказав прокуратурі провести 
додаткове розслідування справи, тому що розслідування не було закінче-
но. Під час розслідування заявник подав клопотання до Районного суду з 
проханням звільнити його. Клопотання було відхилено Районним судом 
через ризик того, що він може втекти. 

20. У липні 1999 року прокуратура попросила анулювати рішення 
про відкладення справи в Чернівецькому обласному суді (далі – Обласний 
суд) через те, що було зібрано вже досить підтверджуючих доказів. 

21. 10 серпня 1999 року Обласний суд дав відмову на заявку прокура-
тури, вважаючи за необхідне продовжувати додаткове розслідування для 
реконструкції злочину. 

22. 25 серпня заявника було звільнено від ув’язнення на основі резо-
люції слідчого прокуратури. Від заявника вимагалося не покидати свого 
місця проживання. 
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23. 22 вересня зобов’язання заявника перед судом не втікати було змі-
нено на зобов’язання з’явитися перед судом і слідчою владою. В той самий 
день кримінальне розслідування проти заявника було тимчасово припине-
но в зв’язку з виписуванням ордера на обшук пані Лодянової (підозрюваної 
в цієї справі). 

24. У вересні 1999 року ДжДЕ розпочало розслідування в Районному 
суді проти Уряду України, Чернивецької обласної адміністрації та проку-
ратури, вимагаючи повернення майна й документації. 

25. 15 вересня 1999 року Районний суд у листі до ДжДЕ вказав, що 
не може розглядати скарги проти правоохоронних інстанцій, бо не має над 
ними юрисдикції. 

26. 1 жовтня 1999 року Районний суд вслід за додатковими заявами 
ДжДЕ відмовився розглядати скарги проти Уряду України та слідчого 
відділу на підставі того, що такі скарги були поза його юрисдикцією. Він 
також вказав, що юрисдикцію з цього питання мають арбітражні суди. 

27. 27 жовтня Обласний суд прийняв кассаційну заяву ДжДЕ, анну-
лював постанову від 1 жовтня 1999 року та передав справу на розгляд тому 
ж самому суду. 

28. 3 листопада 1999 року Районний суд тимчасово припинив розслі-
дуваня за цією справою через невиконання ДжДЕ формальних вимог Ци-
вільно-процесуального кодексу щодо подання заяв (стаття 137 Кодексу). 
Суд дав ДжДЕ строк до 16 листопада 1999 року, щоб виправити помилки. 

29. 17 листопада 1999 року Районний суд відмовився розглядати скар-
ги ДжДЕ через неспроможність останнього виконати постанову від 3 листо-
пада 1999 року. 1 грудня 1999 року Обласний суд затвердив це рішення. 

30. 14 грудня 1999 року ДжДЕ подав подальші скарги проти Уряду 
України, Чернівецької обласної державної адміністрації і слідчого відділу 
Чернівецької області. 

31. 6 січня 2000 року Районний суд залишив скарги ДжДЕ без розгля-
ду через неспроможність ДжДЕ виконати формальні вимоги статті 137 
Цивільно-процесуального кодексу щодо подання скарг. ДжДЕ був нада-
ний строк до 14 січня 2000 року, щоб виправити помилки. 

32. 17 січня 2000 року Районний суд відмовився розглядати скарги 
ДжДЕ через неспроможнісь останнього виконати постанову від 3 листопа-
да 1999 року. 

33. 2 лютого 2000 року Обласний суд скасував постанову від 17 січня 
2000 року та передав справу на розгляд по суті тому ж самому суду. 

34. 24 квітня 2000 року Районний суд відхилив клопотання ДжДЕ 
щодо компенсації морального та матеріального збитку, який був спричи-
нений ДжДЕ Урядом України, Чернівецькою облдержадміністрацією і Про-
куратурою України. Зокрема, він постановив, що скарги ДжДЕ зводилися 



С П Р А В А  « М Е Р І Т  П Р О Т И  У К Р А Ї Н И »  

 62 

до окремої заяви, яку необхідно було подати до суду у відповідності до 
статті 137 Цивільно-процесуального кодексу. 

35. 25 квітня 2000 року Районний суд у ході слухання в присутності 
обох сторін, відмовився розглядати прохання ДжДЕ щодо повернення 
йоо власності й документації, на підставі того, що це виходило за межі йо-
го юрисдикції, у відповідності до статей 227-1 і 248-3 Цивільно-проце-
суального кодексу і статті 234 Кримінально-процесуального кодексу. Він 
також постановив припинити розслідування цієї справи. 

36. 31 травня 2000 року Обласний суд підтвердив це рішення. Зокрема, 
він постановив, що на цей час скарги ДжДЕ не можуть бути визначені в 
рамках цивільного судочинства. Він також вказав, що в законодавстві 
країни існує інша процедура для їх розгляду. 

37. У травні 2000 року заявник розпочав справу проти слідства, ви-
магаючи припинення кримінальнго слідства проти нього. 2 червня Район-
ний суд відхилив ці заяви на підставі того, що вони виходили за межі його 
юрисдикції згідно зі статтею 248-3 Цивільно-процесуального кодексу 
і статтею 234 Кримінально-процесуального кодексу. Зокрема, він зазна-
чив, що заявник не скористався спеціальною процедурою подання заяви 
проти дій розслідування в ході досудового слідства. 

38. 20 липня 2000 року кримінальне розслідування було припинено 
у світлі нестачі підтверджуючих доказів. 

39. 19 вересня 2000 року заступник прокурора скасував резолюцію 
від 20 липня 2000 року через неспромогу слідчого посадовця дотриматися 
постанови Районного суду від 29 червня 1999 року (див. п. 19 вище). Слід-
ство відклало справудля подальшого розслідування. 

40. 22 листопада 2001 року Районний суд ухвалив резолюцію щодо 
дозволу на арешт пані Лодянової. 

41. 7 грудня 2001 року слідство довело до відома заявника, що кримі-
нальні обвинувачення проти нього досі розслідуються. 

42. Кримінальне розслідування тичасово припинено через пошук пані 
Лодянової по всій країні. 

ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

A. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ ВІД 28 ЧЕРВНЯ 1996 РОКУ 

Стаття 55 

Права і свободи людини і громадянина захищаються судом. 
Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи 

бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самовряду-
вання, посадових і службових осіб. 
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Кожен має право після використання всіх національних засобів пра-
вового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних 
міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних ор-
ганізацій, членом або учасником яких є Україна. 

Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами за-
хищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань. 

РОЗДІЛ VIII. ПРОКУРАТУРА 

Стаття 121 

Прокуратура України становить єдину систему, на яку покладаються: 
1) підтримання державного обвинувачення в суді; 
2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випад-

ках, визначених законом; 
3) нагляд за додержанням законів органами, які проводять оператив-

но-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство; 
4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у 

кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусо-
вого характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян. 

Стаття 122 

Прокуратуру України очолює Генеральний прокурор України, який 
призначається на посаду за згодою Верховної Ради України та звільняєть-
ся з посади Президентом України. Верховна Рада України може висловити 
недовіру Генеральному прокуророві України, що має наслідком його від-
ставку з посади. 

Строк повноважень Генерального прокурора України – п’ять років. 

Стаття 123 

Організація і порядок діяльності органів прокуратури України визна-
чаються законом. 

Стаття 124 

Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. 
Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають 

у державі 
Судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов’язко-

вими до виконання на всій території України. 
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В. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС ВІД 28 ГРУДНЯ 1960 РОКУ 
(З ПОПРАВКАМИ ВІД 21 ЧЕРВНЯ 2001 РОКУ) 

(ПОПРАВКИ НАБУЛИ ЧИННОСТІ 29 ЧЕРВНЯ 2001 РОКУ) 

Стаття 120. Строки досудового слідства 

Досудове слідство у кримінальних справах повинно бути закінчено 
протягом двох місяців. У цей строк включається час із моменту порушен-
ня справи до направлення її прокуророві з: обвинувальним висновком чи 
постановою про передачу справи до суду для розгляду питання про за-
стосування примусових заходів медичного характеру або до закриття чи 
зупинення провадження у справі. Цей строк може бути продовжено ра-
йонним, міським прокурором, військовим прокурором армії, флотилії, 
з’єднання, гарнізону та прирівняним до них прокурором у разі неможли-
вості закінчити розслідування – до трьох місяців. Час, який є необхідним 
для звинуваченого й його представників, щоб ознайомитися з матеріалами 
кримінальної справи, не має бути включений до підрахування періоду 
досудового розслідування 

В особливо складних справах строк досудового слідства, встановле-
ний частиною 1 цієї статті, може бути продовжено прокурором Автоном-
ної Республіки Крим, прокурором області, прокурором міста Києва, вій-
ськовим прокурором округу, флоту і прирівняним до них прокурором або 
їх заступниками на підставі мотивованої постанови слідчого – до шести 
місяців. 

Далі продовжувати строк досудового слідства можуть лише у винят-
кових випадках Генеральний прокурор України або його заступники. 

При поверненні судом справи для провадження додаткового слідст-
ва, а також відновленні закритої справи строк додаткового слідства вста-
новлюється прокурором, який здійснює нагляд за слідством, у межах 
одного місяця з моменту прийняття справи до провадження. Дальше про-
довження зазначеного строку провадиться на загальних підставах. 

Правила, викладені в цій статті, не поширюються на справи, в яких 
не встановлено особу, що вчинила злочин. Перебіг строку слідства в таких 
справах починається з дня встановлення особи, яка вчинила злочин. 

(30 січня 2003 року Конституційний Суд України інтерпретував це 
положення й постановив, що максимальна межа для розслідування кри-
мінальних справ не може бути встановлена. Він вирішив, що строк, відве-
дений для розслідування, повинен бути розумним, і послався на статтю 6 
Конвенції.) 
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Стаття 234. Оскарження дій слідчого 

Дії слідчого можуть бути оскаржені до суду. 
Скарги на дії слідчого розглядаються судом першої інстанції при по-

передньому розгляді справи або при розгляді її по суті, якщо інше не пе-
редбачено цим Кодексом. 

(Конституційний Суд України 30 січня 2003 року визнав це положення 
частково неконституційним.) 

Стаття 236. Оскарження дій прокурора 

Скарга на дії прокурора при проведенні ним досудового слідства або 
окремих слідчих дій у справі подається вищестоящому прокуророві, який 
її розв’язує в порядку і в строки, що передбачені статтями 234 і 235 цього 
Кодексу. 

Дії прокурора можуть бути оскаржені до суду. 
Скарги на дії прокурора розглядаються судом першої інстанції при 

попередньому розгляді справи або при розгляді її по суті, якщо інше не пе-
редбачено цим Кодексом. 

С. ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС, 1966 РОКУ 

Стаття 227. Зміст і форма заяви 

Заява повинна бути подана до суду в письмовій формі 
Заява повинна містити наступне: 
1. Повну назву суду, до якого подається заява. 
2. Точне ім’я заявника і респондента, їх місце проживання становище, 

а також ім’я представника заявника у разі, якщо заяву подано представ-
ником. 

3. Зміст заяви. 
4. Посилання на релевантні докази, що підтверджують заяву. 
5. Посилання на суму, що вимагається. 
6. Підпис заявника й його представника, а також вказання на дату по-

дачі заяви. 
Письмові докази мають бути додані до заяви, і у разі, якщо заяву по-

дає представник заявника, довіреність або інший документ, що підтверд-
жує правомочність представника. 

Стаття 227-1. Підстави закриття провадження в справі 

Суд закриває провадження в справі: 
1) якщо справа не підлягає розглядові в судах; 
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Стаття 248-3. Скарги на рішення і дії, які не підвідомчі судам 

Судам не підвідомчі скарги: 
…на акти і дії службових осіб органів дізнання, попереднього слідст-

ва, прокуратури, якщо законодавством встановлено виключно позасудовий 
порядок оскарження… 

(Це положення було визнано частково неконституційним щодо скарг 
«на акти і дії службових осіб органів дізнання, попереднього слідства, 
прокуратури...» рішенням Конституційного Суду України № 6-рп/2001 
від 23.05.2001) 

D. КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ 

(а) Рішення Конституційного Суду України щодо відповідності 
Конституції України (конституційності) положень абзаців третього, 
четвертого, п’ятого статті 248-3 Цивільного процесуального кодексу 
України 

Визнати таким, що не відповідає Конституції України (неконститу-
ційним), положення абзацу четвертого статті 248-3 Цивільного процесуа-
льного кодексу України про те, що судам не підвідомчі скарги «на акти і дії 
службових осіб... суду, якщо законодавством встановлено інший порядок 
оскарження. 

(б) Рішення Конституційного Суду України щодо відповідності 
Конституції України (конституційності) положень частини 
третьої статті 120, частини шостої статті 234, частини третьої 
статті 236 Кримінально-процесуального кодексу України 

Оголосити, що наступні положення відповідають Конституції України 
(є конституційними): 

…1.2. Частину 6 статті 234, частину 3 статті 236, згідно з якими скарги 
проти рішень слідчого або прокурора розглядаються судом першої інстанції 
при попередньому розгляді справи або при розгляді її по суті. 

2. Оголосити наступні положення такими, що не відповідають Кон-
ституції України (конституційними): положення частини шостої статті 
234, частини третьої статті 236 КПК України, які не дозволяють розгляд 
скарг на дії прокурора чи слідчого під час попереднього слідства стосовно 
основи, причин і процедури розпочинання кримінального розслідування 
проти окремої особи. 



С П Р А В А  « М Е Р І Т  П Р О Т И  У К Р А Ї Н И »  

 67 

СКАРГИ 

43. Заявник поскаржився, спираючись на статтю 6 § 1 Конвенції на 
неправомірно завеликоий термін розпочатого проти нього кримінального 
розслідування. Він також поскаржився на нестачу ефективних засобів 
стосовно його скарги, як того потребує стаття 13 Конвенції. 

44. 14 березня 2003 року заявник подав додаткову скаргу до Суду 
за статтею 1 Протоколу № 1 до Конвенції. У своїх зауваженнях у відповідь 
на зауваження Уряду від 14 березня 2003 року заявник також визначив, 
що незважаючи на неупереджене рішення щодо неприйнятності від 22 
листопада 2002 року, статті 1, 4 § 2, 5 §§ 1, 2, 3, 4 і 5,6 § 1, 2 і 3, 8 § 1 і 13, 
а також стаття 4 Протоколу № 7 до Конвенції, також були порушені. 

ПРАВО 

45. За словами заявника, тривалість слідства перевищила «розумний 
термін», визначений статтею 6 § 1 Конвенції, де міститься наступне: 

«У визначенні... будь-якого кримінального звинувачення, пред’явле-
ного особі, вона має право на слухання в межах розумного терміну… в 
суді...» 

46. Він також поскаржився, що в нього не було ефективних засобів 
стосовно його скарги, що протиречить Конвенції, яка містить наступне: 

«Будь-яка особа, права та свободи якої, установлені в цій Конвенції, 
порушуються, має право на ефективний засіб захисту у владі своєї країни, 
незважаючи на те, що порушення було скоєне посадовими особами». 

І. ПРИЙНЯТНІСТЬ 

А. ПОПЕРЕДНІ ОБГОВОРЕННЯ 

47. Суд спочатку зауважує, що скарги заявника за статтями 3, 4, 5 §§ 1 
і 3, 6 §§ 1 (правосуддя) і 14 Конвенції були відхилені за причинами, вка-
заними в неупередженому вироку від 22 жовтня 2002 року. Він знову під-
тверджує причини відхилення цих скарг. Після цього його рішення не 
можуть бути знову відкритими. 

48. Далі Суд зазначає, що після надання скарг щодо тривалості роз-
слідування Уряду на обговорення заявник подав додаткову скаргу, що 
припускає порушення статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції. У зв’язку з 
цим зазначається, що кримінальне розслідування проти заявника досі про-
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довжується. Коли це розслідування закінчиться, в заявника буде можли-
вість подати прохання про реституцію в суд своєї країни. Таким чином, 
скарга заявника за статтею 1 Протоколу № 1 є передчасною, і її слід від-
хилити з причини невичерпаності засобів правового захисту своєї країни. 
Суд також зауважив, що коли буде дано остаточне рішення щодо його 
реституційної заяви, у заявника все ще буде можливість переподати свою 
скаргу до Суду, якщо він досі буде вважати себе жертвою порушення 
статті 1 Протоколу № 1. З цього випливає, що цю скаргу слід відхилити 
згідно зі статтею 35 §§ 1 і 4 Конвенції. 

49. Далі Суд зазначає, що після обговорення щодо порушення ста-
тей 5 §§ 2, 4 і 5, 6 §§ 2 і 3 і статті 4 Протоколу № 7 до Конвенції були 
прийняті подальші нові скарги. Незважаючи на інші підстави неприйнят-
ності, Суд визначив, що в цій справі немає нічого, що вказувало би на 
наявність порушення цих положень. Таким чином, ці скарги необхідно 
відхилити як очевидно необґрунтовані, згідно зі статтею 35 §§ 3 і 4 Кон-
венції. 

В. АРГУМЕНТИ СТОРОН ЩОДО ОБГОВОРЮВАНИХ СКАРГ 

50. Уряд заявив, що заявникові не вдалося вичерпати всіх засобів пра-
вового захисту у своїй країні, і що він не подав скаргу до вищої інстанції 
проти рішення тимчасово припинити розслідування за його справою (див. 
п. 42 вище). У зв’язку з цим вони звернулися до Кримінально-процесуаль-
ного кодексу (далі – КПК). Більш того, Уряд зазначив, що статті 55 і 124 
Конституції України і стаття 248-3 Цивільно-процесуального кодексу 
(далі – ЦПК) надають заявникові подальший засіб правового захисту, який 
дозволив би йому поскаржитися до суду щодо незаконної неспроможнос-
ті слідчого посадовця виконати резолюцію заступника прокурора Черні-
вецької області від 19 вересня 2000 року (див. п. 39 вище). Як би там не 
було, він не використав цей засіб правового захисту. 

51. Заявник висунув свої аргументи. Зокрема він заявив, що він пода-
вав скаргу на незаконні дії під час розслідування до Ленінського район-
ного суду та Чернівецького обласного суду відповідно до статті 234 КПК 
і статті 248-3 ЦПК. Відповідні рішення щодо цих скарг були отримані 
від цих судів 25 квітня, 31 травня – 2 червня 2000 року. Заявник також на-
голосив, що резолюція, прийнята заступником прокурора Чернівецької 
області 19 вересня 2000 року, являла собою кінцеве рішення з метою ви-
черпання національних засобів правового захисту. Заявник зазначив, що 
не залишалося жодного ефективного засобу правового захисту, який він 
міг би використувати, щоб оспорити цю резолюцію. Зокрема, заявник по-
відомив, що він багаторазово звертався до Генеральної прокуратури 
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України і до Чернівецької обласної прокуратури щодо нерозумного тер-
міну тривалості та незаконнсті розслідування його справи. Кінцева від-
повідь на ці скарги була дана прокуратурою 7 грудня 2001 року, і в ній го-
ворилося, що розслідування цієї справи триває. 

52. Уряд зазначив, що 23 травня 2001 року Конституційний Суд ви-
знав статтю 248-3 § 4 ЦПК частково неконституційною. Тому, як вони 
вважали, на підставі цього рішення в заявника було право, яке охороня-
ється законом, поскаржитися безпосередньо до суду щодо дій слідчих 
посадовців і просити виправлення щодо цих дій. Уряд також звернув ува-
гу на поправки, прийняті до статті 243 КПК 21 червня 2001 року (що 
вступили в силу 29 червня 2001 року), які надавали можливість скаржи-
тись до суду на дії слідчого посадовця/прокурора, які порушують права 
сторін. 

53. Далі заявник зазначив, що засоби правового захисту, прийняті 23 
травня і 23 червня 2001 року (що вступили в силу 29 червня 2001 року), 
не існували, коли він подав заяву. Він зазначив, що в той час суди і пра-
воохорончі органи діяли на основі законів, що були в силі тоді. Таким 
чином, він зробив висновок, що національні засоби правового захисту 
були вичерпані. 

С. ОЦІНКА СУДУ 

1. Засоби правового захисту, що є доступними 
відповідно до українського законодавства 

54. Суд зазначив, що згідно з Урядом, засоби правового захисту, прий-
няті в Україні 23 травня і 23 червня 2001 року, надали національним судам 
владу розглядати скарги за статтєю 248-3 ЦПК і 243 КПК стосовно непра-
вомірних дій слідчих властей, що порушують права сторін кримінального 
розслідування. Таким чином, судам була дана влада виправляти знайдені 
порушення, включаючи владу скасовувати сумнівні рішення. Стосовно 
скарги заявника щодо тривалості розслідування і скарги щодо припинен-
ня розслідування та його поновлення, Уряд зауважив, що їх потрібно було 
подати до національних судів, дотримуючись усіх формальностей, пе-
редбачених законом. Зокрема, скарги щодо затягненої тривалості розслі-
дування повинні були бути подані до судів відповідно до статті 248-3 
ЦПК від 23 травня 2001 року. Стосовно скарг про припинення розслідування 
й про резолюцію від 19 вересня 2000 року, їх треба було подати до судів 
відповідно до статті 234 КПК від 29 червня 2001 року. 

55. Суд бере до уваги заяву Уряду, що рішення прокуратури могли 
бути піддані сумніву під час попередньго (адміністративного) слухання 
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справи або під час слухання суті справи в суді. Згідно з рішенням від 30 
січня 2003 року Конституційного Суду України, національні суди ма-
ли владу розглянути ці скарги, поки йшло досудове розслідування. В 
цей день Конституційний Суд постановив, що основа, підстави і проце-
дура розпочинання кримінальної справи проти людини, а не суть криміна-
льного обвинувачення як такого, є предметом заяви. 

56. Таким чином, Суд постановив, що національне законодавство 
сприяє юридичному контролю дій слідчої влади. Однак, необхідно ще 
вирішити, чи міг цей контроль бути застосованим у цій конкретній справі і 
чи був він доступним на практиці, а не просто теоретичним або ілюзор-
ним під час подачі заяви. Зокрема треба визначити, чи передбачали ці за-
соби правового захисту розумні перспективи успіху стосовно до конвен-
ційної скарги заявника щодо нерозумної тривалості розслідування. 

1. Принципи, висвітлені у статті 35 § 1 Конвенції 

57. Суд згадує, що згідно з усталеним прецедентним правом, мета 
правила про національні засоби правового захисту в статті 35 § 1 Конвенції 
– це дати Договірним Сторонам можливість запобігання або виправ-
лення порушень, нібито скоєних проти них, до того, як ці заяви будуть 
подані до Суду. Однак можна вичерпати тільки ті засоби, що є ефектив-
ними. На Уряді лежить обов’язок, що вимагає невичерпаності засобів 
для задоволення Суду, щоб засіб був ефективним та доступним як в тео-
рії, так і на практиці у відповідний час. Якщо цей обов’язок доказування 
було задовільнено, саме заявник має визначити, що засіб правового захи-
сту, запропонований Урядом, було фактично вичерпано, або що він був 
неадекватним і неефективним в окремих обставинах справи, або що існу-
вали особливі обставини, що звільняють його чи її від цієї вимоги. 
(див. справу «Данкевич проти України», № 40679/98, § 107, 29 квітня 
2003 року). 

58. Суд наголошує, що в застосуванні цього правила необхідно бра-
ти до уваги контекст. Відповідно, він визнає, що стаття 35 повинна 
бути застосована з деякою мірою гнучкості і без занадтого формалізму. 
Суд визнав, що правило вичерпання національних засобів правового за-
хисту не є абсолютним і не може застосовуватись автоматично; зважаючи, 
чи було дотримано це правило, необхідно брати до уваги окремі обстави-
ни окремої срави. Окрім усього іншого, це означає, що Суд повинен реа-
лістично брати до уваги не тільки існування формальних засобів у право-
захисній системі даної Договірної сторони, але також і загальний правовий 
та політичний контекст, в яому вони оперують, а також персональні обста-
вини заявника. (див. справу «Акдівар та інші проти Турції», вирок від 16 
вересня 1996 р., Звіт про вироки та рішення 1996-ІV, стор. 1211, § 69). Він 
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повинен розглянути, чи в усіх обставинах справи заявник зробив усе, що 
розумно можна було очікувати від нього з метою вичерпати всі націо-
нальні засоби правового захисту. 

59. Суд далі згадує, що вирішальним питанням в оцінці ефективності 
засобу правового захисту щодо скарги про тривалість слідства є те, чи мо-
же заявник підняти свою скаргу перед національними судами, вимагаючи 
окрему компенсацію; іншими словами, чи існує засіб правового захисту, 
що може відповісти на його скарги, забазпечуючи пряме та швидке від-
шкодування, а не просто непрямий захист прав, що гарантуються статтею 6 
Конвенції (див. «Дивер проти Бельгії», вирок від 27 лютого 1980 р., Серія А 
№ 35, с. 16, § 29). Суд також постановив, що засіб є «ефективним», якщо 
його можливо використовувати для прискорення рішення судами, що 
працюють з цією справою, або ж забезечити сторону судового процесу 
адекватною компенсацією за затримки, що вже трапились. (див. «Кудла 
проти Польші» [GC], № 30210/96, §§ 157-159, ECHR 2000-ХІ; «Місфуд 
проти Франції» (dec.), [GC], no. 57220/00, § 17, ECHR 2002-VIII). 

60. Суд також зауважує, що поки йдеться про засіб правового захис-
ту, представлений після того, як заяву було подано до Суду, він постанов-
ляє, що заявники у справах проти Італії, що стосуються тривалості слідст-
ва, повинні мати доступ до засоба, запропонованого в «Пінто Акті» («Pinto 
Act») незважаючи на те, що він був введений після того, як їхні заяви були 
подані до Суду. (див., напр., «Джиакометті та інші проти Італії» (dec.), 
№ 34939/97, 8 листопада 2001 р.). Схоже рішення було прийнято стосовно 
справи, розпочатої проти Хорватії та Словакії, що настало після вступу 
в силу конституційної поправки, яка дозволяє Конституційному Суду 
надавати відшкодування як превентивного, так і компенсаторного харак-
теру особам, які скаржаться на неправомірні затримки в юридичних проце-
сах (див., «Ноголіка проти Хорватії» (dec.), № 77784/01, 5 вересня 2005 р.; 
«Андрасік, Церман, Бедач, Лахманн, Кокур, Дубравіцьки і Бразда проти 
Словакії» (dec.), №№ 57984/00, 60237/00, 60242/00, 60679/00, 60680/00, 
68563/01, 60226/00, 22 жовтня 2002 р.; ). 

2. Оцінки Суду щодо вичерпаності національних засобів 
правового захисту 

61. Застосовуючи вищезгадані положення до даної справи, Суд по-
становив, що в заявника була можливість поскаржитися до відповідного 
суду, починаючи з 23 травня 2001 року і 29 червня 2001 року на резолюцію 
від 19 вересня 2000 року прокурора Чернівецької області, згідно з якою 
було поновлено розслідування проти нього. Заявник міг так вчинити або 
в ході цивільного розслідування відповідно до статті 248-3 ЦПК, або ж у 
ході кримінального розслідування відповідно до статті 234 КПК. Суд 
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вважає, таким чином, за необхідне розглянути, чи відповідають ці право-
захисні засоби критеріям статті 35 § 1 Конвенції. 

62. Стосовно подачі скарг до прокуратури вищої інстанції, які згід-
но з переконанням Уряду повинні вважатися ефективними засобами, Суд 
вважає, що вони не можуть бути названі «ефективними» та «доступни-
ми», тому що статус прокурора у внутрішньому законодавстві та його 
участь у кримінальних розслідуваннях проти заявника не надають адекват-
них гарантій незалежного і неупередженого перегляду скарг заявника. 

63. Зокрема, Суд знаходить, що Конституція України передбачає роз-
діл влади на законодавчу, виконавчу й судову. У виконання положень Кон-
ституції України 1996 року, якими реґулюється здійснення правосуддя, 
судова влада повністю покладена на незалежні суди. Положення щодо 
структури, функції і організації слідчої влади, що містяться в Розділі VII 
Конституції України (статті 121-123) і Закон «Про прокуратру» (Розділи І – ІІ 
Закону), стверджують, що в кримінальному розслідуванні завдання обви-
нувачення виконують прокурори. Стосовно цього Суд звертає увагу на 
позицію Уряду, що прокурори в Україні були на час подання матеріалу, і, 
дійсно, досі є підлеглими Генерального прокурора України, кандидатуру 
якого Президент України пропонує на призначення за згодою Парламенту 
України. Президент також може звільнити Генерального прокурора без 
згоди Парламенту. Таким чином, є незаперечним той факт, що прокурори, 
виконуючи свої функції, є об’єктом контролю з боку влади, що належить 
до виконавчої гілки Уряду. З точки зору Суду, простий факт, на який спи-
рався Уряд, того, що відповідно до чинного законодавства прокурори, в 
додаток до виконання ролі обвинувачення, також діють як охоронці сус-
пільних інтересів, не може розглядатися як такий, що надає їм статус 
незалежних і неупереджених суб’єктів. Він звертає увагу на те, що про-
курори виконують розслідувальні та звинувачувальні функції, і, таким 
чином, їх позиція в кримінальному розслідуванні, як це передбачено за-
коном в час подання матеріалу, зокрема, положеннями Закону «Про про-
куратуру» (Розділи І – ІІ) і КПК України (статті 22, 25 і 32 цього Кодек-
су), повинна розглядатися як позиція сторони в цій процесуальній дії. 
Таким чином, Суд зауважує, що звернення до прокурора, який був одні-
єю зі сторін у кримінальному розслідуванні в даній справі, не надавало 
розумних перспектив успіху, тому що не було «ефективним». Таким чином, 
заявник не знаходився під зобов’язанням корисуватися цим засобом пра-
вового захисту. 

64. Тим часом на пропозицію того, що заявник мав скористатися за-
собом правового захисту відповідно до статті 248-3 ЦПК, Суд постановив, 
що використовуючи ций засіб, заявник міг би поскаржитись до націона-
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льного суду на дії окремого слідчого чи прокурора як державної посадової 
особи. Він звертає увагу, що в той час як заявник дійсно не розпочав ци-
вільного розслідування, щоб захиститися від занадто тривалого розсліду-
вання в його справі, Уряд не продемонстрував, як прохання про таке роз-
слідування може стати захистом від затримки розлідування у цій справі. 
Суд постановив, що приклади, наведені Урядом із внутрішньодержавного 
прецедентного права, можуть надати тільки обмежену допомогу в зв’язку 
з цим. 

65. Тим часом на пропозицію того, що заявник мав скористатися за-
собом правового захисту відповідно до статті 234 КПК, Суд постановив, 
що цим засобом захисту можна було б скористатися, починаючи з 29 черв-
ня 2001 року тільки в ході попереднього засідання суду, або в ході слу-
хання справи за її суттю. Таким чином, Суд постановив, що цей право-
захисний засіб не задовольняє критерію статті 35 § 1, як це розглядає 
поняття доступності, тому що він передбачає, що скарги щодо тривалос-
ті розслідуання справи можуть бути зроблені після закінчення розслі-
дування, але не залишає можливості для оскарження в ході розслідуван-
ня. Стосовно внесення поправок до статті 234 КПК, які дозволяють, 
щоб скарги на прокурора чи слідчого подавалися в ході розслідування, 
Суд вважає, що хоча цей засіб існує в теорії з 30 січня 2003 року, Уряд 
не продемонстрував його практичного застосування. Більше того, в за-
коні окремо не вказується, чи є стаття 234 КПК правозахисним засобом 
щодо тривалості розслідування кримінальної справи, і яка саме компенса-
ція буде надаватися заявникові в разі, якщо виявится, що тривалість роз-
слідування не відповідає вимогам «розумності». 

66. За цих обставин Суд вважає, що не було остаточно встановлено, 
що правозахисні засоби, запропоновані Урядом, змогли б надати компен-
сацію заявникові стосовно його скарг щодо тривалості розслідування в 
його справі. Більше того, він постановив, що ця справа відрізняється від 
справ про тривалість розслідування проти Італії (і схожих справ проти 
Словакії й Хорватії), де від заявників могло очікуватися, що вони звер-
нуться зо засобів захисту, представлених в «Пінто Акті» («Pinto Act»), піс-
ля подання заяв до Суду, тому що засіб захисту, указаний в Пінто Акті, 
задовольняє критерії статті 35 § 1 Конвенції щодо ефективності й доступ-
ності (див., напр., «Джиакометті та інші проти Італії» (dec.), № 34939/97, 
EHCR 2001-XII, або «Бруско проти Італії» (dec.), № 69789/01, EHCR 2001-
ІX). Суд також зазначив, що засоби правового захисту, вказані у вищезга-
даних справах, були спеціально створені для забезпечення компенсації для 
скарг про тривалість розслідувань. 
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67. Суд вважає, у світлі аргументів сторін, що заява, яка залишилася, 
порушує серйозні питання факту й закону згідно з Конвенцією, визначення 
яких потребує дослідження суті справи. Таким чином Суд постановив, що 
вона не може бути відхилена через невичерпаність національних засобів 
правового захисту в межах значення статті 35 § 1 Конвенції. Ніяких інших 
підстав для оголошення її неприйнятною не було висунуто. 

ІІ. СУТЬ СКАРГ ЗАЯВНИКА 

68. Уряд заявив, що розлідування необхідно поділити на чотири по-
слідовних періоди: 28 січня 1998 року – 3 лютого 1999 року; 3 лютого – 10 
серпня 1999 року; 10 серпня – 22 вересня 1999 року; і останній період з 
22 вересня до сьогодні. Вони вказали, що кожен із цих періодів відпові-
дав вимозі «розумного терміну», висвітлений у статті 6 § 1 Конвенції. 

69. Заявник оспорив це, вказавши, що кримінальне розслідування йо-
го справи продовжувалося шість років і триває зараз. 

А. ПЕРІОД, ЩО МАЄ БУТИ ВРАХОВАНИЙ 

70. Суд постановив, що думка Уряду стосовно оцінювання тривалості 
розслідування не відповідає прецедентному праву Суду (див. «Кудла про-
ти Польші» [GC], № 30210/96, § 124, ECHR 2000-ХІ). Він згадує, що у кри-
мінальних справах відрахунок «розумного терміну», що згадується в 
статті 6 § 1 Конвенції, починається з того моменту, як особу «обвинува-
чено»; це може статися раніше, ніж справа стане перед судом (див., на-
пр., вищезгадане або справу «Дивер проти Бельгії», судове рішення, стор. 
22, § 42), наприклад, в день арешту, день, коли дану особу було 
поінформовано, що проти неї розпочато розслідування, або день, коли 
розпочалося попереднє розслідуваня (див. «Вемхофф проти 
Німеччини», судове рішення від 27 червня 1968 року, Серія А № 7, 
стор.26-27, § 19; «Ноймайстер проти Австрії», судове рішеня від тієї ж 
дати, Серія А № 8, стор. 41, § 18; а також «Рінгайзен проти Австрії», 
судове рішення від 16 липня 1971 року, Серія А № 13, стор.45, § 110). 
«Звинувачення», відповідно до статті 6 § 1, може бути визначено як 
«офіційне повідомлення, надане особі компетентною владою, про 
скоєння нею кримінального злочину», визначення, яке також відповідає 
критерію, чи знаходилась «ситуація [підозрюваного] значною мірю під 
впливом» (див., напр., вищезгадане або справу «Дивер проти Бельгії», 
судове рішення, стор. 22, § 46, «Фоті та інші проти Італії», судове 
рішення від 10 грудня 1982 року, Серія А № 56, § 52). Стосовно кінця 
цього «терміну», в кримінальних справах цей період, відповідно до статті 
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справах цей період, відповідно до статті 6 § 1 Конвенції, покриває всі 
розслідування за справою, включаючи апеляційне розслідування (див. 
«Кьоніг проти Німеччини», судове рішення від 28 червня 1978 року, Се-
рія А № 27, стор. 33, § 98). 

71. Суд постановив, що термін, який має бути врахований, почав-
ся 28 січня 1998 року, коли заявника було затримано за підозрою у 
скоєнні кримінального злочину, тобто коли проти нього почалося роз-
слідування. Це розлідування триває і досі, після періоду більше ніж шести 
років. 

В. РОЗУМНІСТЬ ТРИВАЛОСТІ СЛІДСТВА 

72. Відповідно до прецедентного законодавства Суду, розумність 
тривалості слідства має бути оцінена у світлі окремих обставин справи і з 
точки зору критерїїв, закладених у прецедентному праві Суду, зокрема, 
складності справи й поведінки заявника та влади, що мають з нею справу 
(див., серед інших документів, «Пелисьє і Сассі проти Франції» [GC], 
№ 25444/94, ECHR 1999-II; i «Філіс проти Греції» (№ 2), судове рішення 
від 27 червня 1997 року, ECHR 1999-IV, с. 1083, § 35). 

73. Суд зауважує, що в розслідуванні проти заявника було задіяно 
дві судові інстанції, а саме: Ленінський районний суд м. Чернівці та Чер-
нівецький обласний суд. Рішення обох судів були отримані в 1999 році й 
стосувалися відкладення справи для додаткового розслідування. Суд 
постановив, що в розлідуванні справи були затримки, що їх не можна 
пояснити, незважаючи на думку Уряду стосовно цього, неможливістю 
притягнути пані Лодянову до національного суду. Він зауважив, що від-
повідно до статті 206 КПК, на яку посилався Уряд, вона була однією з пі-
дозрюваних у справі, і розслідування проти неї мого бути відокремлено 
від кримінального розслідування проти заявника, а розслідування проти 
неї було тимчасово припинено. Уряд не навів жодного задовільного пояс-
нення, чому це не було зроблено. 

74. Суд зауважує, що заявника можна вважати відповідальним за деякі 
невеликі затримки в розслідуванні, такі, як період між 19 і 30 жовтня 1998 
року, а також між 29 грудня 1998 року і 28 січня 1999 року, коли він ознайом-
лювався з матеріалами справи. Однак ці затримки сталися в результаті ви-
користання заявником свого права відповідно до внутрішнього законодавст-
ва. Стосовно затримки, спричиненої неспроможністю ДжДЕ подати скаргу 
щодо реституції майна й документації до Ленінського районного суду міста 
Чернівці у період між вереснем 1999 року й 17 січня 2000 року, Суд постано-
вив, що в цей період часу не сталося ніякого впливу на кримінальне розслі-
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дування проти заявника. В будь-якому разі, він не може оправдати трива-
лість періоду бездіяльності між рішеннями Ленінського районного суду 
міста Чернівці від 29 червня 1999 року і слідчими діями обвинувачен-
ня (19 вересня 2000 р.), а також подальшу бездіяльність, починаючи з 19 ве-
ресня 2000 року до теперішнього моменту. Він однозначно не може виправ-
дати загальну тривалість розслідування справи заявника (див. mutatis 
mutandis, «Портінгтон проти Греції», судове рішення від 23 вересня 1998 
року, Звіти, 1998-VІ, с. 2632, § 29; і «Зана проти Турції», судове рішення від 
25 листопада 1997 р., Звіти 1997-VІІІ, с. 2552, § 79). 

75. Відповіддю на скаргу заявника не є те, що тимчасове припинення 
його справи не мало ніякого негативного впливу на його права, тому що 
він міг вільно пересуватись та обирати місце проживання, і тільки був зо-
бов’язаний з’являтись перед судом або слідчим органом за викликом. Тре-
ба зауважити, що заявник досі живе у стані невизначеності щодо долі кри-
мінального розслідування, яке ведеться проти нього. 

76. Уряд не надав жодних переконливих пояснень щодо затримок. 
За цих обставин Суд постановив, що період часу, який був потрібен для 
визначення обвинувачень, не може задовольнити вимогу «розумного тер-
міну». Відповідно, мало місце порушення статті 6 § 1 Конвенції. 

ІІІ. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ 

77. Востаннє заявник поскаржився, що в Україні немає ефективного 
засобу, який може бути застосованим для отримання компенсації за за-
тяжну тривалість кримінального розслідування. Він послався на статтю 13 
Конвенції. 

78. Суд знову нагадує, що стаття 13 гарантує ефективний засіб 
правового захисту перед національною владою від порушення вимоги 
відповідно до статті 6 § 1 провести слухання справи в межах «розум-
ного терміну» (див. «Кудла проти Польщі» [GC], № 30210/96, § 156, 
ECHR 2000-ХI). Він нагадує, що засіб правового захисту може бути на-
званий «ефективним», якщо його можна застосовувати для прискорення 
рішення суду, який працює зі справою, або щоб забезпечити сторону су-
дового процесу адекватною компенсацією за ті затримки, що вже сталися 
(див. «Кудла проти Польщі», судове рішення, приведене вище, §§ 157-159). 
Він зазначає, що Уряд у своїх попередніх зауваженнях заявив, що для 
скарг заявника були наявні засоби правового захисту. Тому що Уряд по-
кладається на ті ж причини у відповіді на скарги за статтею 13, на їх 
аргументи, так само, як і їх заперечення, необхідно дати відмову (див. 
§ 62-66 вище). 
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79. Таким чином, Суд доходить висновку, що мало місце порушення 
статті 13 Конвенції стосовно нестачі ефективного й доступного засобу пра-
вового захисту відповідно до внутрішнього законодавства для скарги за-
явника стосовно тривалості кримінального розслідування за його справою. 
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IV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ 

80. Стаття 41 Конвенції передбачає наступне: 
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї 

і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передба-
чає лише часткову компенсацію, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій 
стороні справедливу сатисфакцію». 

А. ШКОДА 

81. Заявник подав скарги для справедливої сатисфакції стосовно 
власності ДжДЕ, 99% акцій якої він володіє, що була конфіскована 13 жовт-
ня 1997 р. Він вважає, що конфіскація цієї власності призвела до щоденної 
втрати прибутку і спричинила моральні збитки. Заявник вимагає 70 000 
доларів США за день для компенсації втрати прибутків, а також 210 000 
доларів США за нефінансові збитки. Він припустив, що ці категорії збит-
ків стали прямим наслідком порушень статті 9 і 10 Закону про режим 
іноземних інвестицій. Він заявив, що сукупний фінансовий збиток на базі 
250 робочіх днів у році склав 107 380 000 доларів США. Він також за-
явив, що нефінансовий збиток має бути оцінений у 322 140 000 доларів 
США. Заявник зазначив, що сукупна сума для компенсації фінансового 
та нефінансового збитку становить 429 520 000 доларів США (приблизно 
337 858 884, 61 євро). 

82. Стосовно фінансового відшкодування, якого вимагає заявник, Уряд 
погодився, що нерозумна тривалість кримінального розслідування проти 
заявника могла спричинити втрату можливостей стосовно керування його 
бізнесу (див. «Георгіадіс проти Кіпру», 14 травня 2002, § 53, № 50516/99). 
Уряд також зауважив, що в компанії ДжДЕ були свої права й зобов’язання, 
що відрізнялися від прав і зобов’язань її власників. Він також заявив, що 
ДжДЕ не був стороною цього судового засідання перед Судом. Уряд та-
кож заявив, що сума компенсації, яку вимагає заявник, не підтримана ні-
якими відповідними доказами і є завеликою та необґрунтованою. Він та-
кож наголосив, що між порушенням права заявника, гарантованого стат-
тями 6 § 1 і 13 Конвенції і відшкодуванням, що вимагає заявник, немає 
ніякого причинного зв’язку. 

83. Щодо нефінансового відшкодування, Уряд визнав, що затривале 
кримінальне розслідування може призвести до нефінансової шкоди для 
підзахисного. Однак, він зауважив, що сума, яку він вимагав, була завели-
кою. Уряд притримувався думки, що сума компенсації, що вимагається, 
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потребувала подальшого уточнення. Він попросив Суд визначити суму ком-
пенсації на неупередженій основі, керуючись прецедентним законодавством. 

84. Суд не знайшов жодного причинного зв’язку між виявленими 
порушеннями й будь-яким матеріальним збитком, про який говорить заяв-
ник. Суд нічого не присуждає заявникові стосовно цієї вимоги. Однак, він 
постановляє, що заявник міг постраждати деякою мірою від розпачу або 
відчаю, при тому, що довгий період невизначеності, який він пережив і 
продовжує переживати в результаті затягненої тривалості його криміна-
льної справи. Таким чином, Суд присуджує заявникові на неупередженій 
основі 2 500 євро стосовно фінансового збитку. 

В. СУДОВІ ВИТРАТИ 

85. Заявник також вимагає 76 137,61 євро за витрати на процес у Суді. 
У підтримку цієї вимоги заявник надав два рахунки, видані його адвоката-
ми «клієнту» Європейському суду з прав людини стосовно справи заявника. 

86. Уряд України зауважив, що заявникові не вдалося дотриматись 
Постанови 60 § 2 Постанов Суду, тому що він не надав дійсного підтверд-
ження того, що затрати на його законне представництво дійсно мали міс-
це. Уряд також помітив, що затрати, про які говорить заявник, мали місце 
тільки стосовно розслідування перед Судом, а не перед внутрішньодер-
жавними судами. Він також заявив, що до Суду не було подано ніякої 
угоди, що підтверджувала би представництво заявника й договір про 
оплату судових витрат. Зокрема, Уряд вважав, що адвокати заявника необ-
ґрунтовано переоцінили час (більш ніж 400 годин), який вони нібито про-
вели у підготовці справи. Вони також зауважили, що грошові витрати на 
переклад документів англійською мовою, вартість «попередньої підготовки 
справи», а також «підготовка спостережень» відносилися саме до дії ад-
вокатів заявника і не були підтверджені жодними ваучерами або квитанція-
ми. Таким чином, Уряд попросив Суд відхилити заяви заявника щодо витрат 
як на внутрішнє розслідування, так і на розслідування відповідно до Конвен-
ції, тому що він не надав жодного доказу для підтримки своїх заяв. (див. 
mutatis mutandis, «Прессос Компанія Нав’єра С. А. та Інші проти Бельгії» 
(Стаття 50), судове рішення від 3 липня 1997 р., Звіт про судові рішення та 
постанови 1997-ІV, с. 1299, § 24; «Озтюрк проти Німеччини» (Стаття 50), 
судове рішення від 23 жовтня 1984 р., Серія А № 85, с. 9, § 9). 

87. Заявник з цим не погодився. Він наголосив, що час, який його ад-
вокати провели над справою, був чинно оцінений, тому що його справа 
була досить складною. Він також зауважив, що його вимоги щодо затрат 
були підтверджені відповідними документам, поданими до Суду. 
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88. Суд заперечив, що для того, щоб затрати були включені до від-
шкодування відповідно до статті 41, повинно бути доведено, що вони бу-
ли розумно великими і виникли з актуальної та необхідної причини, щоб 
запобігти або ж спричнити відшкодування за дії, що, як було доведено, 
являли собою порушення Конвенції (див. «Нілбсен і Джонсен проти 
Норвегії» [GC], № 23118/93, § 62, ECHR 1999-VIII). Суд вважає, що ці ви-
моги не були виконані в даній справі. Він стверджує. що адвокати заявни-
ка перебільшиди час, який вони провели над підготовкою справи. Не є 
підтвердженим те, що затрати, що нібито відображують більш ніж чо-
тириста годин ефективної роботи і дорівнюють 76 137,61 євро, усі ви-
никли чи розумно виникли у зв’язку зі скаргами, поданими до Суду. Од-
нак зрозуміло, що заявник мав деякі судові затрати, якщо брати до уваги 
спостереження, що були надані до Суду його адвокатами. 

Беручи до уваги інформацію, що є в його розпорядженні, а також ви-
щезгадані критерії, Суд вважає розумним присудити заявникові 1 500 Євро 
на відшкодування витрат. 

С. ПЕНЯ 

89. Суд вважає, що пеня, яка нараховуватиметься у разі несвоєчасної 
сплати, дорівнює граничній позичковій ставці Європейського центрального 
банку плюс три відсоткові пункти. 

На цих підставах Суд одностайно 

1. Відхиялє заперечення Уряду щодо неприйнятності заяви на основі 
невичерпаності внутрішньодержавних засобів правового захисту; 

2. Оголошує скарги щодо порушення статей 5 §§ 2, 4 і 5, 6 §§ 2 і 3 
Конвенції й статті 1 Протоколу № 1 і статті 4 Протоколу № 7 до Конвенції 
неприйнятними; 

3. Оголошує скарги щодо тривалості розслідування й нестачі ефектив-
них засобів правового захисту прийнятними; 

4. Постановляє, що було порушення статті 6 § 1 Конвенції; 
5. Постановляє, що було порушення статті 13 Конвенції; 
6. Постановляє: 
а) що держава-відповідач повинна сплатити заявникові протягом 

трьох місяців з моменту набуття чинності рішенням відповідно до статті 44 
§ 2 Конвенції, 2 500 євро (дві тисячі п’ятсот євро) у покриття моральної 
шкоди, і 1 500 євро (тисяча п’ятсот євро) у покриття судових затрат, а також 
будь-який податок, який може бути утриманий 
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б) що вищезгадані суми повинні бути конвертовані в національну 
валюту Ізраїлю, що є місцем постійного проживання заявника, за курсом 
на дату сплати; 

б) що по закінченні вищезазначеного 3-місячного терміну, на за-
значену суму буде нараховуватися простий відсоток у розмірі граничної 
ставки за кредитом Європейського центрального банку протягом усього 
періоду несплати, плюс 3 відсоткових пункти; 

7. Відхилив інші вимоги заявника щодо справедливої сатисфакції. 
Вчинено англійською, повідомлено 30 березня 2004 року року відпо-

відно до параграфа 2 і 3 статті 77 Регламенту. 
 

С. Доллє Ж.-П. Коста 
секретар голова 

 





С П Р А В А  « Ж О В Н Е Р  П Р О Т И  У К Р А Ї Н И »  

 81 

 

C O N S E I L 

D E L ’ E U R O P E 
C O U N C I L 

O F E U R O P E 

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

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ 

ДРУГА СЕКЦІЯ 

СПРАВА «ЖОВНЕР ПРОТИ УКРАЇНИ» 

(Заява № 56848/00) 

РІШЕННЯ 

СТРАСБУРГ 
29 червня 2004 року 

Це рішення набирає чинності відповідно до умов, визначених у стат-
ті 44 § 2 Конвенції. Воно може бути відредагованим. 

У справі «Жовнер проти України» 

Європейський суд з прав людини (друга секція), засідаючи палатою, 
до складу якої увійшли судді: 

п. Ж.-П. Коста, голова, 
п. А. Бака, 
п. Л. Лукайдес, 
п. К. Юнґвірт, 
п. В. Буткевич, 
пані В. Томассен, 
п. М. Уґрехелідзе, 
та п. Т.Л. Ерлі, секретар секції, 
після обговорення у нарадчій кімнаті 22 жовтня 2002 року та 8 черв-

ня 2004 року, 
виносить таке рішення, яке було прийнято у зазначений вище день: 
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ПРОЦЕДУРА 

1. Справу було порушено на підставі заяви проти України (№ 56848/00), 
з якою громадянка цієї держави, пані Ганна Олексіївна Жовнер (далі – 
заявниця), звернулася до Суду 29 грудня 1999 року відповідно до статті 34 
Конвенції про захист прав людини та основних свобод (далі – Конвенція). 

2. Заявницю, за якою було визнано право отримати правову допомо-
гу, представляє адвокат з Києва – пан Юрій Володимирович Мартинюк. 
Український Уряд (далі – Уряд) був представлений його Уповноваженим – 
пані Валерією Лутковською. З 20 жовтня 2003 року її замінила пані Зоряна 
Бортновська, новий представник Уряду. 

3. Заявниця скаржилася на невиконання рішення Конотопського місь-
кого суду від 1 квітня 1998 року, що визнає за нею право на надбавку за ви-
слугу років. 

4. 1 листопада 2001 року Суд змінив склад своїх секцій (стаття 25 § 1 
Регламенту). Таким чином, ця заява була передана на розгляд другої секції 
(стаття 52 § 1). Отже, палата, призначена для розгляду цієї справи (стаття 27 
§ 1 Конвенції), була створена відповідно до статті 26 § 1 Регламенту. 

5. Рішенням від 22 жовтня 2002 року палата визнала заяву частково 
прийнятною. 

6. Як заявниця, так і Уряд подали свої письмові зауваження щодо 
справи (стаття 59 § 1 Регламенту). Оскільки після проведення консульта-
цій зі сторонами палата вирішила, що немає потреби проводити слухання 
у справі (стаття 59 § 3 in fine Регламенту), кожна сторона подала письмові 
коментарі на зауваження іншої. 

ФАКТИ 

І. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ 

7. Заявниця народилася у 1959 році і проживає в місті Конотопі, 
Україна. 

8. У лютому 1998 року заявниця звернулася до Конотопського місь-
кого суду з позовом до професійно-технічного училища № 20 міста Коно-
топу (державний заклад) з метою стягнення заборгованості її заробітної 
плати за період з листопада по грудень 1996 року та період з листопада по 
грудень 1997 року, а також надбавки за вислугу років за 1997 рік, що скла-
ли 869,84 українських гривень. 

9. Рішенням від 1 квітня 1998 року суд задовольнив позов та зобов’я-
зав цю установу сплатити заявниці зазначену суму, яка дорівнювала сумі 
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її заробітної плати за зазначені періоди та надбавки за вислугу років за 
1997 рік. 

10. 14 квітня 1998 року суд надіслав боржникові виконавчий лист. 
11. З травня 1998 по листопад 2000 року заявниця подала численні 

скарги до Конотопського міського управління юстиції та до голови Коно-
топського міського суду з метою проведення примусового виконання рі-
шення від 1 квітня 1998 року. 

12. Листом від 9 липня 1999 року начальник Конотопського міського 
управління юстиції повідомив заявницю про те, що рішення, прийняте на 
її користь, залишається невиконаним через відсутність власних коштів в 
училища. 

13. Листом № 119 голова Конотопського міського суду повідомив за-
явницю про те, що вищезазначене рішення залишається невиконаним через 
нерегулярний характер фінансування Державним казначейством поточних 
витрат училища. 

14. У травні 1999 року заявниця подала до Конотопського міського 
суду позов до управління Державного казначейства в місті Конотопі з ме-
тою визнати останнє відповідальним за невиконання рішення від 1 квітня 
1998 року. 

15. Рішенням від 9 червня 1999 року суд відхилив позов заявниці, 
констатувавши той факт, що рішення від 1 квітня 1998 року залишається 
невиконаним через нерегулярний характер фінансування з Державного 
бюджету поточних витрат професійно-технічного училища № 20 міста Ко-
нотопа. Крім того, суд послався на те, що Державне казначейство лише 
розподіляє кошти, передбачені Державним бюджетом, і що воно, таким чи-
ном, не може бути відповідальним за відсутність необхідних державних 
коштів. Суд, нарешті, відзначив, що затримка виконання зазначеного рі-
шення виникла внаслідок відсутності відповідної нормативної бази щодо 
завдань, покладених на міністерства у разі відсутності бюджетних коштів. 
Рішенням від 21 липня 1999 року Сумський обласний суд залишив рішення 
від 9 червня 1999 року без змін. 

16. Постановою від 8 листопада 2000 року державний виконавець 
Конотопського міського управління юстиції визнав неможливість виконан-
ня рішень від 1 квітня 1998 року та 4 березня 1999 року через відсутність 
коштів у боржника та закрив виконавче провадження. 

17. У листопаді 2000 року заявниця звернулася до Конотопського мі-
ського суду з заявою проти Конотопського міського управління юстиції з 
метою скасувати постанови від 8 листопада 2000 року. 

18. Рішенням від 11 грудня 2000 року суд скасував постанову від 8 
листопада 2000 року зазначаючи, що державний виконавець не виконав 
свої обов’язки щодо примусового виконання рішенння від 1 квітня 1998 
року. Суд відновив процедуру виконання відповідних рішень. 
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19. У лютому 2001 року державний виконавець Конотопського місь-
кого управління юстиції подав до Конотопського міського суду заяву з 
метою отримати відстрочку виплати заявниці відповідно до рішення від 1 
квітня 1998 року її надбавки за вислугу років, що склала 300,48 українсь-
ких гривень, через недофінансування державним бюджетом витрат про-
фесійно-технічного училища № 20 міста Конотопа. Рішенням від 5 берез-
ня 2001 року суд постановив, що невиплата заявниці її надбавки за вислу-
гу років відповідно до рішення від 1 квітня 1998 року пояснювалася тим, 
що закони про Державний бюджет за 1997-2000 не передбачали такого 
типу витрат. На цій підставі він надав професійно-технічному училищу 
№ 20 міста Конотопу відстрочку виконання рішення від 1 квітня 1998 ро-
ку до часу, коли з державного бюджету будуть профінансовані такі витра-
ти, призначені на виплату надбавки за вислугу років. 

20. Заявниця подала касаційну скаргу на рішення від 5 березня 2001 
року. Рішенням від 11 квітня 2001 року Сумський обласний суд підтвер-
див рішення від 5 березня 2001 року. 

21. 26 квітня, 2 червня та 12 жовтня 1999 року заявниці було сплаче-
но залишок її заробітної плати, що належала їй відповідно до рішення від 
1 квітня 1998 року, а саме – 569,36 українських гривень. 

22. З того часу рішення Конотопського міського суду від 1 квітня 1998 
року, що стосується виплати заявниці її надбавки за вислугу років, зали-
шається невиконаним. 

ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

A. ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНУ ВИКОНАВЧУ СЛУЖБУ» 
№ 202/98-ВР (ІЗ ЗМІНАМИ) 

23. Відповідно до статті 1 Закону державна виконавча служба входить 
до системи органів Міністерства юстиції України. Ця стаття визначає зав-
данням державної виконавчої служби своєчасне, повне і неупереджене при-
мусове виконання рішень, передбачених законом. 

24. Відповідно до статті 11 за діяльність, яка не відповідає Закону про 
Державну виконавчу службу, державний виконавець підлягає дисципліна-
рній, кримінальній чи адміністративній відповідальності. Ця стаття перед-
бачає, що шкода, заподіяна державним виконавцем фізичним чи юридич-
ним особам під час виконання рішення, підлягає відшкодуванню. 

25. Відповідно до статті 13 будь-яка зацікавлена особа має право оскар-
жити в адміністративному чи судовому порядку дії або бездіяльність дер-
жавного виконавця. 
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B. ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ» № 606-XIV 
ВІД 21 КВІТНЯ 1999 РОКУ (ІЗ ЗМІНАМИ) 

26. Відповідно до статті 2 Закону примусове виконання рішень покла-
дається на Державну виконавчу службу. 

27. Стаття 33 Закону передбачає, що за наявності обставин, що усклад-
нюють виконання рішення або роблять його неможливим, державний ви-
конавець за власною ініціативою або за заявою сторін, а також самі сторо-
ни мають право звернутися до суду, який видав виконавчий документ, із 
заявою про відстрочку або розстрочку виконання, а також про встанов-
лення чи зміну способу і порядку виконання. 

28. Стаття 85 передбачає можливість для будь-якої зацікавленої особи 
оскаржити в адміністративному чи судовому порядку дії або бездіяльність 
державного виконавця. Відповідно до статті 86 збитки, заподіяні державним 
виконавцем громадянам чи юридичним особам при здійсненні виконавчо-
го провадження, підлягають відшкодуванню. 

С. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ ВІД 28 ЧЕРВНЯ 1996 РОКУ 

29. Відповідно до статті 96 державний бюджет України затверджу-
ється щорічно Верховною Радою України за поданням Кабінету міністрів 
України. 

ПРАВО 

І. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ 

30. Заявниця скаржиться на невиконання рішення Конотопського мі-
ського суду від 1 квітня 1998 року, що стосується виплати її надбавки за 
вислугу років. Вона посилається на частину 1 статті 6 Конвенції, сформу-
льовану так: 

«Кожен при вирішенні спору щодо його цивільних прав та обов’язків 
(...), має право на справедливий (...) розгляд упродовж розумного строку 
(...) судом, встановленим законом». 

A. АРГУМЕНТИ СТОРІН 

31. Уряд стверджує, що стосовно сплати заявниці її надбавки за ви-
слугу років боржник отримав відстрочку на виконання вищезазначеного 
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судового рішення, але це не означає відмову заявниці у правосудді. Повне 
виконання судового рішення не залежало ні від боржника, ні від держав-
ної виконавчої служби, а від регулярності фінансування з державного бюд-
жету поточних витрат боржника. Зокрема, Міністерство фінансів могло б 
гарантувати сплату заявниці її надбавки за стаж відповідно до судового 
рішення від 1 квітня 1998 року, якщо б остання звернулася до суду з за-
явою призначити це міністерство відповідачем у цих спорах. Крім цього, 
таке звернення підтверджувало б інтерес заявниці та її необхідну турботу 
щодо виконання рішення на її користь. За відсутності цього, поведінка 
заявниці у світлі тривалості виконання цих рішень звільняє державу від 
відповідальності за заявлене порушення пункту 1 статті 6 Конвенції у 
зв’язку з невиконанням судового рішення від 1 квітня 1998 року. Крім то-
го, Уряд нагадує, що за виняткових обставин відстрочка виконання судо-
вого рішення на час, потрібний для пошуку необхідного вирішення проб-
лем правопорядку, може бути обґрунтована (див. рішення «Меацці проти 
Італії», № 35815/97, 15 листопада 2001 року). Він вважає, що відсутність 
бюджетних коштів може бути такими винятковими обставинами. Уряд під-
креслює той факт, що, починаючи з 2001 року, державний бюджет робить 
асигнування, призначені для викладацького складу, хоча це відбувається 
поступово. Це означає, що судове рішення на користь заявниці буде вико-
наним у належний час. 

32. У відповідь заявниця стверджує, що боржник має в розпорядженні 
позабюджетні кошти. Вона підкреслює, що незважаючи на численні скар-
ги, направлені до державного виконавця, останній не виконав своїх обов’яз-
ків з примусового виконання судового рішення від 1 квітня 1998 року, що 
було встановлено рішенням Конотопського міського суду від 11 грудня 
2000 року. Крім того, саме на державного виконавця покладався обов’язок 
передати матеріали до суду для зміни відповідача у справі. Вона підкрес-
лила, що з огляду на мотиви відстрочки виконання рішення суду від 1 
квітня 1998 року маловірогідним є те, що вона отримає надбавку за вислу-
гу років у найближчому майбутньому. Крім того, заявниця заперечує ви-
нятковий характер обставин, на який посилається Уряд, у тій частині, що 
відсутність бюджетних коштів не завдала шкоди всім працівникам дер-
жави. 

В. ОЦІНКА СУДУ 

33. Суд нагадує, що право на судовий розгляд, гарантоване статтею 6, 
також захищає і виконання остаточних та обов’язкових судових рішень, 
які у країні, що поважає верховенство права, не можуть залишатися неви-
конаними, завдаючи шкоди одній із сторін (див. рішення у справі «Горнсбі 
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проти Греції» від 19 березня 1997 року, Збірник рішень 1997-II, с. 510-511, 
§ 40; рішення у справі «Бурдов проти Росії», № 59498/00, § 34, від 7 травня 
2002 року; рішення у справі «Ясіун’єне проти Литви», № 41510/98, § 27, від 
6 березня 2003; та рішення у справі «Руйану проти Румунії», № 34647/97, 
від 17 червня 2003 року) 

34. Крім того, Суд вважає, що якщо можна допустити, що держави 
втручаються у процедуру виконання судового рішення, таке втручання 
врешті може перешкоджати, унеможливлювати чи надмірно затягувати 
виконання або, тим більше, нівелювати саму суть рішення (див. «Іммобіль-
яре Саффі проти Італії», рішення від 28 липня 1999 року, Збірник постанов 
і рішень 1999-V §§ 63 і 66; «Сатка та інші проти Греції», № 55828/00, 
§ 57, 27 березня 2003 року). 

35. Суд не покликаний вивчати, чи є внутрішній правопорядок здатним 
забезпечити виконання винесених судами рішень. Дійсно, кожна держава-
учасниця забезпечує адекватний та достатній юридичний інструментарій 
для забезпечення своїх зобов’язань. Суд має за мету вивчити, чи були за-
ходи, вжиті українською владою, адекватними та достатніми. (див. mutatis 
mutandis, «Іньаколо-Зенід проти Румунії», [GC], № 31679/96, § 108, CEDH 
2000-I). 

36. Суд відразу зазначає, що сплата заявниці її заробітної плати відпо-
відно до судового рішення від 1 квітня 1998 року вже не підлягає обгово-
ренню (див. пункт 30 вище, а також рішення від 22 жовтня 2002 року що-
до прийнятності цієї заяви). Суд також зазначає, що процедура виконання 
цього судового рішення залишається незавершеною з 14 квітня 1998 року, 
тобто протягом шести років. З матеріалів справи в Суді видно, що заявни-
ця постійно вживала заходів, вимагаючи виконання. Відсутність позову до 
Міністерства фінансів не свідчить про відсутність необхідної турботи з бо-
ку заявниці, оскільки Суд уже визнав неадекватний характер такого позову 
за таких обставин цієї справи (див. рішення від 22 жовтня 2002 про прий-
нятність цієї заяви). 

37. Суд звертає увагу на те, що в цьому випадку боржник є державним 
закладом, поточні витрати якого фінансуються з державного бюджету че-
рез Державне казначейство. Він також підкреслює, що відповідно до рішен-
ня Конотопського міського суду від 9 червня 1999 року, рішення у справі 
залишаються невиконаними з огляду на те, що бюджетне законодавство 
держави не передбачає такого виду витрат, а також через відсутність 
відповідної нормативної бази щодо завдань, покладених на міністерства у 
випадку відсутності бюджетних коштів. З іншого боку, Суд звертає увагу 
на те, що цей же суд піддав критиці бездіяльність державних виконавців, 
на яких було покладено виконання вищезазначеного рішення. Нарешті, 
Суд констатує факт того, що відстрочка виконання була надана до моме-
нту, коли закладу-боржнику будуть перераховані з державного бюджету 
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суми на сплату надбавок за вислугу років, без встановлення жодного то-
чного строку. 

38. Насамперед, Суд нагадує, що державний орган не може посилати-
ся на відсутність коштів, щоб не виплачувати борг, підтверджений судовим 
рішенням (див. вищезазначене рішення у справі «Бурдов проти Росії», 
§ 35). У такому разі Суд не може прийняти аргумент Уряду, що визначає 
таку відсутність як «виняткові обставини». Зокрема, Уряд не надав жодно-
го доказу того, що виконання судових рішень у конкретних випадках за 
цих обставин могло б спровокувати серйозні проблеми суспільного поряд-
ку (див. «Іммобільяре Саффі та «Мецці»; а також рішення «Сколо проти 
Італії», від 28 вересня 1995 року, серія А № 315-С). Він також не подав 
жодної конкретної програми дій, спрямованої на виплату боргів, підтвер-
джених судовими рішеннями, за умови існування бюджетних прогалин, 
у той час, коли рішенням Конотопського міського суду від 9 червня 1999 
було констатовано необхідність урегулювання цього питання. 

39. Беручи до уваги вищезазначені нормативні прогалини та факт то-
го, що відстрочка виконання не визначала жодного строку, заявниця не ма-
ла жодної гарантії виконання рішення на свою користь у найближчому май-
бутньому. Таким чином, утримуючись протягом років від вживання необ-
хідних заходів для виконання обов’язкових судових рішень, компетентні 
органи України порушили положення пункту 1 статті 6 Конвенції. 

40. Отже, мало місце порушення цієї статті. 

ІІ. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 1 ПЕРШОГО ПРОТОКОЛУ 

41. Заявниця вважає, що невиконання рішення Конотопського місько-
го суду від 1 квітня 1998 року, що стосується виплати її надбавки за вислу-
гу років належить розглядати як порушення статті 1 Першого протоколу, 
відповідна частина якої передбачає таке: 

«Кожна (...) особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не 
може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і 
на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнарод-
ного права. (...)» 

А. АРГУМЕНТИ СТОРІН 

42. Уряд вважає, що держава не позбавила заявницю права власності 
на надбавку за вислугу років, що була визнана за нею рішенням Конотоп-
ського міського суду від 1 квітня 1998 року. Відстрочку виконання зазна-
ченого рішення належить розглядати як тимчасове врегулювання права 
власності заявниці, яке не суперечить статті 1 Першого протоколу, оскіль-
ки таке врегулювання встановлене судом та ґрунтується на законі. Беручи 
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до уваги те, що фінансові ресурси держави не дозволяють повної і одно-
часної сплати всіх належних надбавок викладацькому складу з 1997 року, 
Уряд вважає, що відстрочка виконання судового рішення має правомірну 
мету, а саме: справедливий розподіл бюджетних коштів в умовах економіч-
них труднощів, властивих для перехідного періоду. З цього приводу Уряд 
нагадує, що стаття 1 Першого протоколу залишає за державами право 
ухвалювати закони, необхідні для врегулювання користування майном, від-
повідно до загальних інтересів. Під час впровадження економічної полі-
тики законодавець повинен мати свободу дій для того, щоб висловити 
свою думку як про існування проблеми, що має суспільний інтерес і по-
требує врегулювання, так і про вибір способів застосування останньої. 
Суд поважає спосіб, вимоги загального інтересу в застосуванні якого є 
йому зрозумілими, за винятком випадків, коли його рішення виявляється 
відверто позбавленим обґрунтованих підстав (див. «Трайковскі проти Ко-
лишньої Югославської Республіки Македонії» (рішення), № 53320/99, 7 бе-
резня 2002 року). Кажучи про пропорційність втручання, Уряд підкрес-
лює, що заявниця не відчувала «особливого та непомірного тягаря» (на-
приклад, вищезазначене рішення у справі Меацці). З цього приводу він 
зазначає, що заявниця отримала залишок заборгованості заробітної плати 
відповідно до зазначеного судового рішення. Що стосується надбавок, 
заявниця користується правом звернутися до суду, щоб отримати адеква-
тну компенсацію та індексацію суми через затримку виконання судово-
го рішення. Таким чином, Уряд вважає, що він не перевищив свободи роз-
суду, якою він користувався для врегулювання користування майном. 

43. Заявниця заперечує аргумент Уряду, відповідно до якого вона не 
була позбавлена права власності на її надбавку за вислугу років. Вона 
вважає, що була позбавлена права власності на надбавку за вислугу років, 
оскільки вона була у ситуації, коли не могла розпоряджатися своїми гро-
шима. Вона підкреслює, що в цьому конкретному випадку не йдеться 
про сплату повної суми заборгованості всьому викладацькому складу, а 
тільки про виконання рішення на її користь. Вона підкреслює, що беручи 
до уваги мотиви відстрочки виконання рішення суду від 1 квітня 1998 
року, маловірогідним є те, що вона отримає свою надбавку за вислугу ро-
ків у недалекому майбутньому. 

Тобто, заявниця піддала сумніву користь та ефективність заяви про 
індексацію, зазначену Урядом. 

В. ОЦІНКА СУДУ 

1. Про застосування статті 1 Першого протоколу 

44. Суд зауважує, що рішення Конотопського міського суду від 1 квіт-
ня 1998 року, яке зобов’язало державний заклад сплатити заявниці її над-
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бавку за вислугу років, стало остаточним і таким, що підлягає примусово-
му виконанню, створило право вимоги, достатнім чином встановлене, щоб 
підлягати задоволенню і вважатися «майном» відповідно до статті 1 Пер-
шого протоколу (див. «Грецькі переробні заводи «Стран» і Стратіс Андре-
адіс проти Греції», рішення від 9 грудня 1994 серія А № 301-В, стор.84, 
§ 59; вищезазначене рішення «Бурдов проти Росії», § 40; «Яасіуньєн проти 
Литви», § 44). 

Таким чином ця стаття може застосовуватись. 

2. Щодо дотримання статті 1 Першого протоколу 

45. Суд вважає, що неможливість для заявниці домогтися виконання 
судового рішення, що вступило в законну силу, було втручанням у її право 
на майно (див. вищезазначене рішення «Бурдов проти Росії», § 40; «Яасіу-
ньєн проти Литви», § 45). 

46. Суд вважає, що стаття 1 Першого протоколу містить три чіткі по-
ложення: перше, яке міститься у першому абзаці першого пункту та має за-
гальний характер, проголошує принцип поваги до права власності; друге, 
яке міститься у другому абзаці того ж пункту, передбачає можливість по-
збавлення права власності та встановлює умови для нього; третє, яке міс-
титься у другому пункті, визнає за державами повноваження регулювати 
користування майном відповідно до загальних інтересів. Мова не йде про 
правила, які не мають зв’язку між собою. Друге та третє положення стосу-
ються конкретних випадків посягання на право власності; таким чином, вони 
повинні тлумачитися у світлі принципу, зазначеного у першому положенні 
(рішення у справі «Бейелер проти Італії», № 33202/96, § 98, CEDH 2000-I). 

47. Суд підкреслює, що протягом періоду з квітня 1998 року до березня 
2001 року заявниця не могла користуватися правом власності на надбавку 
за вислугу років через нерегулярний характер фінансування з державного 
бюджету поточних витрат установи-боржника. Суд зауважує, що з 5 бере-
зня 2001 року право власності заявниці регламентувалося судовим рішен-
ням, яке надало відстрочку виконання судового рішення від 1 квітня 1998 
року. Таким чином, Суд вважає, що ця ситуація не може бути віднесеною 
до чітко визначеної категорії, властивої статті 1 Першого протоколу, і по-
винна вивчатися у світлі загальної норми цієї статті. 

48. Суд нагадує, що стаття 1 Першого протоколу вимагає, перш за 
все і особливо, щоб втручання державної влади у використання права на 
майно було законним. Суду також належить з’ясувати, чи дотримується 
справедлива рівновага між вимогами загального інтересу і вимогами захисту 
основних прав громадян («Спорронг і Льонрот проти Швеції», рішення 
від 23 вересня 1982 року, серія А № 52, с. 26, § 69; «Іатрідіс проти Греції» 
[GC], № 31107/96, § 58, CEDH 1999-ІІ). Пошук подібної рівноваги пов-
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ністю віддзеркалюється в структурі статті 1, отже, і в другому абзаці: 
повинно існувати пропорційно обґрунтоване співвідношення між зазначе-
ною метою і засобами, що використовуються. Контролюючи виконання 
цієї вимоги, Суд визнає за державою певну свободу розсуду як для вибо-
ру способів впровадження, так і для вирішення, чи їх наслідки є виправда-
ними та відповідають загальному інтересу у спробі досягти зазначеної 
мети закону (див. вищезазначену «Іммобіліаре Саффі», § 49; «Меллахер 
та інші проти Австрії», рішення від 19 грудня 1989 року, серія А № 169, 
С.27, § 48, та «Шасанью та інші проти Франції», №№ 25088/94, 28331/95 
та 28443/95, § 75, CEDH 1999-ІІІ). 

49. Перш за все Суд зауважує, що протягом періоду з квітня 1998 ро-
ку по березень 2001 року невиконання судового рішення від 1 квітня 1998 
року не мало жодної законної підстави, відсутність бюджетних коштів не 
може бути такою підставою. 

50. Далі Суд звертає увагу на те, що рішенням від 5 березня 2001 
року суд міста Конотоп надав відстрочку виконання вказаного судового 
рішення, відповідно до належних процедурних положень та після виявлен-
ня відсутності бюджетних коштів, що унеможливлювало сплату належної 
суми. 

51. На думку Уряду, надана відстрочка є врегулюванням користуван-
ня майна відповідно до загальних інтересів, оскільки одночасна та повна 
виплата всіх надбавок та матеріальних допомог викладацькому складу 
викликало б бюджетну кризу, і таким чином, призупинення соціальних 
виплат. 

52. Суд нагадує, що ця справа стосується невиконання рішення, прий-
нятого на користь заявниці, а не виплати залишку належних надбавок ви-
кладацькому складу. Виходячи з цього, Суд звертає увагу на те, що Уряд 
не виступив у Суді з великою кількістю судових рішень про виплату кош-
тів на тій самій підставі і які очікують виконання (див. різницю між вище-
зазначеними справами Іммобіліаре Саффі, Меацці та Сколо. 

53. Уряд, посилаючись на вищезазначене рішення у справі Трайковс-
кі вважає, що зазначена відстрочка відповідає свободі розсуду, визнаної 
державами при врегулюванні користування майном та запровадженні еко-
номічної політики, що її стосується. Проте, беручи до уваги елементи, які 
знаходяться в її користуванні, Суд вважає, що зазначена відстрочка має 
індивідуальний характер. Насправді, Уряд не надав доказів того, що від-
строчка мала зв’язок з серією інших заходів, які спрямовані на вирішення 
проблеми боргів та відсутності ресурсів на основі рішень, які підлягають 
виконанню. Суд нагадує, що це відбулося через відсутність відповідної 
нормативної бази щодо завдань, покладених на міністерства у випадку від-
сутності бюджетних коштів, як це було визначено рішенням суду міста 
Конотоп від 9 червня 1999 року. 
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54. Далі Суд нагадує, що в принципі система тимчасового зупи-
нення або відстрочка виконання судових рішень не критикується як така, 
особливо беручи до уваги свободу розсуду, дозволену в другому абзаці 
статті 1. Проте така система має наслідком ризик покладання на власни-
ків непомірного тягаря, зокрема, можливості розпоряджатися своїм май-
ном, і таким чином повинна передбачати певні процедурні гарантії для 
спостереження за запровадженням системи та її непередбачуваних нас-
лідків для права власності (див. вищезазначене рішення у справі Іммобі-
ліаре Саффі, § 54). 

55. Суд зауважує, що в даному випадку відстрочка виконання рішення 
не містила жодного точного строку, і що зазначене рішення залишається 
невиконаним уже протягом шести років. Що, більше того, для заявниці 
немає жодної гарантії, що воно буде виконаним у найближчому майбут-
ньому. Очевидним є те, що ця ситуація важко узгоджується з вимогою пе-
редбачуваності, зазначеною в статті 1 Протоколу № 1. Виходячи з цього і, 
навіть, якщо припустити, що втручання держави в право заявниці на вико-
нання норм щодо її майна буде засновано на законі і служити правомірній 
меті, Суд вважає, що була порушена точна рівновага між вимогами зага-
льного інтересу спільноти і вимогами охорони права заявниці на її майно, 
і що заявниця зазнала і продовжує нести особливий та непомірний тягар. 
Єдине і просте право, згадане Урядом – звернутися до суду з метою отри-
мання компенсації за таке запізнення та індексації суми, що вимагається 
заявницею, не здатне надати адекватного полегшення ситуації. 

56. З огляду на вищезазначене, Суд вважає, що мало місце порушен-
ня статті 1 Протоколу № 1. 

ІІІ. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ 

57. Відповідно до статті 41 Конвенції, 
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї 

і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передба-
чає лише часткову компенсацію, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій 
стороні справедливу сатисфакцію». 

А. ШКОДА 

58. Заявниця стверджує, що їй було завдано матеріальної і моральної 
шкоди. Що стосується матеріальної шкоди, за початковими даними вона 
вимагала суму 2 899,02 українських гривень, що відповідає сумі надбавки 
за стаж та допомоги на оздоровлення за період з 1997 по 2002 роки. В по-
дальших матеріалах вона зменшила цю суму до 300,48 українських гри-
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вень або, приблизно 49 євро, що відповідає сумі належної надбавки за стаж 
відповідно до судового рішення від 1 квітня 1998 року. Що стосується 
моральної шкоди, пані Жовнер вимагає 100 000 євро посилаючись на те, 
що нескінченні судові спори і неможливість примусити виконати остато-
чні судові рішення підтримують в ній відчуття невпевненості і прини-
ження, що погіршили стан її здоров’я. 

59. Уряд вважає, що претензії щодо моральної шкоди є надмірними. 
Він вказує, що зазначене рішення було виконано, що стосується виплати 
заборгованості по заробітній платі. Крім того, невиконання вимог, що за-
лишились за цим судовив рішенням не має дискримінаційного характеру, 
а пов’язується з відсутністю бюджетних коштів. Уряд вважає, що можли-
вий акт про порушення § 1 статті 6 Конвенції і статі 1 Протоколу № 1 на-
дасть сам по собі достатню справедливу сатисфакцію. 

60. Суд вважає, що заявниця зазнала матеріальної шкоди через неви-
конання рішень суду по справі та моральної шкоди, що полягає в глибоко-
му відчутті несправедливості, викликаному тим фактом, що протягом шес-
ти років усупереч остаточному і такому, що дає право на примусове вико-
нання, судовому рішенню, вона не отримала реального захисту її прав. 

61. Беручи до уваги ці аргументи, відповідно до статті 41 Суд прису-
див пані Жовнер суму 50 євро за завдану матеріальну шкоду та суму 3200 
євро за завдану моральну шкоду. 

В. ВИТРАТИ 

62. Заявниця вимагає 260 українських гривень (або близько 42 євро), 
з них 60 гривень – витрати під час звернення до національного суду (гоно-
рар адвокатові за редагування позовів та касаційної скарги) та 200 гри-
вень на витрати в Суді (поштові витрати та витрати на переклад). Вона 
посилається на неможливість надання Суду підтверджувальних докумен-
тів з тої причини, що всі відповідні договори з адвокатами і перекладачами 
укладались в усній формі. 

63. Уряд вважає, що за відсутності підтверджуючих документів ви-
трати, компенсація яких вимагається, не можуть вважатися такими, що на-
справді були підтверджені (див. «Ветстейн проти Швейцарії», № 33958/96, 
§ 56, CEDH 2000-XII). 

64. Відповідно до практики Суду, заявниця може отримати компен-
сацію своїх витрат тільки, якщо підтверджено їх реальність, необхід-
ність, а також помірний характер їх тарифів. В даному разі враховуючи 
всі вихідні дані, що він має в розпорядженні та вищезазначені доводи, 
Суд вважає обґрунтованою суму 42 євро, всі витрати разом, і надає її 
заявниці. 
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С. ПЕНЯ 

65. Суд вважає, що пеня, яка нараховуватиметься у разі несвоєчасної 
сплати, дорівнює граничній позичковій ставці Європейського центрального 
банку плюс три відсоткові пункти. 

На цих підставах Суд одностайно 

1. Постановляє, що порушено пункт 1 статті 6 Конвенції; 
2. Постановляє, що порушено статтю 1 Протоколу № 1; 
3. Постановляє: 

a) що держава-відповідач повинна відшкодувати заявниці протягом 
трьох місяців, починаючи з дати, коли це рішення набуло чинності відпо-
відно до другої частини статті 44 Конвенції, відповідні суми, перераховані 
в українські гривні за курсом, чинним на дату платежу: 

і. 50 євро (п’ятдесят євро) за матеріальну шкоду; 
іі. 3 200 євро (три тисячі двісті євро) за моральну шкоду; 
ііі. 42 євро (сорок два євро) за витрати; 
іv. Уся сума повинна бути сплачена з урахуванням будь-яких по-

датків, що можуть з неї справлятися; 
b) що починаючи з завершення зазначеного періоду й до сплати, ці 

суми будуть збільшуватися на розмір пені, яка базується на граничній по-
зичковій ставці Європейського центрального банку, чинній протягом цього 
періоду, плюс три відсоткових пункти. 

4. Відхиляє решту вимог про справедливу сатисфакцію. 
Учинено французькою мовою і повідомлено письмово 29 червня 2004 

року відповідно до другого та третього пунктів правила 77 Регламенту. 
 

Т.Л. Ерлі Ж.-П. Коста 
секретар голова 
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C O N S E I L 

D E L ’ E U R O P E 
C O U N C I L 

O F E U R O P E 

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

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ 

ДРУГА СЕКЦІЯ 

СПРАВА «ПІВЕНЬ ПРОТИ УКРАЇНИ» 

(Заява № 56849/00) 

РІШЕННЯ 

СТРАСБУРГ 
29 червня 2004 року 

Це рішення набирає чинності відповідно до умов, визначених у пункті 2 
статті 44 Конвенції. Воно може бути відредагованим. 

У справі «Півень проти України» 

Європейський суд з прав людини (друга секція), засідаючи палатою, 
до складу якої увійшли судді: 

п. Ж.-П. Коста, голова, 
п. А. Бака, 
п. Л. Лукайдес, 
п. К. Юнґвірт, 
п. В. Буткевич, 
пані В. Томассен, 
п. М. Уґрехелідзе, 
та п. Т.Л. Ерлі, секретар секції, 
після обговорення у нарадчій кімнаті 22 жовтня 2002 року та 8 черв-

ня 2004 року 
виносить таке рішення, яке було прийнято у зазначений вище день. 
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ПРОЦЕДУРА 

1. Справу було порушено на підставі заяви проти України (№ 56849/00), 
з якою громадянка цієї держави, пані Ірина Валеріївна Півень (далі – заяв-
ниця) звернулася до Суду 29 грудня 1999 року відповідно до статті 34 Кон-
венції про захист прав людини та основних свобод (далі – Конвенція). 

2. Заявницю, за якою було визнане право отримати правову допомогу, 
представляє адвокат із Києва – пан Юрій Володимирович Мартинюк. 
Український Уряд (далі – Уряд) був представлений Уповноваженим – пані 
Валерією Лутковською. З 20 жовтня 2003 року її замінила пані Зоряна 
Бортновська, новий представник Уряду. 

3. Заявниця скаржилася на невиконання рішень Конотопського місь-
кого суду від 1 квітня 1998 року та 4 березня 1999 року, які визнають за 
нею право на надбавку за вислугу років та на допомогу на оздоровлення. 

4. 1 листопада 2001 року Суд змінив склад своїх секцій (пункт 1 стат-
ті 25 Регламенту). Таким чином, ця заява була передана на розгляд дру-
гій секції (пункт 1 статті 52). Отже, палата, призначена для розгляду цієї 
справи (пункт 1 статті 27 Конвенції), була створена відповідно до пункту 
1 статті 26 Регламенту. 

5. Рішенням від 22 жовтня 2002 року палата визнала заяву частково 
прийнятною. 

6. Заявниця і Уряд подали свої письмові зауваження щодо справи 
(пункт 1 статті 59 Регламенту). Оскільки після проведення консультацій 
зі сторонами палата вирішила, що немає потреби проводити слухання у 
справі (пункт 3 статті 59 in fine Регламенту), кожна сторона подала пись-
мові коментарі на зауваження іншої. 

ФАКТИ 

I. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ 

7. Заявниця народилася у 1960 році і мешкає у місті Конотопі, 
Україна. 

8. У лютому 1998 року заявниця звернулася до Конотопського місь-
кого суду з позовом до професійно-технічного училища № 20 міста Коно-
топу (державний заклад), вимагаючи стягнення заборгованості по заробіт-
ній платі за період з листопада по грудень 1996 року, з листопада по гру-
день 1997 року, а також надбавки за вислугу років за 1997 рік у розмірі 
874,70 гривні. 
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9. Рішенням від 1 квітня 1998 року суд задовольнив позов та зобо-
в’язав цю установу сплатити заявниці суму, яка відповідала сумі її заробіт-
ної плати за зазначені періоди та надбавки за вислугу років за 1997 рік. 

10. У лютому 1999 року заявниця звернулася до Конотопського місь-
кого суду з позовом до професійно-технічного училища № 20 міста Коно-
топ, вимагаючи стягнення заборгованості по заробітній платі за період з 
жовтня до грудня 1998 року, надбавки за вислугу років та допомоги на 
оздоровлення за 1998 рік у розмірі 772,04 гривні. 

11. Рішенням від 4 березня 1999 року суд задовольнив позов та зо-
бов’язав цю установу сплатити заявниці суму, яка відповідала сумі її заро-
бітної плати за зазначений період, надбавки за вислугу років й допомоги 
на оздоровлення за 1998 рік. 

12. 14 квітня 1998 року та 15 травня 1999 року відповідно, суд наді-
слав до закладу-боржника виконавчі листи. 

13. З травня 1998 по листопад 2000 року заявниця подала численні 
скарги до Конотопського міського управління юстиції та до голови Коно-
топського міського суду з метою проведення примусового виконання рі-
шень від 1 квітня 1998 року та 4 березня 1999 року. 

14. Листом від 9 липня 1999 року начальник Конотопського міського 
управління юстиції повідомив заявницю про те, що рішення, винесені на 
її користь, залишаються невиконаними через відсутність власних коштів 
училища. 

15. Листом № 117 голова Конотопського міського суду повідомив за-
явниці про те, що вищезазначені рішення залишаються невиконаними че-
рез нерегулярний характер фінансування Державним казначейством поточ-
них витрат училища. 

16. У травні 1999 року заявниця подала до Конотопського міського 
суду позов до управління Державного казначейства в місті Конотопі з ме-
тою визнати останнє відповідальним за невиконання рішень від 1 квітня 
1998 року та 4 березня 1999 року. 

17. Рішенням від 9 червня 1999 року суд відхилив позов заявниці, 
констатувавши той факт, що рішення від 1 квітня 1998 року та 4 бере-
зня 1999 року залишаються невиконаними через нерегулярний харак-
тер фінансування державним бюджетом поточних витрат професійно-
технічного училища № 20 в місті Конотопі. Крім того, Суд послався 
на те, що Державне казначейство лише розподіляє кошти, передбачені 
державним бюджетом, і що воно таким чином не може бути відпові-
дальним за відсутність необхідних державних коштів. Суд, нарешті, 
відзначив, що запізнення виконання зазначеного рішення виникло вна-
слідок відсутності відповідної нормативної бази щодо завдань, покладе-
них на міністерства у разі відсутності бюджетних коштів. Рішенням від 



С П Р А В А  « П І В Е Н Ь  П Р О Т И  У К Р А Ї Н И »  

 98 

21 липня 1999 року Сумський обласний суд залишив рішення від 9 червня 
1999 року без змін. 

18. Двома постановами від 8 листопада 2000 року державний вико-
навець Конотопського міського управління юстиції визнав неможливість 
виконання рішень від 1 квітня 1998 року та 4 березня 1999 року через 
відсутність коштів у боржника та закрив виконавче провадження. 

19. У листопаді 2000 року заявниця звернулася до Конотопського мі-
ського суду зі скаргою на Конотопське міське управління юстиції з метою 
скасувати постанову від 8 листопада 2000 року. 

20. Рішенням від 12 грудня 2000 року суд скасував постанову від 8 
листопада 2000 року, зазначаючи, що державний виконавець не виконав 
свої обов’язки щодо примусового виконання рішень від 1 квітня 1998 ро-
ку та 4 березня 1999 року. Суд відновив процедуру виконання відповід-
них рішень. 

21. У лютому 2001 року державний виконавець Конотопського 
міського управління юстиції звернувся до Конотопського міського суду 
з двома поданнями з метою отримати відстрочку сплати заявниці від-
повідно до рішень від 1 квітня 1998 року та 4 березня 1999 року над-
бавки за вислугу років та допомоги на оздоровлення в розмірі 747,68 
українських гривень через недофінансування державним бюджетом ви-
трат професійно-технічного училища № 20 міста Конотопа, призначених 
для цих цілей. Двома рішеннями від 5 березня 2001 року суд постано-
вив, що невиплата заявниці її надбавки за вислугу років та допомоги на 
оздоровлення відповідно до рішень від 1 квітня 1998 року та 4 березня 
1999 року пояснюється тим, що закони про державний бюджет на 1997 – 
2000 роки не передбачали такого типу витрат. На цій підставі він на-
дав професійно-технічному училищу № 20 міста Конотопу відстрочку 
виконання рішень від 1 квітня 1998 року та 4 березня 1999 року до часу, 
коли з державного бюджету будуть профінансовані витрати, призначені 
на виплату надбавки за вислугу років та допомоги на оздоровлення. 

22. Заявниця подала касаційну скаргу на рішення від 5 березня 2001 
року. Двома рішеннями від 11 квітня 2001 року Сумський обласний суд 
залишив рішення від 5 березня 2001 року без змін. 

23. 26 квітня, 2 червня, 12 та 22 жовтня 1999 року та 26 лютого 2001 
року заявниці було сплачено заборгованість із зарплати, відповідно до рі-
шень від 1 квітня 1998 року та 4 березня 1999 у розмірі 899,06 гривень. 

24. З того часу рішення Конотопського міського суду від1 квітня 
1998 року та 4 березня 1999 у частинах щодо сплати заявниці надбав-
ки за вислугу років та допомоги на оздоровлення залишаються неви-
конаними. 
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II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

A. ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНУ ВИКОНАВЧУ СЛУЖБУ» 
№ 202/98-ВР (ІЗ ЗМІНАМИ) 

25. Відповідно до статті 1 Закону державна виконавча служба входить 
до системи органів Міністерства юстиції України. Ця стаття визначає за-
вданням державної виконавчої служби своєчасне, повне і неупереджене 
примусове виконання рішень, передбачених законом. 

26. Відповідно до статті 11 за діяльність, яка не відповідає Закону 
«Про державну виконавчу службу», державний виконавець підлягає дис-
циплінарній, кримінальній чи адміністративній відповідальності. Ця стат-
тя передбачає, що шкода, заподіяна державним виконавцем фізичним чи 
юридичним особам під час виконання рішення, підлягає відшкодуванню. 

27. Відповідно до статті 13 будь-яка зацікавлена особа має право 
оскаржити в адміністративному чи судовому порядку дії або бездіяльність 
державного виконавця. 

B. ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ» № 606-XIV 
ВІД 21 КВІТНЯ 1999 РОКУ (ІЗ ЗМІНАМИ) 

28. Відповідно до статті 2 Закону примусове виконання рішень покла-
дається на державну виконавчу службу. 

29. Стаття 33 Закону передбачає, що за наявності обставин, що усклад-
нюють виконання рішення або роблять його неможливим, державний ви-
конавець за власною ініціативою або за заявою сторін, а також самі сторо-
ни мають право звернутися до суду, який видав виконавчий документ, із 
заявою про відстрочку або розстрочку виконання, а також про встановлен-
ня чи зміну способу і порядку виконання. 

30. Стаття 85 передбачає можливість для будь-якої зацікавленої особи 
оскаржити в адміністративному чи судовому порядку дії або бездіяльність 
державного виконавця. Відповідно до статті 86 збитки, заподіяні держав-
ним виконавцем громадянам чи юридичним особам при здійсненні вико-
навчого провадження, підлягають відшкодуванню. 

C. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ ВІД 28 ЧЕРВНЯ 1996 РОКУ 

31. Відповідно до статті 96 державний бюджет України затверджу-
ється щорічно Верховною Радою України за поданням Кабінету міністрів 
України. 
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ПРАВО 

I. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ 

32. Заявниця скаржиться на невиконання рішень Конотопського місь-
кого суду від 1 квітня 1998 року та 4 березня 1999 року в частині, що сто-
сується виплати надбавки за вислугу років та допомоги на оздоровлення. 
Вона посилається на частину 1 статті 6 Конвенції, сформульовану так: 

« Кожен при вирішенні спору щодо його цивільних прав та обов’язків 
(...), має право на справедливий (...) розгляд упродовж розумного строку 
(...) судом, встановленим законом». 

A. АРГУМЕНТИ СТОРІН 
33. Уряд стверджує, що боржник отримав відстрочку на виконання 

вищезазначених судових рішень, але це не означає відмову заявниці у пра-
восудді. Повне виконання судових рішень не залежало ні від боржника, 
ні від державної виконавчої служби, а від регулярності фінансування з 
державного бюджету поточних витрат боржника. Зокрема, Міністерство 
фінансів могло б гарантувати сплату заявниці її надбавки за вислугу ро-
ків та допомоги на оздоровлення відповідно до рішень від 1 квітня 1998 
року та 4 березня 1999 року, якщо заявниця звернулася б до суду, щоб він 
визнав це міністерство відповідачем у цих справах. Крім цього, таке зве-
рнення підтверджувало б інтерес заявниці та її необхідну турботу щодо 
виконання рішень на її користь. За відсутності цього поведінка заявниці 
у світлі тривалості виконання цих рішень звільняє державу від відповіда-
льності за заявлене порушення пункту 1 статті 6 Конвенції у зв’язку з не-
виконанням рішень від 1 квітня 1998 року та 4 березня 1999 року. Крім 
того, Уряд нагадує, що відстрочка виконання судового рішення на час, по-
трібний для пошуку необхідного вирішення проблем правопорядку може 
бути обґрунтована винятковими обставинами (див. рішення «Меацці про-
ти Італії» № 35815/97, 15 листопада 2001 року). Він вважає, що відсут-
ність бюджетних коштів може бути такими винятковими обставинами. 
Уряд підкреслює той факт, що починаючи з 2001 року, державний бюд-
жет робить асигнування, призначені для викладацького складу, хоча це 
відбувається поступово. Це означає, що рішення на користь заявниці бу-
дуть виконані в належний час. 

34. У відповідь заявниця стверджує, що боржник має у своєму розпо-
рядженні позабюджетні кошти. Вона підкреслює, що незважаючи на чис-
ленні скарги, направлені до державного виконавця, останній не виконав 
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своїх обов’язків щодо примусового виконання рішень від 1 квітня 1998 
року та 4 березня 1999 року, що й було підтверджено рішенням Конотоп-
ського міського суду від 12 грудня 2000 року. Крім того, саме на держав-
ного виконавця покладався обов’язок передати матеріали до суду для зміни 
відповідача у справі. Вона підкреслила, що з огляду на мотиви відстрочки 
виконання рішень від 1 квітня 1998 року та 4 березня 1999 року, отри-
мання нею надбавки за вислугу років та допомоги на оздоровлення у бли-
зькому майбутньому є маловірогідним. Крім цього, заявниця заперечує 
винятковий характер обставин, на який посилається Уряд, у тій частині, 
що відсутність бюджетних коштів не завдала шкоди всім працівникам 
держави. 

B. ОЦІНКА СУДУ 
35. Суд нагадує, що право на судовий розгляд, гарантоване статтею 6, 

також захищає і виконання остаточних та обов’язкових судових рішень, 
які, у країні, що поважає верховенство права, не можуть залишатися неви-
конаними, завдаючи шкоди одній із сторін (див. рішення у справі «Горнсбі 
проти Греції» від 19 березня 1997 року, Збірник рішень 1997-II, с. 510-511, 
§ 40; рішення у справі «Бурдов проти Росії», № 59498/00, § 34, від 7 трав-
ня 2002 року; рішення у справі «Ясіун’єне проти Литви», № 41510/98, § 27, 
від 6 березня 2003 року; та рішення у справі «Руйану проти Румунії», 
№ 34647/97, від 17 червня 2003 року). 

36. Крім того, Суд вважає, що якщо можна допустити, що держави 
втручаються у процедуру виконання судового рішення, таке втручання у 
результаті може перешкоджати, унеможливлювати чи надмірно затягува-
ти виконання, чи, тим більше, нівелювати саму суть рішення (див. «Іммо-
більяре Саффі проти Італії», рішення від 28 липня 1999 року, Збірник 
постанов і рішень 1999-V §§ 63 і 66; «Сатка та інші проти Греції», 
№ 55828/00, § 57, 27 березня 2003 року). 

37. Суд не покликаний вивчати, чи є внутрішній правопорядок здат-
ним забезпечити виконання винесених судами рішень. Дійсно, кожна дер-
жава-учасниця забезпечує адекватний та достатній юридичний інструмен-
тарій для забезпечення своїх зобов’язань. Суд має на меті вивчити, чи були 
заходи, вжиті українською владою, адекватними та достатніми (див., mutatis 
mutandis, рішення у справі «Ігнаколо-Зенід проти Румунії», № 31679/96, 
§ 108, збірник рішень 2000-I). 

38. Суд відразу зазначає, що сплата заявниці її заробітної плати відпо-
відно до рішень від 1 квітня 1998 року та 4 березня 1999 року вже не підля-
гає обговоренню (див. пункт 32 вище, а також рішення від 22 жовтня 2002 
року щодо прийнятності цієї заяви). Суд також зазначає, що процедура 
виконання рішень від 1 квітня 1998 року та 4 березня 1999 року вже три-
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ває шість та п’ять років відповідно. З матеріалів справи в Суді видно, що 
заявниця постійно вимагала виконання рішень. Відсутність позову до Мі-
ністерства фінансів не свідчить про відсутність необхідної турботи з боку 
заявниці, оскільки Суд уже визнав неадекватний характер такого позову 
за таких обставин цієї справи (див. рішення від 22 жовтня 2002 року про 
прийнятність цієї заяви). 

39. Суд звертає увагу на те, що в цьому випадку боржник є держав-
ним закладом, поточні витрати якого фінансуються з державного бюдже-
ту через Державне казначейство. Він також підкреслює, що відповідно до 
рішення Конотопського міського суду від 9 червня 1999 року, рішення від 
1 квітня 1998 року та 4 березня 1999 року залишаються невиконаними з 
огляду на те, що бюджетне законодавство держави не передбачає такого 
виду витрат, а також через відсутність відповідної нормативної бази що-
до завдань, покладених на міністерства у разі відсутності бюджетних кош-
тів. З іншого боку, Суд звертає увагу на те, що цей же суд піддав критиці 
бездіяльність державних виконавців, на яких було покладено виконання 
вищезазначених рішень. Нарешті, Суд констатує факт того, що відстроч-
ка виконання була надана до моменту, коли закладу-боржнику не будуть 
перераховані з державного бюджету суми на сплату надбавок за вислугу 
років та допомоги на оздоровлення, але без встановлення жодного чіткого 
періоду. 

40. Насамперед, Суд нагадує, що державний орган не може посила-
тися на відсутність коштів, щоб не виплачувати борг, підтверджений су-
довим рішенням (див. вищезазначене рішення у справі «Бурдов проти 
Росії», § 35). У такому разі, Суд не може прийняти аргумент Уряду, 
що визначає таку відсутність як «виняткові обставини». Зокрема, Уряд не 
надав жодного доказу того, що виконання судових рішень у конкретних 
випадках за цих обставин могло б спровокувати серйозні проблеми суспі-
льного порядку (див. «Іммобіліаре Саффі» та «Мецці»; а також рішення 
«Сколо проти Італії», від 28 вересня 1995 року, серія А № 315-С). Він 
також не подав жодної конкретної програми дій, спрямованої на виплату 
боргів, підтверджених судовими рішеннями, за умови існування бюджет-
них прогалин, у той час, коли рішенням Конотопського міського суду від 
9 червня 1999 було констатовано необхідність урегулювання цього питання. 

41. Беручи до уваги вищезазначені нормативні прогалини та факт то-
го, що відстрочка виконання не визначала жодного строку, заявниця не 
мала жодної гарантії виконання рішення на свою користь у найближчому 
майбутньому. Таким чином, утримуючись протягом років від вживання 
необхідних заходів для виконання обов’язкових судових рішень, компетент-
ні органи України порушили положення пункту 1 статті 6 Конвенції. 

42. Отже, мало місце порушення цієї статті. 
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IІ. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 1 ПЕРШОГО ПРОТОКОЛУ 

43. Заявниця вважає, що невиконання рішень Конотопського місько-
го суду від 1 квітня 1998 року та 4 березня 1999 року, що стосується ви-
плати надбавки за вислугу років та допомоги на оздоровлення, належить 
розглядати як порушення статті 1 Першого протоколу, відповідна частина 
якої передбачає таке: 

« Кожна (...) особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не 
може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і 
на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнарод-
ного права. (...)». 

A. АРГУМЕНТИ СТОРІН 
44. Уряд вважає, що держава не позбавила заявницю права власності 

на надбавки за вислугу років та допомоги на оздоровлення, що були ви-
знані рішеннями Конотопського міського суду від 1 квітня 1998 року та 4 
березня 1999 року. Відстрочку виконання зазначених рішень належить 
розглядати як тимчасове врегулювання права власності заявника, яке не 
суперечить статті 1 Першого протоколу, оскільки таке врегулювання вста-
новлене судом та ґрунтується на законі. Беручи до уваги те, що фінансові 
ресурси держави не дозволяють повну та одночасну сплату всіх надбавок 
за вислугу років, які належать викладацькому складу протягом 1997 року, 
Уряд вважає, що відстрочка виконання рішень має правомірну мету, а 
саме справедливий розподіл бюджетних коштів в умовах економічних 
труднощів, властивих для перехідного періоду. З цього приводу Уряд на-
гадує, що стаття 1 Першого протоколу залишає за державами право ухва-
лювати закони, необхідні для врегулювання користування майном, від-
повідно до загальних інтересів. Під час впровадження економічної політи-
ки, законодавець повинен мати свободу дій для того, щоб висловити свою 
думку як про існування проблеми, що має суспільний інтерес і потребує 
врегулювання, так і про вибір способів застосування останньої. Суд по-
важає спосіб, вимоги загального інтересу у застосуванні якого є йому зро-
зумілими, за винятком випадків, коли його рішення виявляється відверто 
позбавленим обґрунтованих підстав (див. «Трайковскі проти Колишньої 
Югославської Республіки Македонії» (рішення), № 53320/99, 7 березня 
2002 року). Кажучи про пропорційність втручання, Уряд підкреслює, що 
заявниця не відчувала «особливого та непомірного тягаря» (наприклад, 
вищезазначене рішення у справі Меацці). З цього приводу він зазначає, 
що заявник отримала залишок заборгованості з заробітної плати відповід-
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но до зазначеного судового рішення. Що стосується надбавки та матеріа-
льної допомоги, то заявниця користується правом звернення до суду, щоб 
отримати адекватну компенсацію та індексацію суми через затримку ви-
конання рішень. Таким чином, Уряд вважає, що він не перевищив свободи 
розсуду, якою він користувався для врегулювання користування майном. 

45. Заявниця заперечує аргумент Уряду, відповідно до якого вона не 
була позбавлена права власності на її надбавку за вислугу років та допо-
могу на оздоровлення. Вона вважає, що вона була в ситуації, коли не могла 
розпоряджатися своїми грошима. Вона підкреслює, що в цьому конкрет-
ному випадку, не йдеться про сплату повної суми заборгованості всьому 
викладацькому складу, а тільки про виконання рішень на її користь. Вона 
підкреслює, що, беручи до уваги мотиви відстрочки виконання рішень від 
1 квітня 1998 року та 4 березня 1999 року, вірогідність отримання нею 
надбавки за вислугу років та допомоги на оздоровлення у найближчому 
майбутньому була невеликою. Тобто, заявниця піддала сумніву користь 
та ефективність заяви про індексацію, зазначену Урядом. 

B. ОЦІНКА СУДУ 

1. Про застосування статті 1 Першого протоколу 

46. Суд вважає, що рішення Конотопського міського суду від 1 квітня 
1998 року та 4 березня 1999 року, яке зобов’язало державний заклад спла-
тити заявниці надбавки за вислугу років та допомогу на оздоровлення, 
стало остаточним і таким, що підлягає примусовому виконанню, створило 
право вимоги, достатнім чином встановлене, щоб підлягати задоволенню і 
вважатися «майном» відповідно до статті 1 Першого протоколу (див. «Грець-
кі переробні заводи «Стран» і Стратіс Андреадіс проти Греції», рішення 
від 9 грудня 1994 серія А № 301-В, стор.84, § 59; вищезазначене рішення у 
справі «Бурдов проти Росії», § 40; «Яасіун’єн проти Литви», § 44). 

Таким чином ця стаття може застосовуватись. 

2. Щодо дотримання статті 1 Першого протоколу 

47. Суд вважає, що неможливість для заявниці домогтися виконання 
рішень, які вступили в законну силу, було втручанням у її право на майно 
(див. вищезазначене рішення «Бурдов проти Росії», § 40; «Яасіуньєн проти 
Литви», § 45). 

48. Суд вважає, що стаття 1 Першого протоколу містить три чіткі по-
ложення: перше, яке міститься в першому абзаці першого пункту та має 
загальний характер, проголошує принцип поваги до права власності; дру-
ге, яке міститься у другому абзаці того ж пункту, передбачає можливість 
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позбавлення права власності та встановлює умови для нього; третє, яке 
міститься у другому пункті, визнає за державами повноваження регулю-
вати користування майном відповідно до загальних інтересів. Не йдеться 
про правила, які не мають зв’язку між собою. Друге та третє положення сто-
сується конкретних випадків посягання на право власності; таким чином, 
вони повинні тлумачитися у світлі принципу, зазначеного в першому по-
ложенні (рішення у справі «Бейелер проти Італії», № 33202/96, § 98, 
CEDH 2000-I). 

49. Суд підкреслює, що протягом періоду з квітня 1998 року до берез-
ня 2001 року заявниця не могла користуватися правом власності на надбавку 
за вислугу років та допомогу на оздоровлення через нерегулярний харак-
тер фінансування з державного бюджету поточних витрат установи-борж-
ника. Суд зауважує, що з 5 березня 2001 року право власності заявниці 
регламентувалося двома судовими рішеннями, які надали відстрочку ви-
конання рішень від 1 квітня 1998 року та 4 березня 1999 року. Таким чи-
ном, Суд вважає, що ця ситуація не може бути віднесеною до чітко ви-
значеної категорії, властивої статті 1 Першого протоколу, і повинна вивча-
тися у світлі загальної норми цієї статті. 

50. Суд нагадує, що стаття 1 Першого протоколу вимагає, перш за 
все і особливо, щоб втручання державної влади у використання права на 
майно було законним. Суду також належить з’ясувати чи дотримується 
справедлива рівновага між вимогами загального інтересу і вимогами за-
хисту основних прав громадян («Спорронг і Льонрот проти Швеції», рі-
шення від 23 вересня 1982 року, серія А № 52, с. 26, § 69; «Іатрідіс проти 
Греції», № 31107/96, § 58, CEDH 1999-ІІ). Пошук подібної рівноваги по-
вністю віддзеркалюється в структурі статті 1, отже, в другому абзаці: має 
існувати пропорційно обґрунтоване співвідношення між зазначеною ме-
тою і засобами, що використовуються. Контролюючи виконання цієї ви-
моги, Суд визнає за державою певну свободу розсуду як для вибору спо-
собів впровадження, так і для вирішення, чи їх наслідки є виправданими 
та відповідають загальному інтересу у спробі досягти зазначеної мети за-
кону (див. вищезазначену «Іммобіліаре Саффі», § 49; «Меллахер та інші 
проти Австрії», рішення від 19 грудня 1989 року, серія А № 169, с.27, § 48, 
та «Шасанью та інші проти Франції», №№ 25088/94, 28331/95 та 28443/95, 
§ 75, CEDH 1999-ІІІ). 

51. Перш за все, Суд зауважує, що протягом періоду з квітня 1998 ро-
ку до березня 2001 року, невиконання рішень від 1 квітня 1998 року та 4 
березня 1999 року не мало жодної законної підстави, відсутність бюджет-
них коштів не може бути такою підставою. 

52. Також Суд звертає увагу на те, що двома рішеннями від 5 берез-
ня 2001 року, Конотопський міський суд надав відстрочку виконання за-
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значених рішень відповідно до певних процесуальних положень та після 
виявлення відсутності бюджетних коштів, що унеможливлювало сплату за-
значених сум. 

53. На думку Уряду, надана відстрочка є врегулюванням викорис-
тання майна відповідно до загальних інтересів, оскільки одночасна та по-
вна виплата всіх надбавок та матеріальних допомог викладацькому скла-
ду викликало б бюджетну кризу і, таким чином, призупинення соціальних 
виплат. 

54. Суд нагадує, що ця справа стосується невиконання рішень, вине-
сених на користь заявниці, а не виплати залишку належних надбавок ви-
кладацькому складу. Виходячи з цього, Суд звертає увагу на те, що Уряд 
не виступив у Суді з великою кількістю судових рішень про виплату ко-
штів на тій самій підставі, і які очікують виконання (див., a contrario, «Ім-
мобіліаре Саффі», «Меацці» та «Сколо». 

55. Уряд, посилаючись на вищезазначене рішення у справі «Трайков-
скі», вважає, що ця відстрочка відповідає свободі розсуду, наданої дер-
жавам при врегулюванні користування майном та запровадженні еконо-
мічної політики, що його стосується. Проте, беручи до уваги елементи, 
які знаходяться в його розпорядженні, Суд вважає, що зазначена відстро-
чка має індивідуальний характер. Насправді, Уряд не надав доказів того, 
що відстрочка мала зв’язок з серією інших заходів, які спрямовані на ви-
рішення проблеми боргів та відсутності ресурсів на основі рішень, які 
підлягають виконанню. Суд нагадує, що це відбулося через відсутність 
відповідної нормативної бази щодо завдань, покладених на міністерства 
у разі відсутності бюджетних коштів, як це було визначено рішенням 
Конотопського міського суду від 9 червня 1999 року. 

56. Крім того, Суд нагадує, що в принципі система тимчасового зупи-
нення або відстрочка виконання судових рішень не критикується як така, 
особливо беручи до уваги свободу розсуду, дозволену в другому абзаці стат-
ті 1. Проте така система має наслідком ризик покладання на власників 
непомірного тягаря, зокрема щодо неможливості розпоряджатися своїм 
майном, і таким чином повинна передбачати певні процесуальгні гарантії 
для спостереження за запровадженням системи та її непередбачуваних 
наслідків для права власності (див. вищезазначене рішення у справі «Іммо-
біліаре Саффі» § 54). 

57. Суд зауважує, що в цьому випадку відстрочка виконання рішення 
не містила жодного точного строку і що зазначене рішення залишається 
невиконаним уже протягом шести років. Більше того, для заявниці немає 
жодної гарантії, що воно буде виконаним у найближчому майбутньому. 
Очевидним є те, що ця ситуація важко узгоджується з вимогою передба-
чуваності, зазначеною в статті 1 Першого протоколу. Виходячи з цього, 
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навіть, якщо припустити, що втручання держави в право заявниці на по-
вагу до її майна засноване на законі і служить правомірній меті, Суд 
вважає, що була порушена справедлива рівновага між вимогами загаль-
ного інтересу і вимогами охорони права заявниці на її майно і що заявни-
ця зазнала і продовжує нести особливий та непомірний тягар. Єдине і 
просте право згадане Урядом – звернутися до суду з метою отримання 
компенсації за таке запізнення та індексації суми, що вимагається заяв-
ницею, не здатне надати адекватного полегшення ситуації. 

58. З огляду на вищезазначене, Суд вважає, що мало місце порушен-
ня статті 1 Першого протоколу. 

III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ 

59. Відповідно до статті 41 Конвенції: 
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї 

і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передба-
чає лише часткову компенсацію, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій 
стороні справедливу сатисфакцію». 

A. ШКОДА 
60. Заявниця посилається на матеріальну та моральну шкоду. Що сто-

сується матеріальної шкоди, у своїх первісних зауваженнях заявник вима-
гала суму 2 276,18 гривень, що відповідає загальній сумі надбавок за ви-
слугу років та допомоги на оздоровлення за період з 1997 по 2002 роками. 
У подальших аргументах, вона зменшила суму до 747,68 гривень, прибли-
зно 116,639 євро, що відповідає загальній сумі надбавок за вислугу років 
та допомоги на оздоровлення, зазначених у рішеннях від 1 квітня 1998 ро-
ку та 4 березня 1999 року. Що стосується моральної шкоди, то пані Півень 
вимагає 100 000 євро, посилаючись на те, що нескінченні судові спори і 
неможливість примусити виконати остаточні судові рішення підтримують 
у ній відчуття невпевненості і приниження, що погіршили стан її здоров’я. 

61. Уряд вважає, що претензії щодо моральної шкоди є надмірними. 
Він вказує, що зазначені рішення, були виконані, в частині виплати забор-
гованості з заробітної плати. Крім того, невиконання вимог, що залиши-
лись за цими судовими рішеннями не має дискримінаційного характеру, а 
пов’язується з відсутністю бюджетних коштів. Уряд вважає, що можлива 
констатація про порушення пункту 1 статті 6 Конвенції і статі 1 Першого 
протоколу становитиме сама по собі достатню справедливу сатисфакцію. 

62. Суд вважає, що заявниця зазнала матеріальної шкоди через неви-
конання рішень суду у справі та моральної шкоди, що полягає в глибокому 
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відчутті несправедливості, викликаному тим фактом, що протягом шести 
років всупереч остаточному і такому, що дає право на примусове виконан-
ня, судовому рішенню вона не отримала реального захисту її прав. 

63. Беручи до уваги ці аргументи, відповідно до статті 41 Конвен-
ції Суд присуджує пані Півень 117 євро за завдану матеріальну шкоду та 
3 200 євро моральної шкоди. 

B. ВИТРАТИ 

64. Заявниця вимагає 260 гривень (приблизно 42 євро), з яких 60 гри-
вень за витрати, понесені під час звернення до національного суду (гоно-
рар, сплачений адвокату за редагування позовів та касаційної скарги) та 
200 гривень за витрати у Суді (витрати на переклад та поштові послуги). 
Вона посилається на неможливість надання Суду підтверджувальних до-
кументів з тієї причини, що всі відповідні договори з адвокатами і пере-
кладачами укладались в усній формі. 

65. Уряд вважає, що відсутність доказів зазначених витрат не можуть 
свідчити про їх реальність (наприклад, «Веттстайн проти Швейцарії», 
№ 33958/96, § 56, CEDH 2000-XII). 

66. Відповідно до практики Суду заявник може отримати відшкоду-
вання своїх витрат, тільки якщо підтверджено їх реальність та необхід-
ність, а також помірний характер. У цьому випадку та беручи до уваги ці 
критерії, Суд вважає розумною суму 42 євро і надає її заявниці. 

C. ПЕНЯ 
67. Суд вважає, що пеня, яка нараховуватиметься у разі несвоєчасної 

сплати, дорівнює граничній позичковій ставці Європейського центрального 
банку плюс три відсоткові пункти. 

На цих підставах Суд одностайно 

1. Постановляє, що порушено пункт 1 статті 6 Конвенції; 
2. Постановляє, що порушено статтю 1 Першого Протоколу; 
3. Постановляє: 

a) що держава-відповідач повинна відшкодувати заявниці, протягом 
трьох місяців, починаючи з дати, коли це рішення набуде чинності відпо-
відно до другої частини статті 44 Конвенції, такі суми, конвертувавши їх 
у гривню за курсом, чинним на дату платежу: 

i. 117 євро (сто сімнадцять євро) компенсації матеріальної шкоди; 
ii. 3 200 євро (три тисячі двісті євро) компенсації моральної шкоди; 
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iii. 42 євро (сорок два євро) компенсації судових витрат; 
iv. будь-який податок, що може справлятися із зазначених сум; 

b) що починаючи з завершення зазначеного періоду й до сплати 
на ці суми нараховуватиметься пеня у розмірі граничної позичкової став-
ки Європейського центрального банку плюс три відсоткові пункти. 

4. Відхиляє решту вимог про справедливу сатисфакцію. 
Учинено французькою мовою і повідомлено письмово 29 червня 2004 

відповідно до другого та третього пунктів статті 77 Регламенту. 
 

Т.Л. Ерлі Ж.-П. Коста 
секретар голова 
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C O N S E I L 

D E L ’ E U R O P E 
C O U N C I L 

O F E U R O P E 

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

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ 

ДРУГА СЕКЦІЯ 

СПРАВА «ВОЙТЕНКО ПРОТИ УКРАЇНИ» 

(Заява № 18966/02) 
РІШЕННЯ 

СТРАСБУРГ 
29 червня 2004 року 

Це рішення стане остаточним за обставин, викладених у статті 44 § 2 
Конвенції. Воно може бути відредагованим. 

У справі «Войтенко проти України» 

Європейський суд з прав людини (друга секція), засідаючи палатою, 
до складу якої увійшли судді: 

п. Ж.-П. Коста, голова, 
п. Л. Лукайдес, 
п. К. Юнґвірт, 
п. В. Буткевич, 
пані В. Томассен, 
п. М. Уґрехелідзе, 
та п. Т.Л. Ерлі, заступник секретаря секції, 
після засідання у нарадчій кімнаті 8 червня 2004 року, 
виносить таке рішення, яке було прийнято у зазначений вище день: 
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ПРОЦЕДУРА 

1. Справа порушена проти за України на підставі заяви № 18966/02, 
поданої до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав людини 
і основних свобод (далі – Конвенція) громадянином України Анатолієм 
Павловичем Войтенком (далі – заявник) 26 березня 2002 року. 

2. Уряд України (далі – Уряд) був представлений його Уповноваже-
ним – пані Валерією Лутковською, а згодом її наступницею – пані Зоря-
ною Бортновською. 

3. 10 квітня 2003 року Суд вирішив надіслати заяву на комунікацію 
Уряду. Відповідно до положень статті 29 § 3 Конвенції він вирішив роз-
глянути заяву щодо суті разом з питанням про її прийнятність. 

ФАКТИ 

І. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ 

4. Заявник, Анатолій Павлович Войтенко – громадянин України, який 
народився у 1961 році, проживає в Україні, у селі Нова Водолага Харків-
ської області. 

5. У вересні 1999 року заявник залишив службу в армії. У зв’язку зі 
звільненням він отримав право на компенсацію за речове забезпечення та 
відшкодування витрат за проїзд. Оскільки ця компенсація не виплачувала-
ся більше трьох місяців, заявник звернувся до військового суду Донецько-
го гарнізону з позовом до Донецького обласного військового комісаріату, 
вимагаючи повернення заборгованості. 

6. 12 січня 2000 року суд задовольнив вимоги заявника (рішення Вій-
ськового суду Донецького гарнізону) та присудив йому 2 576,72 грн.1 ком-
пенсації за речове забезпечення та 128,77 грн.2 витрат на проїзд. Рішення 
суду не було оскаржене в касаційному порядку і, таким чином, набрало чин-
ності 22 січня 2000 року. Виконавчі листи були направлені до відділу дер-
жавної виконавчої служби Ворошилівського районного управління юсти-
ції Донецької області, і 16 березня 2000 року було розпочате виконавче 
провадження. 

7. Боржникові був наданий час для добровільного виконання рішення 
до 23 березня 2000 року. Після того, як боржник не виконав цього рішення, 
виконавча служба направила виконавчі листи та платіжні доручення до 
                                                        
1 Приблизно 420 євро 
2 Приблизно 20 євро 
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управління державного казначейства у Донецькій області для стягнення 
присуджених коштів з рахунку боржника, яке виявило відсутність коштів 
на такі виплати. 

8. Через відсутність у боржника коштів 10 квітня 2000 року платіжне 
доручення та виконавчий лист були повернуті до виконавчої служби без 
виконання. 

9. 17 травня 2000 року це виконавче провадження на користь заявни-
ка було приєднане до інших виконавчих проваджень щодо боржника. 

10. 24 жовтня 2000 року боржник перерахував на рахунок виконавчої 
служби 128,77 грн. (відшкодування витрат на проїзд) для сплати заявни-
кові. Проте ця сума була перерахована заявникові лише 20 липня 2001 року 
(за твердженнями заявника – 4 жовтня 2001 року). За твердженням Уряду, 
затримка була спричинена відсутністю інформації про банківські реквізити 
заявника. 

11. 7 листопада 2000 року та 20 липня 2001 року виконавчий лист та 
платіжне доручення щодо решти суми (компенсація за речове забезпечен-
ня) двічі направлялись до управління державного казначейства. Вони бу-
ли повернуті без виконання з тих же підстав, що й раніше, через відсутні-
сть коштів на зазначеному рахунку. 

12. 9 вересня 2001 року виконавча служба перевірила та наклала 
арешт на рахунки боржника. Виконавці також перевірили та виявили, що 
боржник не мав у власності транспортних засобів чи нерухомого майна. 

13. 22 лютого та 6 серпня 2002 року виконавчий лист на залишок су-
ми і платіжне доручення були двічі направлені до управління держаного 
казначейства. Вони були повернуті без виконання з тих же підстав. Управ-
ління державного казначейства також зазначило, що з 6 вересня 2002 року 
строк пред’явлення платіжного дорученням закінчився. 

14. У відповідь на запит заявника у серпні 2002 року виконавча слу-
жба повідомила останнього, що на рахунки боржника накладено арешт і 
що виконання рішення на його користь відбудеться одразу після того, як 
на них перерахують кошти з державного бюджету. 

15. 25 листопада 2002 року сума за зведеним виконавчим проваджен-
ням проти боржника, включаючи судове рішення, винесене на користь за-
явника, становила 32 680,80 грн.3 

16. 16 грудня 2002 року виконавча служба наклала арешт на рахунок 
боржника у банку «Аваль». 

17. 5 травня 2003 року виконавча служба наказала накласти арешт і 
на кошти, що перебували на двадцяти шести рахунках боржника. 

18. 10 січня 2004 року рішення, винесене на користь заявника, було в 
повному обсязі виконане. 
                                                        
3 Приблизно 5 335 євро 
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19. 12 січня 2004 року присуджені рішенням кошти були переведені 
на банківський рахунок заявника. 

ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

A. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ ВІД 28 ЧЕРВНЯ 1996 РОКУ 

20. Стаття 124 Конституції передбачає, що: 
«...Судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов’язко-

вими до виконання на всій території України». 

B. ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ» 
ВІД 21 КВІТНЯ 1999 РОКУ 

21. Відповідно до статті 2 вищезазначеного Закону виконання рішень 
судів покладається на державну виконавчу службу. Відповідно до стат-
ті 85 Закону, стягувач може оскаржити дії чи бездіяльність Державної 
виконавчої служби поданням скарги до начальника відповідного відділу 
державної виконавчої служби або до суду за місцем знаходження відпо-
відного відділу державної виконавчої служби. Стаття 86 Закону надає 
стягувачеві право звертатися до суду з позовом про неналежне виконання 
чи невиконання судового рішення юридичною особою, на яку законом 
покладено обов’язок виконання судового рішення, та отримати компен-
сацію. 

C. ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНУ ВИКОНАВЧУ СЛУЖБУ» 
ВІД 24 БЕРЕЗНЯ 1998 РОКУ 

22. Стаття 11 цього Закону передбачає відповідальність державних 
виконавців за неналежне виконання їх обов’язків, таку як компенсація за 
шкоду, завдану виконавцем під час виконання рішення суду. Відповідно 
до статті 13 цього Закону, дії та бездіяльність виконавців можна оскаржу-
вати до вищої посадової особи або до суду. 

D. ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ 
У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ» ВІД 21 ВЕРЕСНЯ 1999 РОКУ 

23. Відповідно до статті 5 цього Закону, інші рахунки, відмінні від 
того, що визначений для відповідних платежів, як і майно Збройних Сил, 
не можуть використовуватись для виконання рішень судів. 
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E. НАКАЗ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ № 175 
ВІД 5 ЖОВТНЯ 2001 РОКУ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ 

ПРИМУСОВОГО СПИСАННЯ (СТЯГНЕННЯ) КОШТІВ З РАХУНКІВ 
УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ, ВІДКРИТИХ В ОРГАНАХ 

ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА» 

24. Відповідно до пункту 3.6 Порядку примусове списання коштів по-
винно здійснюватись з того самого рахунку, з якого проводяться звичайні 
виплати. 

F. ЗАКОН УКРАЇНИ № 1459-ІІІ ВІД 17 ЛЮТОГО 2000 РОКУ 
«ПРО ДЕЯКІ ЗАХОДИ ЩОДО ЕКОНОМІЇ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ» 

25. Закон тимчасово призупиняє деякі положення Закону України 
«Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сі-
мей», зокрема щодо відшкодування за речове забезпечення та витрати на 
проїзд. 

ПРАВО 

І. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ 

26. За твердженням заявника, тривалість виконавчого провадження 
становила порушення вимоги «розумного строку», передбаченої статтею 6 
§ 1 Конвенції, якою передбачено таке: 

«Кожен при вирішенні питання щодо його цивільних прав та обов’яз-
ків…, має право на справедливий і відкритий розгляд упродовж розумно-
го строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом…». 

А. ЩОДО ПРИЙНЯТНОСТІ 

(а) Вичерпання національних засобів правового захисту 

27. Уряд зазначив, що заявник не вичерпав національних засобів захи-
сту, оскільки не подавав скарги до національних судів на бездіяльність ви-
конавців та казначейства або з вимогою компенсації матеріальної та мора-
льної шкоди. 

28. Заявник спростовує це зауваження, зазначаючи, що він не мав 
ефективних засобів правового захисту, які він міг би використати в його 
конкретному випадку, оскільки невиконання рішення суду, винесеного на 



С П Р А В А  « В О Й Т Е Н К О  П Р О Т И  У К Р А Ї Н И »  

 115 

його користь, було спричинене відсутністю бюджетних асигнувань, а не 
діями державних органів, відповідальних за виконання рішень. 

29. Суд нагадує, що метою п.1 статті 35 Конвенції є надання Високим 
Договірним Сторонам можливості запобігти порушенню, у якому вони зви-
нувачуються або ж виправити такі порушення, ще до того, як заяву буде 
передано на розгляд Суду. Проте мають бути вичерпані лише ті засоби 
правового захисту, які є ефективними. Обов’язок доведення Суду того, що 
засіб національного правового захисту був ефективним, доступним як те-
оретично, так і практично, та у відповідний час, – лежить на Уряді, який 
заявляє, що засіб правового захисту не вичерпано (див. «Хохлич проти Укра-
їни», № 41707/98, § 149, 29 квітня 2003 року). 

30. Уряд посилався на існування у заявника можливості оскаржити 
бездіяльність або помилку виконавчої служби чи державного казначейст-
ва, а також вимагати компенсацію завданої йому майнової і немайнової 
шкоди. Проте у цій справі боржником є державний орган, і виконання що-
до нього, як свідчать матеріали справи, може бути здійснено лише в тому 
разі, якщо державою передбачені та визначені асигнування на відповідні 
видатки державного бюджету України шляхом здійснення відповідних 
законодавчих заходів. Факти справи свідчать про те, що протягом пе-
ріоду, що розглядається, виконанню відповідного судового рішення пере-
шкоджала саме відсутність законодавчих заходів, а не неналежне вико-
нання своїх обов’язків державними виконавцями. Тому заявникові не 
можна дорікати за те, що він не ініціював провадження проти державного 
виконавця (див. «Шестаков проти Росії», ухвала від 18 червня 2002 ро-
ку, заява № 48757/99). Більше того, Суд зазначає, що Уряд наполягав на 
тому, що державною виконавчою службою та державним казначейством 
не було допущено помилок при виконанні рішення. 

31. За цих обставин, Суд доходить висновку, що заявник був звіль-
нений від необхідності продовження пошуку засобу, на який посилався 
Уряд, а отже, заявник виконав вимоги статті 35 § 1 Конвенції. У зв’язку з 
цим Суд відхиляє попередні заперечення Уряду. 

(b) Статус «жертви» заявника 

32. Посилаючись на виконання в повному обсязі рішення військового 
суду Донецького гарнізону від 12 січня 2000 року, винесеного на користь 
заявника, Уряд на підставі статті 34 Конвенції пояснив, що за заявник бі-
льше не може вважатися потерпілим від порушення, і що у заяві має бути 
відмовлено з тієї причини, що вона є несумісною ratione personae з поло-
женнями Конвенції, або ж вона має бути викреслена із списку (див. ухва-
лу у справі «Марченко проти України» від 17 вересня 2002 року, заява 
№ 63520/01). 
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33. Заявник не погодився. 
34. Суд зазначає, що відповідно до статті 34 Конвенції він «може 

приймати заяви від будь-якої особи, неурядової організації або групи осіб, 
що вважають себе потерпілими від порушення з боку однієї із Високих 
Договірних Сторін прав, викладених у Конвенції або протоколах до неї...». 
Відповідно до усталеної практики Суду термін «потерпілий» означає 
особу, на яку безпосередньо здійснюється вплив діями чи бездіяльністю. 
Існування порушення Конвенції можливе навіть за відсутності шкоди. 
Отже, рішення чи захід на користь заявника не є в принципі достатніми 
для позбавлення його статусу потерпілого, якщо державні органи не ви-
знали порушення, прямо або по суті, та не надали за це порушення ком-
пенсації (див. «Далбан проти Румунії», заява № 28114/95, § 44, ЄСПЛ 
1999 – VI). 

35. Суд погоджується з Урядом у тому, що виконання рішення, ви-
несеного на користь заявника, вирішило питання невиконання, як такого. 
Однак, таке запізнє виконання рішення не є адекватною відповіддю на 
твердження про невиправдану тривалість цієї процедури, яку державні ор-
гани не визнали і за яку не надали жодної компенсації. А тому Суд вва-
жає, що заявник і досі може вважатися потерпілим від порушення, як він 
стверджує, його прав, гарантованих статтею 6 § 1 Конвенції, в частині три-
валості періоду, протягом якого рішення залишалось невиконаним (див. 
ухвалу у справі «Скубенко проти України» від 6 квітня 2004 року, заява 
№ 41152/98). 

(c) Висновок 

36. Суд вирішує, що скарга за статтею 6 § 1 Конвенції не є явно не-
обґрунтованою в сенсі статті 35 § 3 Конвенції. Він також вважає, що ця 
скарга не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Таким чином, вона 
визнається прийнятною. 

B. ЩОДО СУТІ 

37. Уряд визнав необхідність виконання рішення, винесеного на ко-
ристь заявника. Він зазначив, що рішення залишалось невиконаним через 
відсутність бюджетних коштів та законодавчих заходів. Проте Уряд під-
креслив, що держава не відмовляється від своїх фінансових зобов’язань і 
наголосив, що рішення, винесене на користь заявника, було частково ви-
конано у 2001 році. Уряд зазначав, що в справі заявника не було порушен-
ня статті 6 § 1 Конвенції. 

38. Заявник піддавав сумніву бажання держави одразу виконати фі-
нансові зобов’язання перед ним. Далі він стверджував, що єдино можли-
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вим шляхом для сплати йому належної суми було передбачення в держав-
ному бюджеті України відповідних видатків. 

39. Суд знову повторює, що ефективний доступ до суду включає пра-
во на те, щоб рішення суду було виконане без невиправданих затримок 
(див. «Іммобільяре Саффі проти Італії», заява № 22774/93, § 66, ЄСПЛ 
1999-V). Проте, затримка виконання судового рішення на період, що є не-
обхідним для вирішення проблем публічного порядку, може у виняткових 
випадках бути виправдана (там само § 69). 

40. Раніше в деяких справах щодо України Суд вирішував, що періоди 
у вісім місяців (вищезгадана ухвала у справі «Корнілов проти України») і 
навіть два роки та сім місяців (див. ухвалу у справі «Крапивницький проти 
України» від 17 вересня 2002 року, заява № 60858/00) не були настільки 
тривалими, щоб становити підставу для обґрунтованої скарги за статтею 6 
§ 1 Конвенції. 

41. Проте у цій справі Суд розглядає затримку тривалістю у чотири 
роки. Належна заявникові сума відшкодування складалася з двох плате-
жів, що підпадали під різні категорії бюджетної класифікації. Тому повна 
сплата заявникові одного платежу, здійснена у 2001 році, не означала, що 
відбувся поступовий прогрес у відшкодуванні за іншим платежем. Цей 
останній період у чотири роки, як уже зазначалося вище, був спричине-
ний тим, що держава не передбачила відповідних видатків у державному 
бюджеті України. 

42. Суд допускає, що асигнування на виплату державних боргів мо-
же спричинити певні затримки у виконанні рішень з бюджету Уряду. Тим 
не менше, Суд вирішує, що не передбачивши таких асигнувань протягом 
трьох років підряд, держава-відповідач не виконала своїх зобов’язань за 
статтею 6 § 1 Конвенції. 

43. Вищенаведені міркування дають підстави Суду дійти до виснов-
ку, що виконання в повному обсязі рішення, винесеного на користь заяв-
ника, не було здійснено в межах розумного строку. Таким чином, у цій 
справі було порушення статті 6 § 1 Конвенції. 

ІІ. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ 

44. Далі заявник скаржився, що стосовно його скарги за статтею 6 § 1 
Конвенції він не мав жодного ефективного засобу правового захисту. Він 
посилався на статтю 13 Конвенції, яка передбачає: 

«Кожен, чиї права і свободи, викладені у Конвенції, порушуються, 
має право на ефективний засіб правового захисту у відповідному націона-
льному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, що дія-
ли як офіційні особи». 
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А. ЩОДО ПРИЙНЯТНОСТІ 

45. Суд звертається до своєї аргументації щодо статті 6 § 1 Конвенції 
пункту 1 статті 6 у зв’язку зі статтею 34 і пунктом 1 статті 35 (параграфи 
27-31 вище), яка тією ж мірою стосується скарги заявника за статтею 13 
Конвенції. Таким чином, Суд вважає, що ця скарга не є явно необґрунто-
ваною чи дійсно неприйнятною з будь-яких інших підстав, передбачених 
статтею 35 Конвенції. Отже, вона визнається прийнятною. 

В. ЩОДО СУТІ 

46. Уряд зазначив, що заявник мав у своєму розпорядженні ефектив-
ні засоби правового захисту, прямо передбачені національним законодав-
ством для оскарження невиконання рішення суду, винесеного на його ко-
ристь. Уряд посилався на свої аргументи щодо вичерпання національних 
засобів правового захисту. 

47. Заявник заперечив ці твердження, стверджуючи, що в його справі 
ці засоби не могли вважатися ефективними, оскільки виконавцям чи Дер-
жавному казначейству, яким було доручено виконання судового рішення, 
не можна було приписати ніякої вини за затримку виконавчого провадження. 

48. Суд посилається на свої висновки у цій справі (параграфи 30-31) 
щодо аргументів Уряду про національні засоби правового захисту. З тих же 
підстав Суд вирішує, що заявник не мав ефективних національних засобів 
правового захисту, як це вимагає стаття 13 Конвенції, для відшкодування 
шкоди, спричиненої затримкою виконання у цій справі. Отже, наявне по-
рушення цього положення. 

ІІІ. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 1 ПРОТОКОЛУ № 1 

49. Насамкінець, заявник стверджував, що мало місце невиправдане 
втручання в його майнові права на порушення статті 1 Протоколу № 1, 
яка передбачає таке: 

«Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм 
майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтере-
сах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принци-
пами міжнародного права. 

Попередні положення, однак, ніяким чином не обмежують право дер-
жави запроваджувати такі закони, які, на її думку, необхідні для здійснен-
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ня контролю за використанням майна відповідно до загальних інтересів 
або для забезпечення сплати податків або інших зборів чи штрафів». 
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А. ЩОДО ПРИЙНЯТНОСТІ 

50. Суд посилається на свою аргументацію за статтею 6 § 1 Конвенції 
у зв’язку зі статтею 34 та пунктом 1 статті 35 Конвенції (параграфи 27-35 
вище), яка однаково стосується скарги заявника за статтею 1 Протоколу 
№ 1. Таким чином, Суд вважає, що ця скарга не є явно необґрунтованою 
чи дійсно неприйнятною з будь-яких інших підстав, викладених у статті 35 
Конвенції. Отже, вона визнається прийнятною. 

B. ЩОДО СУТІ 

51. Уряд у своїх зауваженнях підтвердив, що сума, присуджена заяв-
никові національним судом як компенсація за його речове забезпечення, 
становила майно в сенсі статті 1 Протоколу № 1. Проте Уряд зазначав, 
що це положення не було порушено, оскільки право заявника на виплату 
не заперечувалось, і він не був позбавлений належної йому власності. 
Далі Уряд зазначав, що затримка у виплаті була спричинена неналежним 
бюджетним забезпеченням Збройних сил України. 

52. Заявник зазначав, що мала місце суттєва затримка з виплатою, яка, 
таким чином, позбавила його фактичного користування його майном у по-
рушення статті 1 Протоколу № 1. 

53. Суд нагадує свою практику, що неможливість для заявника домог-
тися виконання судового рішення, винесеного на його чи її користь, стано-
вить втручання у право на мирне володіння майном, що викладено у пер-
шому реченні пункту першого статті 1 Протоколу № 1 (див. серед інших 
джерел, «Бурдов проти Росії», заява № 59498/00, § 40, ЄСПЛ 2002-ІІІ; 
«Ясіуньєне проти Латвії», заява № 41510/98, § 45, 6 березня 2003 року). 

54. Тому в цій справі Суд вважає, що неможливість заявника домог-
тися виконання його рішення протягом чотирьох років, становить втру-
чання у його право на мирне володіння майном у сенсі пункту першого 
статті 1 Протоколу № 1. 

55. Через невиконання рішення військового суду Донецького гарнізо-
ну національні органи влади протягом значного періоду часу перешкоджа-
ли заявникові отримати у повному обсязі суму, на яку він мав право. Уряд 
не надав жодного обґрунтування цьому втручанню, і Суд вирішує, що 
відсутність бюджетних коштів не може виправдати таке упущення. Отже, 
має місце також порушення статті 1 Протоколу № 1. 

ІV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ 

56. Стаття 41 Конвенції передбачає: 
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«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї 
і якщо внутрішнє законодавство відповідної Високої Договірної Сторони 
передбачає лише часткову сатисфакцію, Суд, у разі необхідності, надає по-
терпілій стороні справедливу сатисфакцію». 

А. ШКОДА 

57. Заявник вимагав 30 000 доларів США (24 963,28 євро) як компен-
сацію майнової та немайнової шкоди. 

58. Уряд наполягав, що заявник не визначив природу завданої йому 
шкоди та не обґрунтував заявлений розмір відшкодування. Уряд зазначив, 
що у цій справі визнання порушення становитиме достатній рівень спра-
ведливої сатисфакції. 

59. Суд не бачить причинно-наслідкового зв’язку між встановленим 
порушенням та заявленою сумою майнової шкоди, а тому він відхиляє цю 
скаргу. Проте Суд враховує той факт, що в результаті виявлених порушень 
заявник зазнав моральної шкоди, яка не може бути виправленою шляхом 
лише констатації Судом факту порушення. Проте, розмір заявленої суми 
надмірний. Об’єктивно оцінюючи ситуацію, як це вимагає стаття 41 Кон-
венції, Суд на відшкодування моральної шкоди присуджує заявникові кош-
ти в сумі у 2 000 євро. 

В. ВИТРАТИ НА ПРОВАДЖЕННЯ В СУДІ 

60. Заявник також вимагав відшкодувати йому 40 доларів США 
(33.29 євро) за поштові витрати, пов’язані з провадженням в Суді. Уряд 
не коментував цей окремий пункт. Беручи до уваги наявну інформацію, 
Суд присуджує заявникові цю суму. 

С. ПЕНЯ 

61. Суд вважає, що пеня, яка нараховуватиметься у разі несвоєчасної 
сплати, дорівнює граничній позичковій ставці Європейського центрального 
банку плюс три відсоткові пункти. 

На цих підставах Суд одностайно 

1. Визнає заяву прийнятною; 
2. Постановляє наявність порушення статті 6 § 1 Конвенції; 
3. Постановляє наявність порушення статті 13 Конвенції; 
4. Постановляє наявність порушення статті 1 Протоколу № 1 до Кон-

венції; 
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5. Постановляє, що: 
(а) протягом трьох місяців від дати, коли рішення стане остаточним 

відповідно до статті 44 § 2 Конвенції, держава-відповідач має сплатити 
заявникові суму, що складає 2 000 євро (дві тисячі євро) на відшкодуван-
ня немайнової шкоди та 33,29 євро (тридцять три євро і двадцять дев’ять 
центів) на відшкодування витрат, пов’язаних із провадженням у Суді 
та суму будь-якого податку, який може бути стягнуто з заявника. Валюта 
платежів має бути конвертована у національну валюту держави-відповідача 
на день здійснення виплати; 

(б) у разі несплати чи несвоєчасної сплати державою-відпові-
дачем належної заявникові суми, на вищезазначену ставку, яка дорівнює 
граничній позичковій ставці Європейського центрального банку, нарахо-
вуватиметься звичайний відсоток, плюс три відсоткові пункти штрафу з 
часу, коли закінчиться вищезгаданий тримісячний строк, і до моменту по-
вного розрахунку. 

6. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції. 
Вчинено англійською та повідомлено письмово 29 червня 2004 року, 

відповідно до правила 77 §§ 2 та 3 Правил Суду. 
 

Т.Л. Ерлі Ж.-П. Коста 
секретар голова 
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C O N S E I L 

D E L ’ E U R O P E 
C O U N C I L 

O F E U R O P E 

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

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ 

ДРУГА СЕКЦІЯ 

СПРАВА «ШМАЛЬКО ПРОТИ УКРАЇНИ» 

(Заява № 60750/00) 

РІШЕННЯ 

СТРАСБУРГ 
20 липня 2004 року 

Це рішення стане остаточним за обставин, викладених у статті 44 § 2 
Конвенції. Воно може бути відредагованим. 

У справі «Шмалько проти України» 

Європейський суд з прав людини (друга секція) засідаючи палатою, 
до складу якої увійшли судді: 

п. Ж.-П. Коста, голова, 
п. А. Бака, 
п. Л. Лукайдес, 
п. К. Юнґвірт, 
п. В. Буткевич, 
пані В. Томассен 
п. М. Уґрехелідзе, 
та пані С. Доллє, секретар секції, 
після обговорення у нарадчій кімнаті 29 червня 2004 року 
виносить таке рішення, яке було прийнято у зазначений вище день: 
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ПРОЦЕДУРА 

1. Заяву № 60750/00 проти України подано до Суду 21 жовтня 1999 
року громадянином України Анатолієм Афанасійовичем Шмальком (далі – 
заявник) відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав і основних сво-
бод людини (далі – Конвенція). 

2. Уряд України (далі – Уряд) був представлений його Уповноважени-
ми пані Валерією Лутковською та згодом пані Зоряною Бортновською. 

3. 6 травня 2003 року Суд вирішив надіслати скаргу заявника щодо 
невиконання рішення національного суду, винесеного на його користь, на 
комунікацію Уряду. Всі інші скарги заявника були визнані неприйнятни-
ми. Відповідно до положень пункту 3 статті 29 Конвенції Суд вирішив роз-
глядати питання щодо прийнятності та суті скарг одночасно. Заяву було 
розглянуто поза чергою відповідно до правила 41 Регламенту Суду. 

4. Заявник і Уряд надали свої зауваження щодо прийнятності та суті 
справи (відповідно до правила 59 § 1 Регламенту Суду). 

ФАКТИ 

5. Заявник, Шмалько Анатолій Афанасійович, громадянин України, 
який народився у 1930 році, і на цей час проживає у м. Дніпропетровську. 
Заявник – пенсіонер-інвалід, ветеран Другої світової війни. Він хворий на 
міастенію. 

І. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ 

6. У березні 1999 року заявник звернувся до Бабушкінського район-
ного суду м. Дніпропетровська з позовом до Дніпропетровського міського 
управління охорони здоров’я та Дніпропетровської міської клінічної лі-
карні № 1 (далі – лікарня) про відшкодування завданої йому моральної 
та матеріальної шкоди через відмову вищезазначених закладів безкошто-
вно надати в період з 1996 до 1998 року необхідні йому ліки, а саме: «Калі-
мін-60». Заявник стверджував, що відповідно до постанови Кабінету мі-
ністрів № 1303 від 17.08.1998 ці ліки мали надаватися йому безкоштовно, 
проте через відмову місцевих закладів охорони здоров’я надати ліки за-
явник був змушений купувати їх у Москві, Німеччині та Великобританії. 
Відповідно, він вимагав відшкодування витрат. 

7. 29 вересня 2000 року Бабушкінський районний суд м. Дніпропет-
ровська (далі – Бабушкінський суд) визнав позовну заяву заявника необ-
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ґрунтованою і відмовив у її задоволенні. Суд вирішив, що Дніпропетров-
ське міське управління охорони здоров’я та лікарня не можуть нести від-
повідальність за ненадання ліків заявникові, оскільки ці ліки були відсут-
ні у Дніпропетровській області взагалі. 

8. 13 листопада 2000 року Дніпропетровський обласний суд задоволь-
нив касаційну скаргу заявника, скасував рішення від 29.09.2000 р. та на-
правив справу на новий розгляд до суду першої інстанції. 

9. 22 лютого 2001 року Бабушкінський суд визнав позовну заяву за-
явника необґрунтованою і відмовив у її задоволенні. 

10. 26 березня 2001 року Дніпропетровський обласний суд задоволь-
нив касаційну скаргу заявника, скасував рішення від 22.02.2001 р. та зно-
ву направив справу на новий розгляд до суду першої інстанції. 

11. 13 липня 2001 року Бабушкінський суд визнав позовну заяву за-
явника необґрунтованою і відмовив у її задоволенні. 

12. 10 жовтня 2001 року заявник подав апеляційну скаргу до Апеля-
ційного суду Дніпропетровської області відповідно до нової процедури 
апеляційного оскарження, запровадженої Цивільним процесуальним ко-
дексом 21 червня 2001 року. 29 листопада 2001 року суд частково задово-
льнив скаргу заявника і зобов’язав Дніпропетровське міське управління 
охорони здоров’я виплатити заявникові 722,70 грн. і 750,00 грн. (загалом – 
1509,95 грн. [237,37 євро]) компенсації матеріальної та моральної шкоди 
відповідно. Лікарню було зобов’язано виплатити заявникові 393,65 грн., 
750 грн. та 22,25 грн. (загалом – 1165,9 грн. [183,28 євро]) компенсації ма-
теріальної, моральної шкоди та судових витрат. 

13. 19 квітня 2002 року відділом державної виконавчої служби (ДВС) 
Бабушкінського районного управління юстиції було відкрито виконавче 
провадження з виконання рішення Апеляційного суду Дніпропетровської 
області від 29.11.2001 р. 

14. 15 травня 2002 року ДВС зобов’язала Дніпропетровське міське 
управління охорони здоров’я та лікарню перерахувати на банківський ра-
хунок заявника кошти, присуджені йому рішенням від 29.11.2001 р. 

15. 27 травня 2002 року колегія у складі трьох суддів Верховного 
Суду відмовила в задоволенні касаційної скарги, поданої головним ліка-
рем лікарні на рішення від 29.11.2001 р., через її необґрунтованість. Пору-
шення касаційного провадження не зупинило процес виконання рішення 
від 29.11.2001 р. 

16. 17 жовтня 2002 року виконавчий лист та платіжна вимога були 
повернуті заявникові через відсутність коштів на рахунку лікарні. 

17. 21 жовтня 2002 року ДВС надіслала до управління державного 
казначейства у Дніпропетровській області запит щодо можливості стягнен-
ня коштів з лікарні на виконання рішення суду. 
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18. 26 листопада 2002 року ДВС закрила виконавче провадження у 
справі у зв’язку з перерахуванням на банківський рахунок заявника 1165,9 
гривень. Таким чином, рішення суду в частині стягнення відшкодування 
з лікарні остання виконала в повному обсязі. 

19. 25 грудня 2002 року ДВС зобов’язала Дніпропетровське міське 
управління охорони здоров’я перерахувати на банківський рахунок заяв-
ника кошти, присуджені йому рішенням від 29.11.2001 р. 

20. 16 січня 2003 року Дніпропетровським міським управлінням охо-
рони здоров’я було виплачено заявникові 862,75 грн. (135,63 євро). 

21. 20 січня 2003 року виконавчий лист та платіжна вимога були по-
вернуті ДВС разом із зазначенням того, що рішення суду не може бути 
виконано в повному обсязі через відсутність коштів у Дніпропетровського 
міського управління охорони здоров’я. 

22. 21 січня 2003 року ДВС зобов’язала Дніпропетровське міське 
управління охорони здоров’я перерахувати на банківський рахунок заяв-
ника решту боргу. 

23. 7 лютого 2003 року Дніпропетровське міське управління охоро-
ни здоров’я перерахувало на банківський рахунок заявника 647,2 грн. 
(101,74 євро). Виконавче провадження у справі було закрито. 

24. 19 травня 2003 року Бабушкінський суд визнав необґрунтованим 
і відмовив заявникові у задоволенні позову до управління державного каз-
начейства у Дніпропетровській області щодо компенсації моральної шко-
ди, яку він нібито зазнав через тривале невиконання рішення Апеляційного 
суду Дніпропетровської області від 29.11.2001 р. Це рішення оскаржено 
не було і тому стало остаточним. 

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

A. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ ВІД 28 ЧЕРВНЯ 1996 РОКУ 

25. Стаття 124 містить такі положення: 
«...Судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов’язко-

вими до виконання на всій території України.» 

B. ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ» 
ВІД 21 КВІТНЯ 1999 РОКУ 

26. Відповідно до статті 2 Закону примусове виконання рішень в 
Україні покладається на державну виконавчу службу. Стаття 85 закріплює 
право кредитора подати скаргу на дії чи бездіяльність державного вико-
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навця до начальника відповідного відділу державної виконавчої служ-
би, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, або 
до суду. Стаття 86 надає кредиторові право звернутися з позовом до юри-
дичної особи, яка зобов’язана провадити стягнення коштів з боржника, 
у разі невиконання рішення з вини цієї юридичної особи і отримати ком-
пенсацію. 

C. ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНУ ВИКОНАВЧУ СЛУЖБУ» 
ВІД 24 БЕРЕЗНЯ 1998 РОКУ 

27. Стаття 11 Закону встановлює відповідальність державного вико-
навця за неналежне виконання своїх обов’язків та передбачає відшкоду-
вання шкоди, заподіяної державним виконавцем фізичним чи юридичним 
особам під час виконання рішення. Статтею 13 передбачено, що дії або 
бездіяльність державного виконавця можуть бути оскаржені до вищесто-
ящої посадової особи або до суду. 

D. НАКАЗ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ 
«ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ПРИМУСОВОГО СПИСАННЯ 
(СТЯГНЕННЯ) КОШТІВ З РАХУНКІВ УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ, 

ВІДКРИТИХ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА» 
ВІД 5 ЖОВТНЯ 2001 РОКУ 

28. Відповідно до п. 3.6. Наказу примусове списання (стягнення) ко-
штів здійснюється за тим самим кодом економічної класифікації видатків 
бюджету, за яким би здійснювався платіж, якщо б оплата була проведена 
не примусово. 

ПРАВО 

І. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 
СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ 

29. Заявник скаржився на те, що державні органи не спромоглися вча-
сно виконати рішення Апеляційного суду Дніпропетровської області від 
29.11.2001 р. При цьому він посилався на положення пункту 1 статті 6, яка 
у відповідній частині передбачає таке: 

«Кожна людина при визначенні її цивільних прав і обов’язків … має 
право на справедливий і відкритий розгляд впродовж розумного строку 
незалежним і безстороннім судом, створеним відповідно до закону». 
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А. ЩОДО ПРИЙНЯТНОСТІ 

1. Статус заявника як потерпілого 

30. Уряд наполягав, що відповідно до прецедентної практики Суду 
заявник, якому на національному рівні виправляють оскаржуване порушен-
ня Конвенції, більше не може вважатися потерпілим у сенсі статті 34 Кон-
венції, з боку Високих Договірних Сторін (див. рішення у справі «Марченко 
проти України» від 17 вересня 2002, заява № 63520/01). Оскільки рі-
шення Апеляційного суду Дніпропетровської області від 29.11.2001 р. 
було виконано повністю, заявник більше не може вважатися потерпілим 
від порушення його прав, передбачених пунктом 1 статті 6 Конвенції. 
Тому Уряд запропонував визнати заяву неприйнятною та викреслити її 
з реєстру справ Суду. 

31. Заявник не погодився. 
32. Суд зазначає, що відповідно до статі 34 Конвенції він «може 

приймати від будь-якої особи, неурядової організації або групи осіб заяви 
про порушення однією з Високих Договірних Сторін її прав, викладених 
у Конвенції або Протоколах до неї…». 

33. Відповідно до прецедентної практики Суду термін «потерпі-
лий» у сенсі статті 34 Конвенції означає особу, яка безпосередньо по-
страждала від дії чи бездіяльності, яка є предметом судового розгля-
ду; при цьому порушення Конвенції може мати місце навіть за відсут-
ності шкоди. Отже, прийняття рішення чи вжиття заходу на користь 
заявника, в принципі, не є достатнім для позбавлення останнього ста-
тусу «потерпілого», якщо державні органи не визнали порушення Кон-
венції чи то безпосередньо, чи по суті і не надали за це порушення ком-
пенсації (див. «Далбан проти Румунії», заява № 28114/95, п. 44, ЄСПЛ 
1999 – VI). 

34. Суд погоджується з Урядом у тому, що виконання рішення, 
винесеного на користь заявника, за своєю суттю вже вирішило питан-
ня щодо його невиконання. Проте таке запізніле виконання рішення 
не дало адекватної відповіді на скаргу заявника про нерозумність три-
валості процедури виконання, яку органи державної влади не визнали 
і за яку не надали відшкодування. Тому Суд вважає, що заявник і досі 
може вважатися «потерпілим» від стверджуваного порушення прав, 
гарантованих пунктом 1 статті 6 Конвенції в частині тривалості пе-
ріоду, протягом якого рішення залишалось невиконаним (див. рішен-
ня у справі «Скубенко проти України» від 6 квітня 2004 року, заява 
№ 41152/98). 
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2. Заперечення щодо вичерпання національних засобів 
правового захисту 

35. Уряд стверджував, що заявник не вичерпав усіх національних засо-
бів правового захисту, оскідбки не оскаржував до національного суду без-
діяльність державного виконавця та казначейства, а також не вимагав 
компенсації матеріальної та моральної шкоди. 

36. Заявник відповів, що він не мав ефективного засобу правового за-
хисту, який міг би використати, оскільки невиконання рішення суду, вине-
сеного на його користь, було пов’язане з відсутністю державних асигну-
вань на систему охорони здоров’я, а не з діями органів, відповідальних за 
виконання рішення суду. На підтримку цього твердження заявник надав 
копію рішення Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 
19.05.2003 р. про відмову в задоволенні його скарги на бездіяльність дер-
жавного виконавця. 

37. Суд нагадує, що відповідно до його прецедентної практики метою 
пункту 1 статті 35 Конвенції є надання сторонам Конвенції можливості за-
побігти або виправити порушення, які є предметом скарг проти них, до то-
го, як ці скарги будуть надіслані до Суду. Проте вичерпанню підлягають 
лише ті засоби внутрішнього правового захисту, які є ефективними. Обо-
в’язком Уряду, який посилається на невичерпання національних засобів 
правового захисту, є доведення перед Судом ефективності цього засобу як 
у теорії, так і практиці у відповідний час (див. рішення у справі «Хохлич 
проти України» від 29 квітня 2003 р., заява № 41707/98, п. 149) 

38. Уряд України посилався на можливість заявника оскаржити до 
національного суду бездіяльність державного виконавця та казначейства, 
а також вимагати компенсації матеріальної та моральної шкоди, заподія-
ної ними. Проте у цій справі боржником є державний орган, і виконання 
судових рішень, винесених проти нього, як це випливає з матеріалів спра-
ви, можливе лише за умови, якщо держава передбачає у державному бюд-
жеті України відповідні видатки шляхом вжиття відповідних законодавчих 
заходів. Обставини справи вказують на те, що впродовж періоду, який роз-
глядається, виконання судового рішення, по суті, було неможливим пере-
важно через відсутність у бюджеті відповідних положень, ніж через недо-
ліки у роботі державного виконавця. Відповідно, не можна дорікати заявни-
кові за те, що він не ініціював провадження проти державного виконавця 
(див. рішення у справі «Шестаков проти Росії» від 18.06.2002 р., заява 
№ 48757/99). У будь-якому разі, Суд відзначає, що Уряд стверджував, що 
ДВС та казначейство виконували рішення суду належним чином. 

39. За цих обставин, Суд вважає, що заявник був звільнений від ви-
користання засобу правового захисту, на який посилається Уряд, і тому 
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виконав вимоги пункту 1 статті 35 Конвенції. Відповідно, Суд відхиляє 
попередні заперечення Уряду. 

3. Висновок 

40. Суд вважає, що скарга заявника на порушення пункту 1 статті 6 
Конвенції не є явно необґрунтованою в сенсі пункту 1 статті 35 Конвен-
ції. Суд також не вважає заяву неприйнятною з будь-яких інших причин. 
І тому її слід визнати прийнятною. 

В. ЩОДО СУТІ 

1. Аргументи сторін 

41. Уряд наголошував, що вжив усіх заходів, передбачених національ-
ним законодавством, з метою виконання рішення суду, винесеного на ко-
ристь заявника. Крім того, Уряд стверджував, що період з 19.04.2002 р. (дата 
відкриття виконавчого провадження) до 21.11.2002 р. (дата отримання заяв-
ником 1 165,9 грн. на виконання рішення суду) не порушує прав заявни-
ка, гарантованих пунктом 1 статті 6 Конвенції. Ця затримка була виклика-
на скрутним фінансовим становищем системи охорони здоров’я України. 
До того ж у період з 29.11.2002 р. до 7.02.2003 р. заявник частинами отри-
мав усю суму заборгованості. Відповідно, рішення суду, винесене на користь 
заявника, було виконано в повному обсязі. 

42. Заявник стверджував, що процес виконання рішення був занадто 
тривалим. 

2. Оцінка Суду 

43. Суд наголошує, що пункт 1 статті 6 гарантує кожному право на 
звернення до суду або арбітражу з позовом стосовно будь-яких його циві-
льних прав та обов’язків. Таким чином, ця стаття проголошує «право на 
суд», одним з аспектів якого є право на доступ, тобто право подати позов 
з приводу цивільно-правових питань до суду. Однак це право було б ілю-
зорним, якби правова система держави допускала, щоб остаточне судове 
рішення, яке має обов’язкову силу, не виконувалося на шкоду одній зі сто-
рін. Було б незрозуміло, якби стаття 6 детально описувала процесуальні 
гарантії, які надаються сторонам у спорі, а саме: справедливий, публічний 
і швидкий розгляд, – і, водночас, не передбачала виконання судових рі-
шень. Якщо тлумачити статтю 6 як таку, що стосується виключно досту-
пу до судового органу та судового провадження, то це могло б призводити 
до ситуацій, що суперечать принципу верховенства права, який договірні 
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держави зобов’язалися поважати, ратифікуючи Конвенцію. Отже, для ці-
лей статті 6 виконання рішення, ухваленого будь-яким судом, має розці-
нюватися як складова частина «судового розгляду» (див. рішення у справі 
«Горнсбі проти Греції» від 19.03.1997 р., Reports of Judgments and Decisions 
1997-IІ, c. 510, п. 40). 

44. Орган державної влади не має права посилатися на брак коштів 
на виправдання неспроможності виконати судове рішення про виплату 
боргу. Зрозуміло, що за певних обставин затримка з виконанням судового 
рішення може бути виправданою. Але затримка не може бути такою, що 
зводить нанівець сутність гарантованого пунктом 1 статті 6 права (див. рі-
шення у справі «Іммобільяре Саффі» проти Італії» [GC], заява № 22774/93, 
п. 74, ECHR 1999-V). У справі, що розглядається, не можна було, посила-
ючись на нібито фінансові труднощі, яких зазнавала держава, перешко-
джати заявникові отримати вигоду від ухваленого на його користь судо-
вого рішення, що було для нього надзвичайно важливо. Рішення стосува-
лося надання заявникові компенсації органами державної влади через 
їх неспроможність забезпечити заявника в період з 1996 до 1998 року 
безкоштовними ліками, які заявник мав приймати щоденно. Тому Суд 
вважає, що випадок заявника з огляду на його вік, стан здоров’я та при-
роду інвалідності вимагав від відповідних органів виконати рішення суду 
та виділити необхідні кошти без неналежних затримок. 

45. Суд зауважує, що рішення Апеляційного суду Дніпропетровської 
області від 29.11.2001 р. залишалося невиконаним, у цілому або частково, 
принаймні до 7 лютого 2003 року, коли заборгованість була виплачена 
заявникові повністю. Суд також зауважує, що виконавче провадження 
було відкрито 19.04.2002 р., тобто майже через п’ять місяців після того, 
як рішення суду на користь заявника було винесено та набрало чинності. 

46. Не виконуючи рішення суду в цій справі протягом 1 року 2 міся-
ців і 8 днів, органи державної влади тим самим позбавили положення пунк-
ту 1 статті 6 усякого сенсу. Це сталося тому, що влада не передбачила від-
повідних витрат у державному бюджеті, який діяв на той час. 

47. Відповідно, мало місце порушення пункту 1 статті 6 Конвенції. 

ІІ. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 1 
ПРОТОКОЛУ № 1 ДО КОНВЕНЦІЇ 

А. ЩОДО ПРИЙНЯТНОСТІ 

48. Заявник стверджував, що у справі мало місце невиправдане втру-
чання у його право на мирне володіння своїм майном усупереч положен-
ням статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції, яка проголошує: 
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«Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти сво-
їм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інте-
ресах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними 
принципами міжнародного права. 

Попередні положення, однак, ніяким чином не обмежують право 
держави запроваджувати такі закони, які, на її думку, необхідні для здійс-
нення контролю за використанням майна відповідно до загальних інтере-
сів або для забезпечення сплати податків або інших зборів чи штрафів». 

49. Уряд наголошував, що рішення від 29.11.2001 р. повністю викона-
но. Він також повторював свою точку зору, що заявник не вичерпав усі на-
ціональні засоби правового захисту, які йому надані українським законо-
давством. Далі Уряд наполягав, що скарги заявника мають бути визнані 
неприйнятними, оскільки, на його думку, у цій справі не було порушення 
статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції. 

50. Заявник не погодився. 
51. Суд посилається на своє обґрунтування щодо статті пункту 1 стат-

ті 6 у зв’язку зі статтею 34 та пунктом 1 статті 35 (див. п. 31-40), яке так 
само застосовується і для відхилення попередніх заперечень Уряду щодо 
прийнятності скарги заявника на порушення статті 1 Протоколу № 1 до 
Конвенції. 

52. Суд вважає, що скарга заявника на порушення статті 1 Протоко-
лу № 1 не є явно необґрунтованою в сенсі статті 35 Конвенції. Суд також 
не вважає заяву неприйнятною з будь-яких інших причин. І тому її має бу-
ти визнано прийнятною. 

В. ЩОДО СУТІ 

53. Уряд України погодився, що сума, присуджена заявникові рішен-
ням національного суду, становить «майно» в значенні статті 1 Протоколу 
№ 1 до Конвенції. Проте він стверджував, що зазначені положення Про-
токолу не були порушені, оскільки право заявника на володіння присуд-
женими йому коштами ніколи не ставилося під сумнів, і він не був позбав-
лений свого майна. Далі Уряд зауважив, що затримка у виплаті присуд-
жених коштів була викликана недостатністю державних асигнувань на 
охорону здоров’я. Уряд стверджував, що заявник міг будь-коли подати 
позов щодо відшкодування знецінення його коштів. 

54. Заявник стверджував, що йому довелося дуже довго чекати, перш 
ніж рішення суду було виконано в повному обсязі, і тому він фактично 
був позбавлений права володіти своїм майном усупереч положенням стат-
ті 1 Протоколу № 1 до Конвенції. 

55. Суд нагадує свою прецедентну практику, відповідно до якої від-
сутність у заявника можливості домогтися виконання судового рішення, 
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винесеного на його/її користь становить втручання у гарантоване йому 
статтею 1 Протоколу № 1 право на мирне володіння своїм майном (див., 
серед іншого, рішення у справі «Бурдов проти Росії», заява № 59498/00, 
п. 40, ECHR 2002-III; «Ясіунєнє проти Литви» від 6 березня 2003 р., заява 
№ 41510/98, п. 45). 

56. У цій справі Суд дотримується думки, що неможливість заявника 
домогтися виконання рішення протягом п’ятнадцяти місяців становить 
втручання у його право на мирне володіння своїм майном у сенсі пункту 
1 статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції. 

57. Враховуючи ситуацію заявника, Суд вважає, що, не виконавши 
рішення Дніпропетровського обласного суду, державні органи тим самим 
позбавили заявника на визначений період часу можливості отримати всю 
належну йому суму боргу. Уряд не надав жодних виправдань за це пору-
шення, а Суд вважає, що нестача бюджетних асигнувань на систему охо-
рони здоров’я не може слугувати виправданням за його вчинення. 
Відповідно, у справі заявника мало місце також порушення статті 1 Про-
токолу № 1 до Конвенції. 

ІІІ. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ 

58. Стаття 41 Конвенції проголошує: 
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і 

якщо внутрішнє законодавство відповідної Високої Договірної Сторони 
передбачає лише часткову сатисфакцію, Суд, у разі необхідності, надає 
потерпілій стороні справедливу сатисфакцію». 

А. ШКОДА ТА СУДОВІ ВИТРАТИ 

59. Суд зазначає, що відповідно до правила 60 Регламенту Суду будь-
яка вимога щодо отримання справедливої сатисфакції має бути надана в 
письмовій формі разом із відповідними документами чи посвідками, що 
підтверджують вимогу, «без наявності яких палата може відхилити вимо-
гу повністю або частково». 

60. Секретарем заявникові було запропоновано викласти свої вимоги 
щодо справедливої сатисфакції. Він зробив це 29 березня 2004 року. Про-
те заявник не надав жодних документів на підтвердження своїх вимог. 
Тим не менш, він вимагав 44787,88 грн. (7043,71 євро) відшкодування мо-
ральної шкоди. Заявник стверджував, що ця сума складалася з заощаджень, 
які він вніс на зберігання до Державного ощадного банку, і мінімального 
розміру пенсії, яку він отримує. Далі заявник оцінив моральну шкоду, якої 
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він зазнав, у 18993,94 грн. (2987,14 євро). Заявник також стверджував, не 
надаючи при цьому жодних доказів, що він також має отримати відшко-
дування судових витрат у розмірі 4800 грн. (754,32 євро). 

61. Уряд стверджував, що вимоги заявника були необґрунтованими. 
62. Суд не виявив будь-якого причинного зв’язку між встановленим 

порушенням та матеріальною шкодою, про яку стверджував заявник. З цих 
підстав Суд не присуджує відшкодування матеріальної шкоди. Проте Суд 
вважає, що заявник може вважатися таким, що зазнав моральних страж-
дань у результаті встановлених порушень, і ці страждання не можуть бу-
ти компенсовані лише констатацією порушення. Однак сума, яку вимагає 
заявник, є завищеною. Зробивши свою оцінку на засадах справедливості, 
як вимагається статтею 41 Конвенції, Суд присуджує заявникові суму в 
1000 євро компенсації моральної шкоди. 

63. Щодо суми судових витрат, про яку стверджував заявник, Суд 
вважає її завищеною. Проте він також вважає, що заявник зазнав деяких 
витрат, пов’язаних з провадженнями у національних судах, даремно нама-
гаючись домогтись відшкодування за порушення Конвенції, що призвело 
до ухвалення Бабушкінським районним судом м. Дніпропетровська рішен-
ня від 19 травня 2003 року. 

64. Суд, врахувавши інформацію, яку мав у своєму розпорядженні, 
вважає, що розумною сумою відшкодування судових витрат є 300 євро, яку 
й присуджує заявникові. 

В. ПЕНЯ 

65. Суд вважає, що пеня, яка нараховуватиметься у разі несвоєчасної 
сплати, дорівнює граничній позичковій ставці Європейського центрального 
банку плюс три відсоткові пункти. 

На цих підставах Суд одностайно 

1. Оголошує прийнятними скарги заявника щодо невиконання остаточ-
ного рішення національного суду, винесеного на його користь; 

2. Постановляє порушення статті пункту 1 статті 6 Конвенції; 
3. Постановляє порушення статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції; 
4. Постановляє, що: 

a) протягом трьох місяців від дати, коли рішення стане остаточним, 
згідно з пунктом 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач повинна випла-
тити заявникові в українських гривнях за курсом на день розрахунку 1000 
(одну тисячу) євро як компенсацію моральної шкоди, 300 (триста) євро як 
відшкодування судових витрат та будь-який податок, який може підлягати 
сплаті із зазначеної суми; 
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b) після закінчення вищезазначених трьох місяців і до остаточного 
розрахунку на названу суму нараховуватиметься відсоток у розмірі грани-
чної позичкової ставки Європейського Центрального Банку, що діятиме в 
період несплати, плюс три відсоткові пункти. 

5. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції. 
Вчинено англійською мовою і повідомлено письмово 20 липня 2004 

року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду. 
 

С. Доллє Ж.-П. Коста 
секретар голова 
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C O N S E I L 

D E L ’ E U R O P E 
C O U N C I L 

O F E U R O P E 

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

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ 

ДРУГА СЕКЦІЯ 

СПРАВА «РОМАШОВ ПРОТИ УКРАЇНИ» 

(Заява № 67534/01) 

РІШЕННЯ 

СТРАСБУРГ 
27 липня 2004 року 

Це рішення стане остаточним за обставин, викладених у статті 44 § 2 
Конвенції. Воно може бути відредагованим. 

У справі «Ромашов проти України» 

Європейський суд з прав людини (друга секція), засідаючи палатою, 
до складу якої увійшли судді: 

п. Ж.-П. Коста, голова, 
п. А. Бака, 
п. Л. Лукайдес, 
п. К. Юнґвірт, 
п. В. Буткевич, 
пані В. Томассен, 
п. М. Уґрехелідзе, 
та пані С. Доллє, секретар секції, 
після обговорення в нарадчій кімнаті 6 липня 2004 року, 
виносить таке рішення, яке було прийнято у зазначений вище день: 
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ПРОЦЕДУРА 

1. Справа порушена проти України за заявою № 67534/01, поданою 
до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав і основних сво-
бод людини (далі – Конвенція) громадянином України Віктором Петро-
вичем Ромашовим (далі – заявник) 21 листопада 2000 року. 

2. Уряд України (далі – Уряд) був спочатку представлений Уповно-
важеним – пані Валерією Лутковською, а згодом – її наступницею – пані 
Зоряною Бортновською. 

3. Скарга заявника за статтею 6 § 1 Конвенції була комунікована 9 
травня 2003 року. Того ж дня Суд вирішив, що може бути застосовано 
статтю 29 § 3 Конвенції і прийнятність та суть скарги будуть розгляда-
тись разом. 

4. І заявник, і Уряд подали свої зауваження щодо суті (правило 59 § 1 
Регламенту Суду). 

ФАКТИ 

5. Заявник, Віктор Петрович Ромашов – громадянин України, який 
народився у 1954 році і постійно проживає в м. Лисичанську, Україна. 
Заявник є пенсіонером. 

І. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ 

6. У травні 1998 року заявник подав до комісії з трудових спорів 
«Шахтобудівельного управління» Державного підприємства «Лисичанськ-
вугілля» (далі – ШБУ) заяву про отримання невиплаченої заробітної плати 
з шахти, яка знаходиться у державній власності. 

7. 16 червня 1998 року комісія з трудових спорів ШБУ розглянула йо-
го скарги та зобов’язала ШБУ виплатити заявникові 8 783,39 грн.4 компен-
сації. Того ж дня комісія видала заявникові посвідчення, яке мало такий 
самий статус, що й виконавчий лист. 

8. 27 липня 1998 року майно ШБУ було описане податковою інспек-
цією. 

9. 9 червня, 7 липня та 19 листопада 1999 року заявникові було ви-
плачено 500 грн.5, 300 грн.6 і 210 грн.7 відповідно. 
                                                        
4 1 369,75 євро 
5 77,97 євро 
6 46,78 євро 
7 32,75 євро 
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10. 30 квітня 2000 року Лисичанське міське управління юстиції пові-
домило заявника про те, що майно ШБУ знаходиться у податковій заставі 
та, відповідно, на нього не можна накласти арешт. Управління юстиції та-
кож поінформувало заявника про те, що в державному бюджеті не перед-
бачено коштів на виконання рішення від 16 червня 1998 року. 

11. 14 червня 2000 року заявник був поінформований про те, що рі-
шення комісії з трудових спорів від 16 червня 1998 року не може бути 
виконане у зв’язку з відсутністю у Міністерства палива та енергетики 
коштів. 

12. 23 січня 2002 року Лисичанський місцевий суд присудив заявни-
кові2 282,21 грн. компенсації за втрату частини присудженої йому суми 
в результаті інфляції. Заявник повідомив, що це рішення залишається не-
виконаним. 

13. 10 січня 2003 року заявник повідомив Суду, що виконавче провад-
ження у його справі все ще триває. 

14. 28 листопада 2003 року ШБУ виплатило заявникові в повному 
обсязі борг, присуджений рішенням від 16 червня 1998 року. 

15. 1 грудня 2003 року виконавча служба закінчила виконавче провад-
ження, оскільки рішення від 16 червня 1998 року було виконано в повному 
обсязі (8 783, 39 грн.8). 

ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

A. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ ВІД 28 ЧЕРВНЯ 1996 РОКУ 

16. Стаття 124 Конституції передбачає: 
«…Судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов’яз-

ковими до виконання на всій території України». 

B. ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ» 
ВІД 21 КВІТНЯ 1999 РОКУ 

17. Відповідно до статті 2 вищезазначеного Закону виконання рішень 
судів покладається на державну виконавчу службу. Відповідно до статті 85 
Закону стягувач може оскаржити дії чи бездіяльність державної виконавчої 
служби шляхом подання скарги до начальника відповідного відділу держав-
ної виконавчої служби або до суду за місцем знаходження відповідного від-
ділу державної виконавчої служби. Стаття 86 Закону надає стягувачеві право 
звертатися до суду з позовом про неналежне виконання чи невиконання 
                                                        
8 1 369,75 євро 
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судового рішення юридичною особою, на яку законом покладено обов’язок 
виконання судового рішення, та отримати компенсацію. 

C. ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНУ ВИКОНАВЧУ СЛУЖБУ» 
ВІД 24 БЕРЕЗНЯ 1998 РОКУ 

18. Стаття 11 цього Закону передбачає відповідальність державних 
виконавців за неналежне виконання їх обов’язків, таку як компенсація за 
шкоду, завдану виконавцем під час виконання рішення суду. Відповідно 
до статті 13 цього Закону дії та бездіяльність виконавців можуть бути 
оскаржені до вищої посадової особи або до суду. 

D. НАКАЗ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ № 175 
ВІД 5 ЖОВТНЯ 2001 РОКУ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ 

ПРИМУСОВОГО СПИСАННЯ (СТЯГНЕННЯ) КОШТІВ З РАХУНКІВ 
УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ, ВІДКРИТИХ В ОРГАНАХ 

ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА» 

19. Відповідно до пункту 3.6 Порядку примусове списання коштів по-
винно здійснюватись з того самого рахунку, з якого проводяться звичайні 
виплати. 

СКАРГИ 

20. Заявник скаржиться на тривале невиконання рішення комісії з 
трудових спорів від 16 червня 1998 року, винесеного на його користь. Він 
також стверджує, що йому не було надано компенсацію за зменшення вар-
тості присудженої йому суми, як було визначено рішенням Лисичанського 
міського суду від 23 січня 2002 року. Він стверджує про порушення ста-
тей 13 та 17 Конвенції. Проте по суті він посилається на пункт 1 статті 6 
Конвенції. 

ПРАВО 

21. Заявник скаржився на невиконання державними органами в уста-
новлений термін рішення від 16 червня 1998 року та судового рішення від 
23 січня 2002 року. Він посилався на статтю 6 § 1 Конвенції, яка у відповід-
ній частині передбачає таке: 

«Кожен при вирішенні питання щодо його цивільних прав та обо-
в’язків.., має право на справедливий і відкритий розгляд упродовж розу-
много строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом...». 
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22. Заявник далі стверджував, що невиконання судового рішення, ви-
несеного на його користь, становить порушення статей 13 17 Конвенції. 
Ці положення проголошують таке: 

«Кожен, чиї права і свободи, викладені у Конвенції, порушуються, 
має право на ефективний засіб правового захисту у відповідному націона-
льному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, що ді-
яли як офіційні особи». 

«Ніщо в цій Конвенції не може тлумачитися як таке, що надає будь-
якій державі, групі або особі право займатися будь-якою діяльністю або 
вчиняти будь-яку дію, спрямовану на скасування будь-яких із тих прав і 
свобод, що викладені в цій Конвенції, або на їх обмеження в більшому 
обсязі, ніж передбачено в Конвенції». 

І. ЩОДО ПРИЙНЯТНОСТІ 

А. ПОПЕРЕДНІ ЗАПЕРЕЧЕННЯ УРЯДУ 

1. Статус заявника як потерпілого 

23. Уряд наголошував на тому, що відповідно до прецедентної прак-
тики Суду, заявник, який отримав компенсацію на національному рівні за 
стверджуване порушення Конвенції, не може більше вважатись потерпі-
лим відповідно до цілей статті 34 Конвенції (див. ухвалу у справі «Мар-
ченко проти України» від 17 вересня 2002 року, заява № 63520/01). Відпо-
відно, оскільки рішення від 16 червня 1998 року було виконано, заявника 
не можна більше вважати потерпілим від порушення його прав за пунктом 
1 статті 6. Уряд, таким чином, пропонував визнати заяву неприйнятною 
чи викреслити її з реєстру справ Суду. 

24. Заявник не погодився. Зокрема, він зазначав, що рішення залиша-
лось невиконаним протягом надто тривалого періоду часу. Далі він зазна-
чав, що розмір суми, присудженої йому рішенням від 16 червня 1998 року, 
зменшився. Більше того, йому не було виплачено компенсацію за знецінен-
ня суми, яку було присуджено рішенням суду від 23 січня 2002 року. 

25. Суд зазначає, що відповідно до статті 34 Конвенції він «може прий-
мати заяви від будь-якої особи, неурядової організації або групи осіб, що 
вважають себе потерпілими від порушення з боку однієї із Високих До-
говірних Сторін прав, викладених у Конвенції або протоколах до неї...». 

26. Відповідно до усталеної практики Суду термін «потерпілий» озна-
чає особу, на яку безпосередньо здійснюється вплив діями чи бездіяльні-
стю. Існування порушення Конвенції можливе навіть за відсутності шкоди. 
Отже, рішення чи захід на користь заявника не є в принципі достатніми 
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для позбавлення його статусу потерпілого, якщо державні органи не ви-
знали порушення, прямо або по суті, та не надали за це порушення ком-
пенсації (див. «Далбан проти Румунії», заява № 28114/95, § 44, ЄСПЛ 
1999 – VI). 

27. Суд погоджується з Урядом у тому, що виконання рішення, ви-
несеного на користь заявника, вирішило питання невиконання, як такого. 
Однак, таке запізнє виконання рішення не є адекватною відповіддю на 
твердження про невиправдану тривалість цієї процедури, яку державні 
органи не визнали і за яку не надали жодної компенсації. А тому Суд 
вважає, що заявник і досі може вважатися потерпілим від порушення, як 
він стверджує, його прав, гарантованих пунктом 1 статті 6 Конвенції, в час-
тині тривалості періоду, протягом якого рішення залишалось невиконаним 
(див. ухвалу у справі «Скубенко проти України» від 6 квітня 2004 року, за-
ява № 41152/98). Більше того, він може вважатись потерпілим від невико-
нання рішення суду від 23 січня 2002 року, яким з урахуванням інфляції 
були проіндексовані кошти, присуджені рішенням від 16 червня 1998 року. 

2. Заперечення щодо вичерпання національних засобів 
правового захисту 

28. Уряд стверджував, що заявник не вичерпав національних засобів 
захисту, оскільки він не подав скаргу до національних судів для оскаржен-
ня бездіяльності державної виконавчої служби чи з вимогою прискорити 
виконавче провадження у його справі. 

29. Заявник оскаржив цей аргумент, стверджуючи, що він використав 
усі доступні йому засоби захисту, щоб оскаржити невиконання рішення. 
Окрім того, не існує ефективних засобів захисту, які б давали йму можли-
вість прискорити виконання рішення, оскільки це невиконання було резу-
льтатом відсутності коштів у державного підприємства ШБУ, яке не вико-
нало обидва рішення, винесені на його користь. 

30. Суд нагадує, що метою пункту 1 статті 35 Конвенції є надання 
Високим Договірним Сторонам можливості запобігти порушенню, у яко-
му вони звинувачуються, або ж виправити такі порушення ще до того, як 
заяву буде передано на розгляд Суду. Проте мають бути вичерпані лише 
ті засоби правового захисту, які є ефективними. Обов’язок доведення Суду 
того, що засіб національного правового захисту був ефективним, доступ-
ним як теоретично, так і практично, та у відповідний час, лежить на Уряді, 
який заявляє, що засіб правового захисту не вичерпано (див. «Хохлич про-
ти України», № 41707/98, § 149, 29 квітня 2003 року). 

31. Уряд посилався на існування у заявника можливості оскаржити 
бездіяльність або помилку виконавчої служби чи державного казначейст-
ва, а також вимагати компенсацію завданої йому майнової і немайнової 
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шкоди. Проте у цій справі боржником є державний орган, і виконання що-
до нього, як свідчать матеріали справи, може бути здійснене лише в тому 
разі, якщо державою передбачені та визначені асигнування на відповідні 
видатки державного бюджету України шляхом здійснення відповідних 
законодавчих заходів. Факти справи свідчать про те, що протягом періоду, 
що розглядається, виконанню відповідного судового рішення перешкод-
жала саме відсутність законодавчих заходів, а не неналежне виконання 
своїх обов’язків державними виконавцями. Тому заявникові не можна до-
рікати за те, що він не ініціював провадження проти державного виконав-
ця (див. «Шестаков проти Росії», ухвала від 18 червня 2002 року, заява 
№ 48757/99). Більше того, Суд зазначає, що Уряд наполягав на тому, що 
державною виконавчою службою та Державним казначейством не було 
допущено помилок при виконанні рішення. 

32. За цих обставин Суд доходить висновку, що заявник звільнений 
від необхідності продовження пошуку засобу, на який посилався Уряд, а 
отже, виконав вимоги пункту 1 статті 35 Конвенції. У зв’язку з цим Суд 
відхиляє попередні заперечення Уряду. 

3. Висновки щодо прийнятності 

33. Суд, у світлі пояснень, представлених сторонами, вважає, що скар-
га заявника за пунктом 1 статті 6 Конвенції, порушує важливі питання фак-
ту та права за Конвенцією, вирішення яких вимагає розгляду справи щодо 
суті. Тому Суд доходить висновку, що скарги не можуть бути відхилені 
через невичерпання національних засобів захисту відповідно до пункту 
1 статті 35 Конвенції. Інших підстав для визнання її неприйнятною встанов-
лено не було. 

В. ЩОДО ПРИЙНЯТНОСТІ СКАРГ ЗА СТАТТЯМИ 13 ТА 17 КОНВЕНЦІЇ 

1. Скарга відповідно до статті 13 Конвенції 

34. Далі заявник скаржився, що він не мав ефективних засобів захисту 
щодо його скарги за пунктом 1 статті 6 Конвенції. Він посилався на стат-
тю 13 Конвенції, яка передбачає таке: 

«Кожен, чиї права і свободи, викладені у Конвенції, порушуються, 
має право на ефективний засіб правового захисту у відповідному націона-
льному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, що дія-
ли як офіційні особи». 

35. Суд звертається до своєї аргументації за пунктом 1 статті 6 Кон-
венції щодо пункту 1 статті 35 (параграфи 29-34 вище), яка тією ж мірою 
стосується скарги заявника за статтею 13 Конвенції. Таким чином, Суд 
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вважає, що ця скарга не є явно необґрунтованою чи повністю неприйнят-
ною з будь-яких інших підстав, передбачених статтею 35 Конвенції. Отже, 
вона має бути визнана прийнятною. 

2. Скарга відповідно до статті 17 Конвенції 

36. Щодо скарги за статтею 17 Конвенції, Суд вважає, що вона є 
повністю безпідставною. З цього випливає, що ця скарга явно є необ-
ґрунтованою і має бути відхилена відповідно до пунктів 3 і 4 статті 35 
Конвенції. 

ІІ. ЩОДО СУТІ СКАРГ ЗАЯВНИКА 

А. ПОЯСНЕННЯ СТОРІН 

37. Уряд зазначив, що він здійснив усі заходи, передбачені національ-
ним законодавствам, для виконання рішення суду, винесеного на користь 
заявника. Крім того, Уряд стверджував, що невиконання рішення в період 
з 16 червня 1998 року до теперішнього часу не порушує прав заявника за 
пунктом 1 статті 6 Конвенції. Затримка у виконанні була спричинена склад-
ною фінансовою та економічною ситуацією в Україні. Уряд повторював, 
що рішення, винесене на користь заявника, було виконано в повному обсязі. 

38. Заявник зазначив, що виконавче провадження тривало 5 років, 
5 місяців і 15 днів. Він далі стверджував, що сума, присуджена йому, 
після 1998 року знецінилась у результаті інфляції і що він не отримав 
за це компенсацію, оскільки рішення від 23 січня 2002 року залиши-
лось невиконаним. 

В. ОЦІНКА СУДУ 

1. Попередні висновки щодо статусу рішення комісії 
з трудових спорів 

39. Суд відмічає, що стаття 221 Кодексу законів про працю передба-
чає, що «трудові спори розглядаються: 1) комісіями з трудових спорів; 
2) районними (міськими) судами». Заявник мав право звернутись до ко-
місії з трудових спорів для вирішення трудового спору (стаття 224 Кодек-
су законів про працю). Її рішення може бути оскаржено до суду (стаття 228 
Кодексу). Суд вважає, що у сфері трудових спорів комісія є першою інстан-
цією, звернення до якої має бути використано відповідно до пункту 1 стат-
ті 35 Конвенції (див. «Яса проти Туреччини», рішення від 2 вересня 1998 
року 1998-VI, p. 2431, § 71; «Селмуні проти Франції» [GC], № 25803/94, 
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§§ 74-75, ЄСПЛ 1999-V). Суд вважає, що звернення до комісії з трудових 
спорів, як у цій справі, дало заявникові можливість забезпечити поновлен-
ня його прав відповідно до його скарг щодо отримання заборгованості із 
заробітної плати, яка йому належала. 

40. Відповідно до статті 230 Кодексу законів про працю державна 
виконавча служба виносить постанову про відкриття виконавчого провад-
ження на підставі посвідчення комісії з трудових спорів. Відповідно до 
статті 230 цього Кодексу посвідчення комісії з трудових спорів прирівню-
ється до виконавчого листа, виданого Державною виконавчою службою 
на підставі рішення суду. Відповідно до статті 311 Закону «Про виконавче 
провадження» рішення комісії з трудових спорів підлягають виконанню 
державною виконавчою службою. 

41. Суд вирішує, що рішення комісії з трудових спорів у справі заяв-
ника може бути прирівняне до судового рішення і держава несе відпові-
дальність за його невиконання. Більше того, державна виконавча служба 
порушила виконавче провадження на підставі посвідчення комісії та, від-
повідно, несе відповідальність за його виконання. Суд також зазначає, що 
виконавче провадження становить невід’ємну частину судового розгляду, 
яке у цій справі замінило провадження у комісії з трудових спорів. Суд 
також зауважує, що шахта є державним підприємством, і що держава від-
повідає за борги юридичних осіб, які контролюються нею фінансово чи 
адміністративно. 

2. Щодо порушення пункту 1 статті 6 Конвенції 

42. Суд повторює, що пункт 1 статті 6 § 1 Конвенції гарантує кож-
ному право на звернення до суду або арбітражу з позовом щодо будь-яких 
його цивільних прав та обов’язків; таким чином, ця стаття проголошує 
«право на суд», одним з аспектів якого є право на доступ, тобто право по-
дати до суду позов з цивільно-правових питань. Однак це право було б ілю-
зорним, якби правова система договірної держави допускала, щоб остаточ-
не судове рішення, яке має обов’язкову силу, не виконувалося на шкоду 
одній із сторін. Важко собі навіть уявити, щоб стаття 6 детально описувала 
процесуальні гарантії, які надаються сторонам у спорі, а саме: справедли-
вий, публічний і швидкий розгляд, – і водночас не передбачала виконан-
ня судових рішень. Якщо вбачати у статті 6 тільки проголошення доступу 
до судового органу та права на судове провадження, то це могло б пород-
жувати ситуації, що суперечать принципу верховенства права, який до-
говірні держави зобов’язалися поважати, ратифікуючи Конвенцію. Отже, 
для цілей статті 6 виконання рішення, ухваленого будь-яким судом, має 
розцінюватися як складова частина «суду» (див. «Горнсбі проти Греції», 
від 19 березня 1997 р., 1997-II, p. 510, § 40). 
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43. Державні органи не можуть довільно посилатись на відсутність 
коштів, як на виправдання невиконання зобов’язань за боргом, визначе-
ним судовим рішенням. Проте затримка у виконанні рішення може бути 
виправдана за виняткових обставин. Але затримка не повинна бути такою, 
що позбавляє сутності право, яке захищається пунктом 1 статті 6 Конвен-
ції (див. «Іммобільяре Саффі проти Італії», заява № 22774/93, § 74, ЄСПЛ 
1999-V). У цій справі заявник не повинен був бути позбавлений можливо-
сті отримання відшкодування за рішенням, винесеним на його користь, що 
було дуже важливим для нього та його сім’ї, через стверджувані фінансові 
труднощі держави. 

44. Суд зазначає, що рішення комісії з трудових спорів від 16 червня 
1998 року залишалось невиконаним повністю чи, принаймні, частково до 
1 грудня 2003 року, коли залишок розміру заборгованості, присудженої 
рішенням від 16 червня 1998 року, був виплачений заявникові. Він також 
зазначив, що це рішення було виконано тільки після комунікації заяви з 
Урядом-відповідачем. До того ж Суд зазначив, що рішення від 23 січня 
2002 року, яким Лисичанський місцевий суд присудив заявникові ком-
пенсацію за знецінення коштів, усе ще залишається невиконаним. 

45. Не вживаючи протягом 5 років, 5 місяців і 15 днів необхідних за-
ходів щодо виконання рішення комісії з трудових спорів та не виплачую-
чи заявникові компенсацію, присуджену рішенням від 23 січня 2002 року, 
держава позбавила положення пункту 1 статті 6 Конвенції будь-якого прак-
тичного значення. 

46. Відповідно, наявне порушення статті 6 § 1 Конвенції. 

3. Щодо порушення статті 13 Конвенції 

47. Суд звертається до своїх висновків (у параграфах 43-47) щодо ар-
гументів Уряду про національні засоби правового захисту. За цих же під-
став Суд вирішує, що заявник не мав ефективних національних засобів 
правового захисту, як цього вимагає стаття 13 Конвенції, для відшкодуван-
ня шкоди, спричиненої затримками у цій справі (див. «Войтенко проти 
України», заява № 18966/02, рішення від 29 липня 2004 року, §§ 46-48). 
Отже, наявне порушення цього положення. 

ІІІ. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ 

48. Стаття 41 Конвенції передбачає: 
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і 

якщо внутрішнє законодавство відповідної Високої Договірної Сторони 
передбачає лише часткову сатисфакцію, Суд, у разі необхідності, надає по-
терпілій стороні справедливу сатисфакцію». 
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А. ШКОДА 

49. Суд звертає увагу на те, що згідно з правилом 60 Регламенту Суду 
будь-яка вимога щодо справедливої сатисфакції повинна містити перелік 
претензій та має бути подана письмово разом із відповідними підтверд-
жуючими документам чи свідоцтвами, «без наявності яких [Суд] може від-
хилити вимогу повністю або частково». 

50. Заявникові було запропоновано секретарем подати свої вимоги 
щодо справедливої сатисфакції. Він подав свої вимоги 3 березня 2004 
року. Однак він не надав жодного документа на підтвердження своїх ви-
мог, а також не конкретизував їх. 

51. Уряд стверджував, що заявник не зазнав ніякої матеріальної чи не-
матеріальної шкоди. Він вважав, що виправлення порушення само по собі 
становитиме достатню справедливу сатисфакцію. 

52. Суд не розглядав питання щодо матеріальної шкоди, оскільки за-
явник не обґрунтовував таку шкоду. Проте Суд враховує той факт, що в 
результаті виявлених порушень заявник зазнав моральної шкоди, яка не 
може бути виправленою шляхом лише констатації Судом факту порушен-
ня. Проте розмір заявленої суми надмірний. Об’єктивно оцінюючи ситуа-
цію, як цього вимагає стаття 41 Конвенції, Суд на відшкодування мораль-
ної шкоди присуджує заявникові кошти у сумі у 3 000 євро. 

В. ПЕНЯ 

53. Суд вважає, що пеня, яка нараховуватиметься у разі несвоєчасної 
сплати, дорівнює граничній позичковій ставці Європейського центрального 
банку плюс три відсоткові пункти. 

На цих підставах Суд одностайно 

1. Оголошує скарги за пунктом 1 статтями 6 та статтею 13 Конвенції 
щодо невиконання остаточного судового рішення у справі заявника та від-
сутності ефективних засобів захисту у зв’язку з цим прийнятними і решту 
заяви неприйнятною; 

2. Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції; 
3. Постановляє, що було порушення статті 13 Конвенції; 
4. Постановляє, що: 

(а) протягом трьох місяців з дня, коли рішення стане остаточним 
відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач має сплати 
заявникові суму, що складає 3 000 євро (три тисячі євро) на відшкодування 
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немайнової шкоди, плюс суму будь-якого податку, який може бути стяг-
нуто з заявника. Валюта платежу має бути конвертована в національну ва-
люту держави-відповідача на день здійснення платежу; 

(б) у разі несплати чи несвоєчасної сплати державою-відповідачем 
належної заявникові суми, на неї нараховуватиметься пеня, яка дорівнює 
граничній позичковій ставці Європейського центрального банку плюс три 
відсотки, з часу, коли закінчиться вищезгаданий тримісячний строк, і до 
моменту повного розрахунку. 

5. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції. 
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 27 липня 2004 

року відповідно до правила 77 §§ 2 та 3 Регламенту Суду. 
 

С. Доллє Ж.-П. Коста 
секретар голова 
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C O U R E U R O P E E N N E D E S D R O I T S D E L ’ H O M M E
E U R O P E A N C O U R T O F H U M A N R I G H T S  

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ 

ДРУГА СЕКЦІЯ 

СПРАВА «МЕЛЬНИЧЕНКО ПРОТИ УКРАЇНИ» 

(Заява № 17707/02) 

РІШЕННЯ 

Страсбург 
19 жовтня 2004 

Це рішення набуває статусу остаточного відповідно до обставин, 
визначених частиною 2 статті 44 Конвенції. Воно може бути відреда-
гованим. 

У справі «Мельниченко проти України» 

Європейський суд з прав людини (друга секція), засідаючи палатою, 
до складу якої увійшли судді: 

п. Ж.-П. Коста, голова, 
п. А. Бака, 
п. Л. Лукайдес, 
п. К. Бірсан, 
п. К. Юнґвірт, 
п. В. Буткевич, 
п. М. Уґрехелідзе, 
та п. Т.Л. Ерлі, заступник секретаря секції, 
беручи до уваги ухвалу щодо прийнятності від 4 листопада 2003 року, 
порадившись у нарадчій кімнаті 7 та 28 вересня 2004 року, 
виносить таке рішення, яке було прийняте останнього дня: 
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ПРОЦЕДУРА 

1. Справа ґрунтується на заяві (№ 17707/02) проти України, що була 
подана до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав і осно-
вних свобод людини (далі – Конвенція), громадянином України, паном 
Миколою Івановичем Мельниченком (далі – заявник), 23 квітня 2002 р. 

2. Заявника представляв п. Сергій Головатий, юрист, що практикує у 
Києві, Україна. Уряд України (далі – Уряд) представляли його представни-
ки у Суді пані Валерія Лутковська, яку змінила пані Зоряна Бортновська. 

3. Заявник стверджував, зокрема, що його право на вільні вибори, 
гарантоване статтею 3 Протоколу № 1 до Конвенції, було порушено. 

4. Заява була передана до другої секції Суду (п. 1 правила 52 Регла-
менту Суду). Зі складу секції була створена палата в порядку, встановленому 
п.1 правила 26 Регламенту, яка розглядала справу (п. 1 статті 27 Конвенції). 

5. Своїм рішенням від 4 листопада 2003 року Суд проголосив заяву 
прийнятною у частині скарг на порушення статті 3 Протоколу № 1 до Кон-
венції. 

6. Заявник та Уряд надали свої зауваження щодо суті (п. 1 правила 59 
Регламенту). Після консультацій зі сторонами палата вирішила, що вирі-
шення справи щодо суті не вимагає усних слухань (п. 3 правила 59 Регламе-
нту), сторони відповідали письмово на зауваження один одного. 

ФАКТИ 

7. Заявник, пан Микола Іванович Мельниченко, народився 18 жовтня 
1966 року у селі Западинка Васильківського району Київської області. 
Зараз він проживає в Сполучених Штатах Америки, де він отримав статус 
біженця. 

8. Заявник працював в Управлінні державної охорони при Адмініст-
рації Президента України. До його обов’язків входила охорона кабінету Пре-
зидента. Під час своєї роботи заявник, за його твердженнями, зробив аудіо-
запис приватних розмов Президента з третіми особами, що стосувалися 
можливої участі Президента у зникненні журналіста Георгія Ґонґадзе. 

9. П. Ґонґадзе був політичним журналістом та головним редактором 
Інтернет-видання «Українська правда». Він був відомий своїм критичним 
ставленням до влади та своїм внеском у поширення свободи слова в 
Україні та за її межами. Він зник 16 вересня 2000 року після того, як він 
тривалий час заявляв, що йому погрожують та стежать за ним. 2 листопа-
да 2000 року біля міста Таращі Київської області було знайдене тіло без 
голови невідомої особи, яка пізніше за результатами судової експертизи 
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була ідентифікована як п. Ґонґадзе. Вдова Ґонґадзе звернулась до Суду 
[Європейського суду з прав людини](№ 34056/02). 

І. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ 

А. ІСТОРІЯ СПРАВИ 

10. 26 листопада 2000 року заявник залишив Україну, оскільки він 
побоювався політичного переслідування за публічне розголошення вище-
зазначених аудіозаписів. 

11. 28 листопада 2000 року голова Соціалістичної партії України 
п. Мороз публічно озвучив під час сесії Верховної Ради України існуючі 
аудіозаписи, таємно зроблені в кабінеті Президента, які викривали участь 
Президента та інших вищих посадових осіб держави у зникненні Георгія 
Ґонґадзе. Відповідно до звіту «Репортерів без кордонів», опублікованого 
22 січня 2001 року, у записаній розмові згадувалися різні способи, якими 
можна було позбутися п. Ґонґадзе. В одній із тих розмов, нібито між Пре-
зидентом та Міністром внутрішніх справ, Міністр сказав, що знає людей, 
здатних виконати це завдання, людей, яких він назвав «справжніми орла-
ми», готових зробити все, що треба. («Справжні орли» означали нелегаль-
ну групу колишніх або теперішніх членів охорони). Це викриття призвело 
до величезного політичного скандалу. 

12. Двома днями пізніше, 30 листопада 2000 року, Печерський район-
ний суд м. Києва порушив кримінальну справу проти п. Мороза за наклеп 
через ці аудіокасети. 

13. Заявник втік з України. Проте, він ще мав внутрішній паспорт, 
в якому зазначалась його прописка в м. Києві (як вона тоді називалась, 
див. п.п. 40-42 нижче). 

14. Заявник звернувся за політичним притулком до Сполучених Шта-
тів Америки (США). 27 квітня 2001 року Служба імміграції та натураліза-
ції Департаменту юстиції США визнала заявника біженцем відповідно до 
Конвенції ООН «Про статус біженців» 1951 року (далі – Женевська Кон-
венція). Департамент юстиції США видав заявникові проїзний документ 
біженця і надав йому право залишатися у США на невизначений строк. 

15. 4 січня 2001 року слідчий Генеральної прокуратури України (далі – 
ГПУ) порушив кримінальну справу щодо заявника за обвинуваченням 
його в наклепі як щодо Президента України – п. Л.Кучми, так і щодо 
п. В. Литвина та п. Ю. Кравченка, які в той час були головою Адміністрації 
Президента України та Міністром внутрішніх справ відповідно. Ця кри-
мінальна справа була порушена також за ознаками злочину про підробку 
документа, який видається державною установою, оскільки заявник у за-
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яві, поданій для оформлення паспорта, не зазначив, що він обізнаний з ві-
домостями, які становлять державну таємницю, які йому стали відомі при 
виконанні ним службових обов’язків (див. п. 34 нижче). У цей же день слід-
чий ГПУ виніс постанову про оголошення заявника в розшук. 

16. 14 лютого 2001 року слідчий ГПУ порушив ще одну кримінальну 
справу проти заявника про розголошення відомостей, що становлять дер-
жавну таємницю та перевищення заявником влади й посадових повнова-
жень. 15 лютого 2001 року заявник був обвинувачений у скоєнні всіх чо-
тирьох злочинів разом. 19 жовтня 2001 року ГПУ повторно була винесена 
постанова про притягнення заявника як обвинуваченого відповідно до 
нового Кримінального кодексу. Обвинувачення в наклепі було знято, 
оскільки новий Кримінальний кодекс декриміналізував цей злочин. 24 січ-
ня 2002 року Печерський районний суд м. Києва у відсутності заявника 
виніс рішення про його затримання для розгляду в судовому засіданні 
питання щодо взяття заявника під варту. 

В. ФАКТИ, ЯКІ СТАЛИ ПІДСТАВОЮ ДЛЯ СКАРГ ЗАЯВНИКА 

17. 12 січня 2002 року 9-ий з’їзд Соціалістичної партії України вису-
нув заявника кандидатом за № 15 у списку Соціалістичної партії України 
на вибори до Верховної Ради України. 

18. 22 січня 2002 року Соціалістична партія України подала до Центра-
льної виборчої комісії заяву заявника про його реєстрацію кандидатом. 
У заяві про реєстрацію заявник вказав адресу прописки як адресу свого 
місця проживання протягом останніх п’яти років. 

19. 26 січня 2002 року Центральна виборча комісія України прийняла 
постанову № 94 «Про відмову у реєстрації кандидатів у народні депутати 
України від 31 березня 2002 року». 

20. Ця постанова ґрунтувалась на стенограмі засідання щодо вирішен-
ня прохання заявника про реєстрацію та була прийнята за пропозицією 
пані М. Ставнійчук, члена Центральної виборчої комісії, яка заявляла, що 
у реєстрації слід відмовити за таких підстав: 

«…З вище зазначеного випливає, що дія частини другої статті 8 Зако-
ну України «Про вибори народних депутатів України» у частині прожи-
вання відповідно до чинних міжнародних договорів України не поширю-
ється на Мельниченка М. І. 

Перебування М. І. Мельниченка у США з правової точки зору та-
кож не є таким, що може бути визнано як постійне проживання в Україні, 
передбачене статтею 8 Закону … 

…будь-яка перерва у проживанні в Україні поза підставами прожи-
вання або перебування, передбаченими в частині другій статті 8 Зако-
ну…, виключає можливість для особи мати право бути обраним народним 
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депутатом України, оскільки це [перерва у проживанні] не є підставою 
проживання в Україні. 

…З огляду на це та на те, що М. І. Мельниченко подав недостовірні 
відомості щодо свого фактичного проживання або перебування протягом 
останніх п’яти років, і це було виявлено Центральною виборчою комісі-
єю, пропонується Комісії відмовити Мельниченкові М. І. в реєстрації як 
кандидата у народні депутати України…». 

21. У результаті Центральна виборча комісія прийняла пропозицію 
пані М. Ставнійчук і відмовила в реєстрації 13 потенційним кандидатам, 
включаючи заявника. Зокрема, вона вирішила: 

«…2. Відмовити в реєстрації кандидата у народні депутати України 
в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі Мельниченка 
Миколи Івановича, включеного до виборчого списку кандидатів у народ-
ні депутати України від Соціалістичної партії України по виборах народ-
них депутатів України 31 березня 2002 року під № 15, в документах якого, 
поданих до Центральної виборчої комісії, виявлено суттєво недостовірні 
відомості щодо адреси місця проживання та зазначення часу проживання 
в Україні протягом останніх п’яти років». 

22. Протягом засідання Комісія через інше регулювання правових 
відносин зробила різницю між ситуацією заявника та п. Ю.М. Звягільсь-
кого, якому було дозволено балотуватися в депутати на попередніх виборах, 
не зважаючи на те, що він тимчасово провів більше двох років за кордоном 
для медичного лікування в Ізраїлі. Заявник стверджує, що п. Ю.М. Звягіль-
ський, якого обвинувачували у зловживанні владою та посадовими обов’яз-
ками під час перебування його на посаді Прем’єр-міністра України, втік 
до Ізраїлю під час призупинення його депутатської недоторканності. 

23. Іншим 12 кандидатам було відмовлено у реєстрації через неналеж-
не оформлення необхідних для реєстрації документів. 

24. 30 січня 2002 року Соціалістична партія України подала скаргу 
до Верховного Суду України на постанову № 94 Центральної виборчої 
комісії від 26 січня 2002 року, в якій вимагала визнати постанову незакон-
ною та скасувати. 

25. 8 лютого 2002 року Верховний Суд України відхилив скаргу з таких 
підстав: 

«… відомості про фактичне проживання Мельниченка М. І. протя-
гом останніх 5 років в Україні спростовуються встановленими Центра-
льною виборчою комісією і судом фактами. Вони є суттєво недостовір-
ними для кандидата в депутати Верховної Ради України, а тому п. 2 
постанови Центральної виборчої комісії від 26 січня 2002 року № 94 від-
повідає вимогам п. 2 статті 8, статтей 41 і 47 Закону України «Про вибори 
народних депутатів України». 
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На підставі наведеного та беручи до уваги все вищезазначене… суд, 
вирішив: 

скаргу Соціалістичної партії України на п.2 постанови Центральної 
виборчої комісії від 26 січня 2002 року № 94 про відмову в реєстрації кан-
дидата в народні депутати України в багатомандатному загальнодержав-
ному виборчому окрузі Мельниченка Миколи Івановича залишити без 
задоволення». 

 
26. 21 листопада 2002 року заявник повідомив Суд, що він проживає 

у Сполучених Штатах Америки, де він отримав статус біженця. Це було 
відомо в Україні, оскільки його справі приділяли багато уваги ЗМІ. 

ІІ. ВІДПОВІДНЕ МІЖНАРОДНЕ ЗАКОНОДАВСТВО, 
НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ТА ПРАКТИКА 

А. ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА ГОЛОСУ БІЖЕНЦЯ 
У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ 

27. Стаття 25 Міжнародного пакту про громадянські та політичні пра-
ва, учасником якого є Україна, гарантує громадянам держави право обирати 
та бути обраним. 

28. Щодо можливості біженців брати участь у виборах у державі їх 
походження, то Комітет з прав людини у своєму Загальному коментарі 
до статті 25 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права за-
значає, що хоча стаття 25 забороняє будь-яку дискримінацію щодо гро-
мадян, проте вимога реєстрації, яка залежить від проживання, може бути 
виправдана. Таким чином, держави мають право обмежити виборче право 
до тих громадян, які фактично проживають на їх території. Цей Коментар 
також закріплює, що: 

«15. Ефективне втілення права на вибори та можливість бути обра-
ним гарантує, що особи мають право голосувати за того чи іншого канди-
дата на їх вибір. Будь-які обмеження права бути обраним, такі як мініма-
льний вік, повинні бути виправдані об’єктивністю та розумністю критерію. 
Особи, які мають право бути обраними, не повинні позбавлятися його че-
рез нерозумні або дискримінаційні вимоги, такі як освіта, проживання чи 
походження, або політична належність. Жодна особа не може зазнава-
ти дискримінації чи будь-яких незручностей через те, що вона є кандида-
том. Державні партії можуть визначати та роз’яснювати положення зако-
нодавства, які виключають якусь групу чи категорію осіб з виборчих 
посад». 
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В. ВИТЯГИ З РОЗ’ЯСНЕННЯ ЩОДО ВИБОРІВ, 
ПРИЙНЯТИХ ВЕНЕЦІАНСЬКОЮ КОМІСІЄЮ НА ЇЇ 51-Й СЕСІЇ 

(5-6 ЛИПНЯ 2002 РОКУ) 

29. Відповідні витяги з Роз’яснень щодо виборів від 5-6 липня 2002 
року містять таке: 

Європейські виборчі принципи (проект Пояснювального звіту) 

«По-третє, право голосувати та (або) право бути обраним може бути 
предметом обмеження, виходячи з місця проживання,... проживання в 
цьому випадку означає місце постійного проживання… І навпаки, декі-
лька держав гарантують своїм громадянам, які живуть за кордоном, пра-
во голосу і навіть право бути обраним… Реєстрація могла мати місце там, 
де виборець додатково проживає, якщо він чи вона проживають там ре-
гулярно і це відображається, наприклад, у його місцевих податках; тоді, 
звичайно, виборець не може бути зареєстрований там, де він чи вона 
проживають в основному. 

Вільне пересування громадян у межах держави є одним з фундамен-
тальних прав, яке необхідне для справді демократичних виборів. Проте, 
якщо особи змінили місце проживання поза їх волею, вони мають мати, 
протягом певного часу, можливість розглядатися як резиденти їх колиш-
нього місця проживання. Така можливість повинна бути як мінімум про-
тягом п’яти років, але не більше п’ятнадцяти років для осіб, які знахо-
дяться за межами своєї держави. 

Наприкінці, обмеження можуть бути зроблені щодо політичних прав. 
Проте такі обмеження повинні відповідати звичайним умовам, відповідно 
до яких основні права можуть бути обмежені. Іншими словами, вони по-
винні: 

– бути передбачені законом; 
– відповідати принципу пропорційності; 
– базуватися на психічній недієздатності особи або кримінальному 

обвинуваченні за тяжкі злочини. 
Більше того, позбавлення політичних прав може бути тільки за рі-

шенням суду відповідно до закону. Проте, у випадку позбавлення права 
на підставі психічної недієздатності, таке рішення може стосуватися не-
дієздатності та тягнути за собою в силу самого закону позбавлення циві-
льних прав. 

Умови позбавлення осіб права бути обраними можуть бути менш су-
ворими, ніж позбавлення їх права голосу, оскільки в результаті перебу-
вання особи на державній посаді її можна звільнити з неї, якщо вона своїми 
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діями на цій посаді порушує значні суспільні інтереси, що буде переслі-
дувати законну мету». 

С. ПРАКТИКА РІЗНИХ ЮРИСДИКЦІЙНИХ ОРГАНІВ, 
ЯКА СТОСУЄТЬСЯ ВИМОГИ ЩОДО ПРОЖИВАННЯ СТОСОВНО 

ПРАВА НА ВІЛЬНІ ВИБОРИ 

30. Немає єдиної практики різних держав щодо участі біженців у ви-
борах. Хоча багато держав не передбачають ніякої вимоги щодо прожи-
вання (наприклад, Великобританія, Ірландія, Кіпр, Фінляндія, Італія, 
Франція, Греція, Польща, Нідерланди, Чехія, Іспанія, Португалія, Естонія, 
Латвія, Хорватія, Молдова, Швейцарія, Австрія та Туреччина), інші держа-
ви продовжують закріплювати таку вимогу до виборів Президента (напри-
клад Німеччина, Болгарія, Македонія, Азербайджан, Албанія та Росія) 
або парламентських виборів (Мальта та Ісландія – президентська система; 
Ліхтенштейн, Бельгія, Люксембург, Данія, Норвегія та Швеція – непрези-
дентська система), або до обох виборів (Угорщина, Словаччина, Вірменія, 
Румунія, Грузія, Литва та Україна). 

D. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ ВІД 28 ЧЕРВНЯ 1996 РОКУ 

31. Відповідні витяги з Конституції України: 

Стаття 8 

«...Конституція України має найвищу юридичну силу. 
...Норми Конституції України є нормами прямої дії...». 

Стаття 9 

«Чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України, є частиною національного законодавства 
України...». 

Стаття 22 

«...Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути 
скасовані...». 

Стаття 24 

«Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками... політичних... та 
інших переконань..., (чи) місця проживання...». 
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Стаття 38 

«Громадяни мають право брати участь в управлінні державними 
справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і 
бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самовря-
дування. 

Громадяни користуються рівним правом доступу до державної служ-
би, а також до служби в органах місцевого самоврядування». 

Стаття 64 

«Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть 
бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. 

В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися 
окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. 
Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 
27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції». 

Стаття 76 

«...Народним депутатом України може бути громадянин України, 
який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і 
проживає в Україні протягом останніх п'яти років. 

Не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин, який 
має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не по-
гашена і не знята у встановленому законом порядку...» 

Стаття 77 

«...Порядок проведення виборів народних депутатів України встано-
влюється законом». 

Е. ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЦЕНТРАЛЬНУ ВИБОРЧУ КОМІСІЮ» 
ВІД 17 ГРУДНЯ 1997 РОКУ 

32. Витяги з Закону України «Про Центральну виборчу комісію» від 
17.12.1997 р.: 

Стаття 1. Статус Центральної виборчої комісії 

«Центральна виборча комісія (далі – Комісія) є постійно діючим 
державним органом, який відповідно до Конституції України, цього та 
інших законів України забезпечує організацію підготовки і проведення 
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виборів Президента України, народних депутатів України, а також всеук-
раїнських референдумів...». 

Стаття 14. Повноваження ЦВК 

«Центральна виборча комісія:... 
11) реєструє відповідно до законів України кандидатів у депутати, 

включених до виборчих списків політичних партій (блоків), та видає 
представникам політичних партій (блоків) копію рішення про реєстрацію, 
посвідчення кандидатів у депутати;...». 

F. ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНСЬКОЇ РСР ВІД 18 ЛИПНЯ 1963 РОКУ∗ 

33. Витяги з цивільного кодексу Української РСР від 18.07.1963 р. 

Стаття 17. Місце проживання 

«Місцем проживання визнається те місце, де громадянин постійно 
або переважно проживає...». 

G. ДЕРЖАВНА ТАЄМНИЦЯ І ЗАЯВА НА ОТРИМАННЯ ПАСПОРТА 

34. Закон України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну 
громадян України» містить у статті 12 посилання на Закон України «Про 
державну таємницю». Особи, обізнані з державною таємницею, більш де-
тально контролюються, якщо вони хочуть отримати закордонний паспорт 
чи виїхати на постійне місце проживання за кордон. Міністерство внут-
рішніх справ разом зі Службою безпеки України систематично перевіря-
ють усіх осіб, які звертаються за отриманням такого паспорта. 

Н. ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ВИБОРИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ» 
ВІД 18 ЖОВТНЯ 2001 РОКУ (ЗІ ЗМІНАМИ ВІД 17 СІЧНЯ 2002 РОКУ) 

35. Відповідні витяги з Закону: 

Стаття 8. Право бути обраним 

«1. Депутатом може бути обраний громадянин України, який на день 
виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні 
протягом останніх п’яти років. 
                                                        
∗ Який діяв на той час 
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2. Проживання в Україні за цим Законом означає проживання на тери-
торії, яка включає: територію в межах державного кордону України, судна, 
що перебувають у плаванні під Державним Прапором України, а також 
перебування громадян України у встановленому законодавством порядку 
у відрядженні за межами України, в дипломатичних та інших офіційних 
представництвах і консульських установах України, міжнародних органі-
заціях та їх органах, на полярних станціях України, а так само перебування 
громадян України за її межами відповідно до чинних міжнародних дого-
ворів України...». 

Стаття 41. Умови реєстрації кандидатів у депутати 
в багатомандатному окрузі, включених до виборчого списку партії 

«...8) автобіографій осіб, включених до виборчого списку партії 
(блоку), обсягом до двох тисяч друкованих знаків, що обов’язково по-
винні містити: прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць, рік і місце 
народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, 
посаду (заняття, місце роботи, громадську роботу (в тому числі на ви-
борних посадах), партійність, склад сім'ї, адресу місця проживання із 
зазначенням часу проживання в Україні, відомості про наявність чи від-
сутність судимості;...». 

Стаття 47. Відмова в реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати 

«1. Виборча комісія відмовляє у реєстрації кандидата (кандидатів) у 
депутати у разі:... 

4) ... неналежного оформлення документів, зазначених у статтях 41... 
цього Закону;... 

6) вибуття особи, висунутої кандидатом у депутати, за межі України 
для постійного проживання;... 

8) виявлення відповідною виборчою комісією суттєвої недостовірно-
сті відомостей про кандидата, поданих відповідно до цього Закону...». 

І. ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС 
(ІЗ ЗМІНАМИ ВІД 7 БЕРЕЗНЯ 2000 РОКУ) 

36. Відповідні витяги з Цивільного процесуального кодексу: 

Стаття 24316. Підсудність справ за скаргами, заявами 

Скарги на рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комісії 
розглядаються Верховним Судом України. 
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Стаття 24317. Подання скарги, заяви 

Скаргу на рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої комі-
сії, крім зазначених у главах 30-Б, 30-В цього Кодексу, може бути подано 
до Верховного Суду України протягом семи днів відповідно з дня прий-
няття Центральною виборчою комісією рішення, вчинення дії або без-
діяльності. 

Стаття 24320. Рішення суду 

«За результатами розгляду скарги суд постановляє рішення. 
При встановленні обґрунтованості скарги суд визнає дії чи бездіяль-

ність Центральної виборчої комісії неправомірними, скасовує рішення 
і зобов’язує задовольнити вимогу заявника та усунути порушення. 

Якщо оскаржувані рішення, дії Центральної виборчої комісії відпо-
відають вимогам закону, суд постановляє рішення про відмову в задово-
ленні скарги. 

Рішення суду є остаточним і оскарженню не підлягає...». 

J. ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ПРИЄДНАННЯ УКРАЇНИ ДО КОНВЕНЦІЇ 
ПРО СТАТУС БІЖЕНЦІВ ТА ПРОТОКОЛУ ЩОДО СТАТУСУ БІЖЕНЦІВ» 

ВІД 10 СІЧНЯ 2002 РОКУ 

37. Відповідна частина цього Закону, прийнятого 10 січня 2002 року: 
«Верховна Рада України постановляє: 
Приєднатися до Конвенції про статус біженців, 1951 року та Протоколу 

щодо статусу біженців, 1967 року» 
Ратифікаційна грамота Протоколу була передана депозитарію 

04.04.2002 р. з негайним вступом в дію. Ратифікаційна грамота Конвенції 
була передана депозитарію 10.06.2002 р. і вступила в дію 08.09.2002 р. 

К. УХВАЛА КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ 
ВІД 14 БЕРЕЗНЯ 2002 РОКУ (№ 4-У/2002) 

38. Витяг Ухвали від 14.03.2002: 
«Законом України «Про громадянство України» визначено, що без-

перервне проживання на території України – це проживання в Україні 
особи, якщо її разовий виїзд за кордон у приватних справах не перевищу-
вав 90 днів, а в сумі за рік – 180 днів. Не є порушенням вимоги про без-
перервне проживання виїзд особи за кордон у службове відрядження, на 
навчання, у відпустку, на лікування за рекомендацією відповідного меди-
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чного закладу або зміна особою місця проживання на території України 
(стаття 1 цього Закону)...». 

L. ПРАКТИКА ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ 

39. Витяги з судової практики Верховного Суду: 

1. Рішення Верховного Суду від 25.03.2002 у справі Віктора Чайки 

«Питання про суттєву недостовірність відомостей про кандидата в 
депутати слід пов’язувати з наявністю умисних винних дій кандидата, 
спрямованих на введення в оману ЦВК та виборців стосовно таких відо-
мостей, які виключають можливість обрання його народним депутатом 
України або можуть вплинути на результати виборів...». 

2. Рішення Верховного Суду від 13.02.2002 у справі Юрія Буздугана 

«Описка в документах поданих для реєстрації в ЦВК не є підставою 
для відмови в реєстрації кандидатів в народні депутати України». 

3. Рішення Верховного Суду від 25.03.2002 
у справі Олександра Васька 

«Суттєва недостовірність відомостей... може полягати... біографіч-
них даних, відомостей про майновий стан за умови, що внаслідок їх опри-
люднення у виборців формується помилкова думка про порядність, квалі-
фікацію, економічну незалежність чи майнову неспроможність кандидата 
у народні депутати. 

Але в кожному конкретному випадку висновок комісії про недосто-
вірність відомостей та їх суттєвий характер має ґрунтуватися на резуль-
татах комплексного вивчення всієї інформації, вміщеної в документах, 
поданих кандидатом у депутати, та обставинах, що зумовили подачу недо-
стовірної інформації...». 

4. Рішення Верховного Суду від 25.03.2002 
у справі Степана Хмари 

«...такими відомостями, що виключають можливість обрання особи 
народним депутатом, можуть бути недостовірні дані про вік, громадянст-
во, час проживання в Україні або про наявність чи відсутність судимості 
за вчинення умисного злочину… суд вважає, що невключення заявником 
до декларації відомостей про наявність у нього на праві приватної влас-
ності нежилого приміщення …само по собі не є суттєвою недостовірністю 
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відомостей, яка тягне скасування реєстрації його кандидатом у народні 
депутати...». 

M. ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ 

40. Відповідні витяги з Рекомендації від 28 грудня 2001 року щодо за-
повнення декларації про майно кандидата передбачають таке9: 

«В. Рекомендація щодо правил заповнення: 
…1.2. Цей підпункт (відносно місця постійного проживання) слід 

заповнювати на підставі паспортних даних про прописку або тимчасову 
прописку (реєстрацію)». 

41. Інструкція про порядок обліку та розгляду заяв про надання по-
слуг телефонного зв’язку вимагає вказати адресу на підставі паспортних 
даних про прописку або тимчасову прописку. Такі ж вимоги можна знайти 
в Інструкції про порядок реєстрації громадян, які шукають роботу, та без-
робітних, про порядок видачі паспорта тощо. 

N. ПРАВОВА ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 

42. Відповідно до висновку Інституту держави та права ім. Корець-
кого (Академії правових наук) паспорт був офіційним документом, який 
підтверджує особу, підтверджуючи українське громадянство та зазнача-
ючи постійне місце проживання. Особа вважається такою, що проживала 
в Україні протягом попередніх п’яти років, якщо вона має паспорт з про-
пискою за ці п’ять років. Ні Конституція, ні виборчий Закон не вимага-
ють інформацію про теперішнє місце проживання, а вимагають інформа-
цію про формальне місце проживання відповідно до прописки, зазначеної 
в паспорті. Судова колегія у цивільних справах Верховного Суду висло-
вила цю думку в справі № 6-110у98 (ухвала від 10 червня 1998 року): 

«Юридичне значення щодо проживання народного депутата, канди-
дата в депутати або іншої особи у зв’язку з виборами мають лише доку-
ментовані дані, зібрані у встановленому законом порядку, оскільки саме 
вони належать до основних даних про особу… 

загальним документом, який засвідчує особу його власника, підтверд-
жує громадянство і реєструє постійне місце проживання громадянина є 
паспорт (див. статтю 5 Закону України «Про громадянство в Україні» та 
статті 1 і 6 Положення про паспорт громадянина України від 2 вересня 
1993 року, № 3423-ХІІ)… 
                                                        
9 Декларація про майно та доходи кандидата до членів Верховної Ради України та членів 
його/її сімї за 2001 рік та Рекомендація щодо правил її заповнення, затверджена наказом 
Міністерства фінансів України № 611 від 28 грудня 2001 року, зареєстрована Міністерством 
юстиції України 2 січня 2002 року (№ 1/6289). 
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При наявності в особи паспорта громадянина України і відомостей 
у ньому про прописку протягом останніх п’яти років як факту реєстрації 
постійного місця проживання вважається, що ця особа проживала в Украї-
ні протягом останніх п’яти років». 

ПРАВО 

І. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 
ПРОТОКОЛУ № 1 ДО КОНВЕНЦІЇ 

43. Заявник скаржиться на порушення статті 3 Протоколу № 1 до Кон-
венції, яка закріплює: 

«Високі Договірні Сторони зобов’язуються проводити вільні вибори з 
розумною періодичністю шляхом таємного голосування в умовах, які забез-
печують вільне вираження думки народу у виборі законодавчого органу». 

А. ТВЕРДЖЕННЯ СТОРІН 

44. Заявник стверджував, що він був свавільно позбавлений реєстра-
ції у списку кандидатів на вибори до Верховної Ради України від Соціа-
лістичної партії України. Він зазначив, що, по-перше, подав правдиву ін-
формацію щодо його проживання відповідно до прописки за останні 5 
років та, по-друге, що він проживав в Україні, навіть перебуваючи за її 
межами, відповідно до міжнародних договорів, як це передбачено Зако-
ном «Про вибори народних депутатів», оскільки Уряд США надав йому 
статус біженця, а Женевська Конвенція про статус біженців 1951 році вже 
була підписана Україною. Він заявляв, що відмова зареєструвати його 
кандидатом у депутати до Верховної Ради не має об’єктивного чи розум-
ного виправдання, не переслідувала законну мету та що таке втручання 
у його права не було пропорційним. 

45. Заявник зазначив, що хоча Закон «Про вибори народних депута-
тів» відповідає вимогам статті 3 Протоколу № 1 до Конвенції, його тлума-
чення органами державної влади у цій справі було свавільним, оскільки 
Закон не визначає конкретно, чи кандидат повинен мати 5 років юридич-
но підтвердженого місця проживання, чи 5 років фактично проживати в 
Україні. Для нього вимога місця проживання була чітко доведена штам-
пом прописки у національному паспорті громадянина України. Прописка 
означала його постійну, юридичну адресу в Україні та, відповідно, він за-
значив таку інформацію у своїй заяві про реєстрацію кандидатом у депу-
тати. Він посилався на інші адміністративні процедури, де вимагалась 



С П Р А В А  « М Е Л Ь Н И Ч Е Н К О  П Р О Т И  У К Р А Ї Н И »  

 162 

інформація про прописку, яка означала «місце проживання» (див. п.п. 40-
42 нижче). Прописка була невід’ємним, основним аспектом в українській 
адміністративній системі та була підставою для визначення місця прожи-
вання для офіційних цілей. Закон «Про вибори народних депутатів» по-
силається на «проживання» в Україні, тоді як Центральна виборча комісія, 
під час відмови у реєстрації кандидатів, використовувала різні терміни, 
такі як «постійне місце проживання в Україні», або «його місце перебу-
вання», терміни, які не визначені в тексті цього Закону. Відмова у реєстра-
ції за цих підстав була, відповідно, несумісна з принципом рівності перед 
законом, правової певності та верховенства права. 

46. Заявник далі зазначав, що він подавав правдиву інформацію щодо 
його місця проживання та змушений був покинути Україну у зв’язку з 
переслідуванням його органами державної влади з політичних мотивів. 
Він наполягав на тому, що Центральна виборча комісія та Верховний Суд 
України відмовили у його праві на вибори всупереч статті 24 Конституції 
України, яка забороняє дискримінацію на підставі місця проживання. 

47. Уряд зазначив, що заявник не надав Центральній виборчій комісії 
фактичної адреси його місця проживання та не довів, що він проживав за 
кордоном відповідно до міжнародних договорів, підписаних Україною, 
оскільки не бажав повідомляти про свою американську адресу українсь-
ким силовим структурам. Він не проживав останніх 5 років в Україні, як 
цього вимагає стаття 8 Закону України «Про вибори народних депутатів», 
оскільки більше року до виборів проживав у США, де набув статус біжен-
ця. Більше того, заявник не перебував за кордоном відповідно до міжнарод-
них договорів, підписаних Україною, відповідно до частини 2 статті 8 цього 
Закону. Уряд зазначив, що Женевська конвенція 1951 року набула чинності 
для України тільки 8 вересня 2002 року. А рішення у справі заявника на 
національному рівні вже було прийнято до цієї дати. 

48. Уряд посилався на статтю 17 Цивільного кодексу, яка визначає 
місце проживання як місце, де він чи вона постійно чи тимчасово 
проживає (п. 33 вище). Поняття тимчасової відсутності в Україні було 
підтверджено Конституційним Судом України у його рішенні від 14 бе-
резня 2002 року у справі № 4-у/2002 (п. 38 вище). Поняття «місце про-
живання» повністю відрізняється від поняття «місця реєстрації», яке у 
той час замінило прописку. Уряд зазначає, що органи державної влади 
мають широкі межі розсуду щодо тлумачення відповідного законодав-
ства щодо його відповідності статті 3 Протоколу № 1. 

49. Вони також оскаржували будь-яку невизначеність у Законі щодо 
вимоги п’ятирічного перебування. Більше того, частина 2 статті 8 Закону 
надає широкі межі розсуду органам державної влади у визначенні місця 
проживання «відповідно до міжнародних договорів в Україні». 
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50. Уряд України зазначив, що заявник не може вважатися біженцем, 
оскільки його не переслідували в Україні та не було жодної погрози тако-
го переслідування. Проте він зазначив, що заявник був би затриманий 
українськими силовими структурами, у разі перетину кордону Украї-
ни. Він посилався на незакінчене кримінальне слідство щодо розголошен-
ня магнітофонних записів, які нібито були зроблені заявником у кабінеті 
Президента України. Уряд стверджував що неправдива заява про реєстра-
цію заявника кандидатом у депутати може розглядатися як спроба отри-
мання імунітету від кримінального обвинувачення. Така мета несумісна 
зі статусом народного депутата та його функціями. 

51. Уряд вважав, що підставами відмови у реєстрації заявника було 
надання ним неправдивої інформації, а не місце проживання заявника як 
таке. Така неправда могла ввести в оману електорат щодо чесності канди-
дата та його компетентності. Більше того, перевірка цієї інформації від-
повідає потребам демократичного суспільства. 

52. Уряд вважав, що поведінка заявника по суті була несумісною з його 
бажанням набути статус народного депутата. 

В. СУДОВА ПРАКТИКА 

53. Суд зазначає, що стаття 3 Протоколу № 1 до Конвенції проголо-
шує фундаментальний принцип для ефективної політичної демократії, та 
є відповідно найвищою цінністю в системі Конвенції (див. «Метью-Мохін» 
та «Клерфайт проти Бельгії», рішення від 2 березня 1987 року, Серія А 
№ 113, стор. 22 § 47). Щодо зв’язку між демократією та Конвенцією, Суд 
уже навів свої аргументи у рішенні від 30 січня 1998 року у справі «Об’єд-
нана Комуністична Партія Туреччини та інші проти Туреччини» (Допо-
віді про винесені Судом ухвали та рішення 1998-I, pp. 21-22, § 45, які про-
цитував у справі «Язар та інші проти Туреччини», № 22723/93, 22724/93 та 
22725/93, § 47, ЄСПЛ 2002-II): 

«Демократія без сумніву є фундаментальною ознакою у європейсь-
кому суспільстві… Це зрозуміло, по-перше, з Преамбули Конвенції, яка 
встановлює дуже тісний зв’язок між Конвенцією та демократією, закріп-
люючи, що визначення та подальша реалізація прав людини і основних 
свобод найкраще забезпечується, з одного боку, ефективною політичною 
демократією та, з іншого боку, однаковим розумінням та дотриманням 
прав людини. Преамбула далі підтверджує, що європейські країни мають 
спільну спадщину політичних традицій, ідей, свобод та верховенства пра-
ва. Суд зазначив, що в цій спільній спадщині слід встановити фундамен-
тальні цінності Конвенції…, декілька разів зазначалося, що Конвенція була 
створена для визначення та проголошенням ідеалів і цінностей демок-
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ратичного суспільства….» (вищезазначене рішення у справі «Язар та інші 
проти Туреччини», § 47). 

54. Суд наголошує, що стаття 3 Протоколу 1 включає суб’єктивні 
права голосувати та бути обраним. Незважаючи на важливість цих прав, 
вони не є абсолютними. Оскільки стаття 3 визнає такі права, не надаючи 
самим понять, дозволяючи самих визначити їх, то є межі для «встанов-
лених обмежень» (див. «Метью-Мохін та Клерфаут», див. с. 23, § 52). 
У своїх внутрішніх правових системах Договірні сторони можуть робити 
право голосувати та бути обраним предметом для певних обмежень, які 
не заборонені в принципі статтею 3. Держави мають широкі межі розсуду 
у цій сфері, проте Суд визначає, чи були дотримані вимоги Протоколу 
№ 1. Суд повинен упевнитись, що ці умови не обмежують права до та-
кого ступеня, позбавляють їх суті та ефективності взагалі, що вони пе-
реслідують законну мету, та що заходи, які вживалися, є пропорційними. 

55. Щодо конституційних правил про статус народних депутатів, вклю-
чаючи критерії для проголошення їх такими, що не відповідають встано-
вленим вимогам, незважаючи на те, що вони мають багато спільного, 
такі критерії відрізняються один від одного відповідно до історичних та 
політичних факторів, які характерні для кожної країни. Багатоманітність 
положень, передбачених у конституціях виборчому законодавстві бага-
тьох держав Ради Європи, показує різноманітність можливостей у цій 
сфері. З метою дотримання статті 3, будь-яке законодавство про вибори 
має бути оцінене у світлі політичного розвитку країни, оскільки ознаки, 
які неприйнятні в контексті однієї системи, можуть бути виправданими в 
контексті іншої. Проте широкі межі розсуду держави у цій сфері обмеже-
ні зобов’язанням поважати фундаментальні принципи статті 3, зокрема 
«вільне вираження думки народу під час вибору законодавчого органу» 
(див. Метью-Мохін та Клерфаут, сс. 23-24, § 54; «Пуколзіна проти Латвії», 
№ 46726/99, § 33 ЄСПЛ 2002-II). 

56. Щодо умов проживання у зв’язку з правом бути обраним, як та-
ким, Суд ніколи не виражав своєї точки зору з цього приводу. Проте, від-
носно окремого права голосувати, Суд вирішив, що це не є нерозумною чи 
свавільною вимогою (див. «Хілбе проти Лісенштайн» (ріш.), № 31981/96, 
ЄСПЛ 1999-VI). Суд вважає, що вимога щодо проживання для голосу-
вання може бути виправдана на підставі (1) припущення, що громадянин-
нерезидент менше прямо чи безпосередньо зацікавлений, та менше знає 
про повсякденні проблеми держави, (2) нездійсненність, а інколи і небажа-
ність (у деяких випадках неспроможність) кандидатів у народні депутати, 
представляти різні інтереси громадян, які проживають за кордоном, так, 
щоб було дотримано свободи на вільне вираження поглядів; (3) вплив гро-
мадян-резидентів на вибір кандидатів та на формулювання їх виборчої 
програми, та (4) співвідношення між правом голосувати на парламентських 
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виборах та отримати результат від дій обраного органу («Полако та Гаро-
фало проти Італії», № 23450/94, рішення Комісії від 15 вересня 1997 року). 

57. Суд допускає, що більш суворі вимоги можуть бути встановлені 
до можливості бути обраним до парламенту, ніж до можливості голосу-
вання (див. роз’яснення щодо виборів Венеціанської Комісії, § 29 вище). 
Виходячи з цього, Суд не перешкоджає встановленню вимоги п’ятирічного 
проживання для потенційних кандидатів до парламенту. Проте спірним 
є те, що ця вимога може розглядатися як така, що дає можливість цим 
особам отримати достатні знання з питань, пов’язаних із завданнями наці-
онального парламенту. 

58. Більше того, дуже суттєвим є те, що кандидати до парламенту 
мають бути особами прямими та чесними. Шляхом зобов’язання їх 
самих бути повністю та добровільно публічно відкритими, відвертими, 
електорат може визначити особисті якості кандидата та можливість най-
кращого представництва їх інтересів у парламенті. Такі вимоги чітко від-
повідають інтересам демократичного суспільства і держави мають межі 
розсуду у їх застосуванні. 

59. У цьому зв’язку Суд зазначає, що предмет та мета Конвенції ви-
магає, щоб її положення тлумачились та застосовувались у такий спосіб, 
щоб зробити її вимоги не просто теоретичним, або ілюзорними, але й 
практичними і ефективними (див., наприклад, «Артісо проти Італії», 
рішення від 13 травня 1980, серія А № 37, сс. 15-16, § 33; «Об’єднана Ко-
муністична партія проти Туреччини та Інші проти Туреччини», рішен-
ня від 30 січня 1998, Доповіді про винесені судом ухвал та рішень 1998-I, 
сс. 18-19, § 33; та «Чессагної та інші проти Франції» [GC], № № 25088/94, 
2833195 та 28443/95, § 100, ЄСПЛ 1999-III). Право стати кандидатом на 
виборах, що гарантується статтею 3 Протоколу № 1, і є таким суттєвим 
правом у концепції реального демократичного устрою, яке було б ілюзор-
ним, якщо комусь може бути відмовлено у цьому праві в будь-який мо-
мент. Таким чином, якщо держава має широкі межі розсуду при визна-
ченні вимог для надання права абстрактно, принцип того, що право має 
бути ефективним, вимагає, щоб процедура надання права містила достатні 
гарантії для запобігання свавільним рішенням. 

C. ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕЦЕДЕНТНОЇ ПРАКТИКИ СУДУ У ЦІЙ СПРАВІ 

60. Суд зазначає, що його повноваження перевіряти дотримання на-
ціонального законодавства обмежені (див. «Хакансон і Старесон проти 
Швеції», рішення від 21 лютого 1990 р. серія А № 171-А, с. 16, § 47) і що 
заміняти національні суди не є завданням Суду. Вирішення проблем тлума-
чення національного законодавства є завданням національної влади (див. 
«Вайт і Кенеді проти Німечини» [GC], № 26083/94, § 54, ЄСПЛ 1999-1). 
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Проте, Суд має визначити, чи були рішення національних судів у цій 
справі сумісними з правом заявника виступати кандидатом на виборах 
(див. mutatis mutandis, «Совтрансавто Холдинг проти України» № 48553/99, 
§ 95, ЄСПЛ 2000-VII). 

61. Враховуючи відповідне національне законодавство та практику, 
Суд встановив, що вимога проживання в Україні не була абсолютною і 
що національна влада, надаючи дозвіл або відмовляючи у реєстрації пев-
ному кандидатові, була зобов’язана враховувати його конкретну ситуацію. 
Суд вважає, що ні відповідне законодавство, ні практика не містять пря-
мої вимоги «постійного» або «тривалого» проживання на території Укра-
їни. Крім того, законодавство не містить різниці між поняттями «закон-
ного» та «постійного» проживання. Зрозумілим є те, що у вказаний період 
«місце постійного проживання» заявника частково було за межами Укра-
їни, оскільки 26 листопада 2000 р. він був змушений залишити країну че-
рез побоювання бути переслідуваним та оселився як біженець на території 
Сполучених Штатів Америки (див. п. 10). Однак прописка в його націо-
нальному паспорті не змінилась. 

62. Суд зазначив, що на той час єдиний доказ реєстрації місця про-
живання особою, яке не завжди співпадає з місцем її постійного прожи-
вання (п.п. 56-58), містився у внутрішньому національному паспорті. Далі 
Суд зазначає, що прописка була невід’ємним та основоположним аспек-
том української адміністративної системи та широко використовувалась 
для багатьох цілей (реєстрація поточного місця проживання громадян, 
військового призову, голосування на виборах, різноманітні майнові питан-
ня тощо). 

63. Суд вважає вкрай важливим той факт, що кандидати у народні 
депутати мали надавати детальну інформацію щодо їх особистої власнос-
ті та доходів, а також щодо власності своєї сім’ї. Стандартна декларація 
вимагає від кандидатів зазначити «їх прописку або тимчасову прописку 
(реєстрацію), що міститься в паспорті громадянина» (п. 40). Тому Суд 
вважає, що в декларації про доходи, яка подається до Центральної вибор-
чої комісії для реєстрації як кандидата, заявник був зобов’язаний надати 
інформацію лише щодо прописки. 

64. На думку Суду, посилання заявника на Женевську конвенцію 
1951 року як на законний аргумент не є суттєвим, оскільки на той час во-
на не набула чинності для України. Однак, Суд зауважує, що Україна як 
країна, що підписала Женевську конвенцію, відповідно до статті 18 Віден-
ської Конвенції про право міжнародних договорів мала утримуватись від 
дій, які позбавили б Женевську конвенцію її об'єкта й мети до набрання 
нею чинності. 

65. Важливішим є те, що Суд вважає, що заявник може спиратися як 
на об’єктивний, наявний аргумент на своє побоювання переслідування 
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через свою роботу, підозрілі події навколо зникнення і вбивства журналі-
ста Георгія Ґонґадзе та «касетний скандал». Крім того, заявник був швид-
ко визнаний особою, що легітимно шукає політичного притулку в Сполу-
чених Штатах Америки. Тому зрозумілим є те, що заявник швидко і на 
невизначений час залишив країну. Суд визначає, що заявник був у склад-
ній ситуації: якби він залишився в Україні, його особиста безпека чи фі-
зична недоторканність були б під загрозою, реалізація будь-яких політич-
них прав неможливою, при тому що, залишивши країну, він так само був 
би позбавлений реалізації цих прав. 

66. Враховуючи вищезазначене, Суд вважає, що рішення Центральної 
виборчої комісії про відмову у реєстрації заявника як кандидата у народні 
депутати України через подання ним неправдивих відомостей, незважаю-
чи на наявність в останнього зареєстрованого законного місця проживання 
на території України (прописки), порушує статтю 3 Протоколу № 1 до 
Конвенції. 

67. Тому мало місце порушення статті 3 Протоколу № 1 до Конвенції. 

III. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 14 КОНВЕНЦІЇ ОКРЕМО 
ТА В ПОЄДНАННІ ЗІ СТАТТЕЮ 3 ПРОТОКОЛУ № 1 ДО КОНВЕНЦІЇ 

68. Заявник також скаржився, що факт позбавлення його права висту-
пати кандидатом у депутати лише з тієї підстави, що він нібито надав не-
правдиву інформацію щодо місця свого проживання протягом останніх 
п’яти років, змусив його під час реалізації свого права, передбаченого 
статтею 3 Протоколу № 1 до Конвенції (див. вище), страждати від дискри-
мінації, яку стаття 14 Конвенції забороняє. Він порівнює свою ситуацію 
з іншим кандидатом, який не проживав в Україні протягом п’яти років 
поспіль, але був зареєстрований кандидатом на виборах. Стаття 14 про-
голошує: 

«Здійснення прав і свобод, викладених у Конвенції, гарантується без 
будь-якої дискримінації за ознакою статі, раси, кольору шкіри, мови, релі-
гії, політичних чи інших переконань, національного або соціального поход-
ження, належності до національних меншин, майнового стану, народження 
або інших обставин». 

69. Уряд зазначив, що не було порушення статті 3 Протоколу № 1 до 
Конвенції у поєднанні зі статтею 14, оскільки дискримінації щодо заяв-
ника не було. 

70. Заявник заперечив цей аргумент, посилаючись зокрема на обста-
вини справи п. Звягільського Я.М., який став депутатом Верховної Ради 
України, незважаючи на те, що проживав за кордоном (п. 22 ). 
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71. Суд вважає, що скарги за цією статтею по суті співпадають із скар-
гами за статтею 3 Протоколу № 1. Враховуючи висновки з цього приводу 
(див. п.п. 60-67), Суд вважає недоцільним розглядати окремо скаргу щодо 
порушення статті 14 Конвенції. 

IV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ 

72. Стаття 41 Конвенції проголошує: 
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і 

якщо внутрішнє право відповідно Високої Договірної Сторони передбачає 
лише часткову компенсацію, Суд, у випадку необхідності надає потерпілій 
стороні справедливу сатисфакцію» 

А. МАТЕРІАЛЬНА ШКОДА 

73. Заявник стверджував, що його вимога відшкодування матеріаль-
ної шкоди пов’язана із втратою заробітної плати, яку він мав би отриму-
вати як депутат Верховної Ради України. Він зазначив, що міг бути обра-
ним за списками Соціалістичної партії України, оскільки партія набрала 
необхідну для цього кількість голосів. Заявник вимагав 52,228,8310 грн. 
компенсації, керуючись приблизним розміром заробітної плати народно-
го депутата України, яку він мав би отримувати у разі обрання. 

74. Уряд зазначив, що відсутній причинний зв’язок між зазначеною 
матеріальною шкодою та виявленим порушенням. Уряд України стверджу-
вав, що ситуація є аналогічною ситуації у справі «Подколзіна проти Латвії» 
(п. 48 вище). 

75. Суд, як і Уряд, вважає, що причинний зв’язок між стверджуваною 
матеріальною шкодою та виявленим порушенням відсутній. (див. «Ван 
Джейжем проти Бельгії» [GC], № 26103/95,§ 40, ЄСПЛ 1999-I, та «Ніко-
лова проти Болгарії» [GC], № 31195/96, § 73, ЄСПЛ 1999-II). Таким чином, 
Суд відхиляє вимоги заявника у цій частині. 

B. МОРАЛЬНА ШКОДА 

76. Заявник стверджував, що відмова у його реєстрації як кандидата 
на вибори примусила його залишатись у вигнанні в Сполучених Штатах 
Америки як політичного біженця. Далі він стверджував, що порушення йо-
го прав призвело до серйозних фізичних та моральних страждань та за-
шкодило його репутації, оскільки державні органи продовжують дискре-
                                                        
10 EUR 7.838.93 
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дитувати його через засоби масової інформації в Україні та за кордоном. 
Заявник вимагав 100,000 євро компенсації. 

77. Уряд вважав, що сума, зазначена заявником, є надмірною, зважаю-
чи на прожитковий мінімум та рівень доходів в Україні на цей час. Він 
вказав на необґрунтованість вимог заявника. Уряд стверджував, що сама 
констатація порушення становитиме достатню сатисфакцію моральної шко-
ди, якої, за твердженнями заявника, він зазнав. Крім того, Уряд зазначив, 
що звернення до Європейського суду з прав людини не може бути джере-
лом для невиправданого збагачення. 

78. Суд повторює, що моральна шкода має визначатися за автоном-
ними критеріями, що випливають з Конвенції, а не на підставі принципів, 
визначених у національному законодавстві чи практиці відповідної дер-
жави (див. mutatis mutandis, «The Sunday Times проти Великобританії» 
(№ 1) (стаття 50), рішення від 6 листопада 1980 р., серія А № 38, с. 17, § 41, 
та «Пробстмеїр проти Німечинни», рішення від 1 липня 1997 р., Доповіді 
1997-VI, с. 1140, § 77). У цій справі Суд визнає, що заявник зазнав мора-
льних страждань внаслідок недопущення висунення його кандидатури 
як кандидата на виборах. Відповідно, врахувавши обставини справи і зроби-
вши свою оцінку на засадах справедливості, як вимагається статтею 41 
Конвенції, Суд присуджує заявникові суму в 5 000 євро компенсації мораль-
ної шкоди. 

С. СУДОВІ ВИТРАТИ 

79. Заявник не вимагав компенсації судових витрат, оскільки послуги 
адвоката були надані йому безоплатно. Таким чином, Суд нічого не при-
суджує в цій частині. 

D. ПЕНЯ 

80. Суд вважає, що пеня, яка нараховуватиметься у разі несвоєчасної 
сплати, дорівнює граничній позичковій ставці Європейського центрального 
банку плюс три відсоткові пункти. 

На цих підставах Суд одностайно 

1. Постановляє шістьма голосами проти одного, що мало місце пору-
шення статті 3 Протоколу № 1 до Конвенції; 

2. Постановляє одноголосно, що недоцільно розглядати окремо скаргу 
за статтею 14 Конвенції; 

3. Постановляє шістьма голосами проти одного, що: 
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а) протягом трьох місяців від дати, коли рішення стане остаточним 
згідно з пунктом 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач повинна ви-
платити заявникові в доларах США за курсом на день винесення цього 
рішення 5 000 (п’ять тисяч) євро як компенсацію моральної шкоди та будь-
який податок, який може підлягати сплаті з зазначеної суми; 

b) після закінчення вищезазначених трьох місяців і до остаточного 
розрахунку на названу суму нараховуватиметься відсоток у розмірі гра-
ничної позичкової ставки Європейського центрального банку, що діятиме 
на період несплати, плюс три відсоткові пункти. 

4. Відхиляє одноголосно решту вимог заявника щодо справедливої 
сатисфакції. 

Вчинено англійською мовою і повідомлено письмово 19 жовтня 2004 
року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду. 

 
Т.Л. Ерлі Ж.-П. Коста 

заступник секретаря голова 
 
Відповідно до пункту 2 статті 45 Конвенції та пункту 2 правила 74 

Регламенту Суду до цього рішення додається окрема думка судді Лукайдеса. 

Окрема думка п. судді Лукайдеса 

Скарга заявника полягає в тому, що йому було незаконно відмовлено 
у реєстрації як кандидата в народні депутати України за партійними 
списками Соціалістичної партії України для участі у виборах до Верхов-
ної Ради України. Підставою для відмови органами державної влади в 
реєстрації заявника як кандидата в народні депутати стало надання 
ним неправдивих відомостей про фактичне місце проживання протягом 
останніх п’яти років. Заявник стверджував, що він надав уповноваже-
ним органам інформацію щодо його реєстрації в місці законного прожи-
вання в Україні (на той час – «прописки»). Прописка була невід’ємним та 
основоположним аспектом української адміністративної системи та ши-
роко використовувалась для багатьох цілей. За твердженням заявника, 
оскільки прописка засвідчувала, що Україна була місцем його офіційної 
реєстрації впродовж останніх п’яти років до часу подачі ним заяви на ре-
єстрацію його як кандидата у народні депутати України (12 січня 2002 р.), 
інформація, надана ним, не може вважатись неправдивою. Відповідно, 
він не мав бути виключений зі списку кандидатів на підставі недотримання 
вимог проживання, навіть якщо беззаперечним є той факт, що фактично 
він не проживав в Україні впродовж зазначеного часу. 

Відповідно до статті 76 Конституції України: 
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«...Народним депутатом України може бути громадянин України, 
який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і 
проживає в Україні протягом останніх п’яти років...» 

Крім того, стаття 8 Закону України «Про вибори народних депутатів» 
містить такі положення: 

«1. Депутатом може бути обраний громадянин України, який на день 
виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в Україні 
протягом останніх п’яти років». 

Загальновідомим фактом є те, що заявник залишив Україну 26 листо-
пада 2000 р. та оселився як біженець у США відповідно до рішення держав-
них органів Сполучених Штатів Америки від 27 квітня 2001 р. В Україну 
заявник не повернувся. Тому, фактично – він не проживав в Україні «про-
тягом п’яти останніх років» до часу подачі заяви. Як уже зазначалось, за-
явник з цим не погоджується і стверджує, що, оскільки його прописка ви-
значала місцем його офіційної реєстрації Україну, він має вважатися 
таким, що відповідає вимогам цензу проживання. 

В адміністративній системі України прописка була формальним по-
значенням місця проживання особи та використовувалась, здебільшого з 
практичною метою, для формального підтвердження місця проживання. 
Вочевидь, прописка не може вважатися вирішальним доказом проживан-
ня особи в Україні, у випадках, коли в подальшому визнано, що фактично 
особа проживає за межами України. Іншими словами, у цій справі, на 
мою думку, рішення державної влади виходити з реального місця прожи-
вання заявника, аніж не зважати на це та керуватись лише пропискою, було 
цілком обґрунтованим. 

Це було змістом скарги заявника, і саме це мало бути предметом на-
шого розгляду в сенсі статті 3 Протоколу № 1 до Конвенції. Політичне 
підґрунтя та політичні питання справи не є предметом нашого розгляду 
оскільки вони були не повністю визначені заявником для доведення його 
окремих скарг відповідно до зазначених положень.  

За даних обставин, я вважаю, що в цій справі не було порушення 
статті 3 Протоколу № 1 до Конвенції. 
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C O N S E I L 

D E L ’ E U R O P E 
C O U N C I L 

O F E U R O P E 

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

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ 

ДРУГА СЕКЦІЯ 

СПРАВА «ТРЕГУБЕНКО ПРОТИ УКРАЇНИ» 

(Заява № 61333/00) 

РІШЕННЯ 

СТРАСБУРГ 
2 листопада 2004 

Це рішення набуває статусу остаточного відповідно до обставин, 
визначених частиною 2 статті 44 Конвенції. Воно може бути відредаго-
ваним. 

У справі «Трегубенко проти України» 

Європейський суд з прав людини (друга секція) засідаючи палатою, 
до складу якої увійшли судді: 

п. Ж.-П. Коста, голова, 
п. Л. Лукайдес, 
п. К. Бірсан, 
п. К. Юнґвірт, 
п. В. Буткевич, 
пані В. Томассен, 
п. М. Уґрехелідзе, 
та пані С. Доллє, секретар секції, 
порадившись у закритому судовому засіданні 21 жовтня 2003 року та 

12 жовтня 2004 року, 
виносить таке рішення, яке було прийнято у вищезазначені дні: 
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ПРОЦЕДУРА 

1. Справу було порушено проти України на підставі заяви № 61333/00, 
поданої до Суду 23 березня 1999 року у відповідності до статті 34 Конвен-
ції про захист прав людини та основних свобод (далі – Конвенція) громадя-
нином України Леонідом Трегубенком (далі – заявник). 

2. Заявника представляла пані Анна-Марія Неу – адвокат, що прак-
тикує у Страсбурзі. Уряд України (далі – Уряд) представляли його уповно-
важені – пані Валерія Лутковська, а пізніше – її наступниця пані Зоряна 
Бортновська. 

3. Заявник стверджував, зокрема, що скасування остаточного і обо-
в’язкового рішення суду, винесеного на його користь у порядку нагляду, 
порушило його права, передбачені ч. 1 статті 6 Конвенції та статтею 1 Про-
токолу № 1. 

4. Заяву було призначено для розгляду другою секцію Суду згідно 
з § 1 правила 52 Регламенту Суду. У межах цієї секції палата, що раніше 
розглядала цю справу (§ 1 стаття 27 Конвенції), складалася відповідно до 
§ 1 правила 26 Регламенту. 

5. Рішенням від 21 жовтня 2003 року Суд визнав заяву частково прий-
нятною. 

6. Заявник і Уряд подали зауваження щодо суті (§ 1 правила 59 Регла-
менту Суду). Після консультування зі сторонами палата остаточно вирі-
шила не проводити усних слухань щодо суті (§ 3 правила 59); сторони 
обмінялися письмовими зауваженнями. 

ФАКТИ 

І. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ 

7. Заявник народився у 1947 році і проживає у місті Торонто, Канада. 
8. У 1988 році займався підприємницькою діяльністю у місті Ялта, 

Україна, отримуючи частину свого прибутку готівкою. 
9. Відповідно до Указу Президента від 22 січня 1991 року грошові 

знаки номіналом у 50 та 100 радянських карбованців випуску 1961 року 
були вилучені з фінансового обігу і мали бути обміняні на банкноти того 
самого номіналу випуску 1991 року. Постанова Кабінету Міністрів, дато-
вана тією ж датою, визначала процедуру такого обміну, передбачаючи, 
між іншим, створення спеціальної підкомісії з питань обміну грошових 
знаків (тут і надалі – комісії з питань обміну банкнот) у складі виконав-
чих комітетів міського або районного рівнів. Ці комісії мали повноваження 
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дозволяти чи відмовляти у дозволі на обмін усіх грошей або їх частини – 
в залежності від доведення законності джерела їх надходження. 

10. У січні 1991 року заявник вніс двісті тридцять тисяч радянських 
карбованців номіналом у 50 та 100 карбованців на свій рахунок у Ялтинсь-
кому відділенні Державного банку СРСР. Одночасно заявник звернувся до 
Ялтинської комісії з питань обміну грошових знаків з метою обміну ви-
щевказаної суми. 25 березня 1991 року рішенням комісії Ялтинської місь-
кої ради народних депутатів з питань обміну грошових знаків заявникові 
відмовили в обміні грошових знаків у повному обсязі через нібито недо-
статність доказів стосовно законності джерела їх надходження та обме-
жили до двох тисяч чотириста шістдесяти двох карбованців суму, заявле-
ну для обміну. Решту коштів, що залишалися, у сумі двісті двадцять сім 
тисяч п’ятсот тридцять вісім карбованців не компенсували. 

11. Заявник оскаржив це рішення до вищестоящої комісії з питань 
обміну грошових знаків Автономної Республіки Крим. 6 травня 1991 року 
цей орган підтримав рішення Ялтинської комісії з питань обміну банкнот. 

12. Уряд заявляє, що відповідно до постанови № 2 Кабінету Міністрів 
СРСР від 22 січня 1991 року, яка регулювала процедуру обміну грошових 
знаків, рішення від 6 травня 1991 року є остаточним. 

13. У той же час державна служба безпеки перевіряла законність під-
приємницької діяльності заявника і жодних правопорушень не виявила. 

14. 19 липня 1991 року заявник звернувся до Ялтинського міського 
суду зі скаргою проти комісії з питань обміну грошових знаків з огляду 
на відмову комісії обміняти суму в двісті тридцять тисяч (радянських) 
карбованців у повному обсязі. 

15. 22 липня 1991 року ухвалою Ялтинського міського народного су-
ду заявникові було відмовлено у скарзі на підставі відсутності юрисдикції 
для розгляду такої скарги. 

16. Заявник звернувся до Кримського обласного суду з оскарженням 
рішення Ялтинського міського суду. 26 серпня 1991 року цей суд скасував 
попереднє рішення суду і направив справу на новий розгляд. 

17. 16 жовтня 1991 року Ялтинський міський суд задовольнив позов 
заявника і зобов’язав виконавчий комітет Ялтинської міської ради здійс-
нити обмін заявлених заявником грошей, що перебували на його банків-
ському рахунку, у повному обсязі (двісті тридцять тисяч карбованців). 

18. 8 квітня 1992 року Кримський обласний суд своєю ухвалою під-
тримав це рішення. 

19. 17 квітня 1992 року рішення від 16 жовтня 1991 року та 8 квітня 
1992 року були скасовані постановою Президії Кримського обласного суду. 

20. 14 квітня 1993 року палата у цивільних справах Верховного Суду 
України своєю ухвалою скасувала попередні рішення, підтримавши рішен-
ня від 16 жовтня 1991 року та від 8 квітня 1992 року, винесених на користь 
заявника. Це рішення було остаточним. 
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21. Це рішення не виконувалось протягом декількох років. Заявник з 
різних підстав подавав скарги з метою отримати присуджену йому суму з 
урахуванням рівня інфляції. 23 травня 1996 року, 10 грудня 1996 року, 27 
травня 1997 року, а також 23 червня 1998 року Ялтинський міський суд 
задовольняв скарги з огляду на тривале невиконання рішення, винесеного 
на користь заявника. Останнім рішенням суду сума була збільшена до 
349 387,82 гривень (приблизно 53 573 євро). 

22. Листом від 26 червня 1998 року мер міста Ялта просив заступни-
ка Генерального прокурора внести протест на рішення Верховного Суду 
України, винесеного на користь заявника. 

23. 30 червня 1998 року Голова Верховного Суду України наказав 
зупинити подальше виконання вказаного рішення до того часу, поки не 
вирішиться питання щодо перегляду рішення суду в порядку нагляду. 

24. 9 вересня 1998 року заступник Голови Верховного Суду України 
в порядку нагляду вніс протест до Пленуму Верховного суду України про-
ти рішень, винесених на користь заявника. 

25. 25 вересня 1998 року Пленум Верховного Суду задовольнив про-
тест і скасував зазначені рішення суду, підтримавши початкове рішення 
Ялтинського міського суду від 22 липня 1991 року, яким відхилялася 
скарга заявника у зв’язку з браком юрисдикції. Пленум вирішив, що оскі-
льки обмін грошових знаків регулювався Постановою Кабінету Міністрів 
від 1991 року (параграф 9-й), яка передбачала позасудовий перегляд рі-
шень комісій з питань обміну грошових знаків, то спір не підпадав під 
юрисдикцію суду згідно з законодавством, чинним у 1991 році. 

26. Мер міста Ялта звернувся до Ялтинського міського суду з заявою 
про поворот виконання судового рішення і про повернення заявником 
грошей, які вже були на той час сплачені заявникові (15% від уперше 
присудженої суми). Відповідно до зауважень Уряду, суд не досліджував 
це прохання через те, що згідно з угодою, укладеною сторонами, заявник 
повернув гроші, які на той момент були йому вже сплачені. 

27. Листом від 25 листопада 1998 року Конституційний Суд України 
повідомив заявника про те, що Конституційний Суд не має юрисдикції 
для перегляду рішень звичайних судів. 

28. Ухвалою від 9 грудня 1998 року провадження по справі заявника 
було закрито через скасування рішення суду від 16 жовтня 1991 року Пле-
нумом Верховного Суду. 

ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

29. На час розгляду справи глава 42 Цивільного процесуального ко-
дексу України передбачала можливість перегляду остаточних і обов’зкових 
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рішень суду в порядку нагляду. У той час, коли Верховним Судом України 
виносилось остаточне рішення, була можливість оскарження такого рішення 
в порядку нагляду Головою Верховного Суду, Генеральним прокурором 
України та його/її заступниками (стаття 328), а справа вирішувалася Плену-
мом Верховного Суду (стаття 329). Рішення Пленуму подальшому пере-
гляду не підлягали. 

30. Процедура нагляду була скасована у червні 2001 року. 

ПРАВО 

І. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ ЧАСТИНИ 1 СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ 

31. На підставі ч. 1 статті 6 Конвенції заявник скаржився, що остаточне 
і обов’зкове судове рішення, винесене на його користь, було скасовано в 
порядку нагляду, а також, що провадження на Пленумі Верховного Суду 
України було несправедливим. Далі заявник скаржився, що рішенням 
Пленуму йому відмовлено в доступі до суду з метою визначення його 
цивільних прав. Стаття 6 Конвенції передбачає, таке: 

«Кожен при вирішенні питання щодо його цивільних прав та обов’яз-
ків… має право на справедливий і відкритий розгляд... незалежним і без-
стороннім судом...». 

А. ПРОЦЕДУРА НАГЛЯДУ: ОСНОВНІ ПИТАННЯ 

1. Подання сторін 

32. Уряд стверджував, що процедура нагляду існувала в українському 
процесуальному законодавстві до 21 червня 2001 року. На думку Уряду, 
ця процедура була спрямована на «зміцнення законності та правопорядку, 
на захист прав та законних інтересів громадян та організацій, а також на 
дотримання правових принципів відправлення правосуддя». Уряд доводив, 
що на відміну від справи «Брумареску проти Румунії», [GC] № 28342/95, 
рішення від 28 жовтня 1999 року), у цій заяві протест було внесено не проку-
рором, а заступником голови суду. Далі Уряд стверджував, що процедура 
нагляду активно застосовувалась громадянами і вважалась ними ефектив-
ним засобом. У цій справі, на думку Уряду, рішення Пленуму Верховного 
Суду України виправило хибне застосування чинного у 1991 році законо-
давства. Тому і не можна вважати, що мало місце порушення прав заявника, 
передбачених ч. 1 статті 6 Конвенції. 

33. Заявник не погодився, стверджуючи, що, скасувавши остаточне і 
обов’язкове рішення суду, винесеного на його користь, Верховний Суд 
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України порушив принцип правової певності та його право на справедли-
вий суд. 

2. Оцінка Суду 

34. Суд зазначає, що на час розгляду справи національними судами, 
заступник Голови Верховного Суду України мав повноваження, відповідно 
до статті 328 Цивільного процесуального кодексу, вносити подання про 
перегляд остаточного рішення суду. Застосування такого повноваження 
часовими межами не обмежувалось, а тому такі судові рішення, безсумнівно, 
підлягали скасуванню. 

35. Суд зауважує, що, дозволяючи внесення заяви згідно з цим пра-
вилом, Верховний Суд України звів нанівець увесь судовий розгляд, що 
завершився прийняттям остаточного та обов’язкового рішення, і тому 
порушив принцип res judicata щодо рішення, яке, крім того, вже було 
частково виконане. 

36. Оскільки Уряд стверджував, що ця справа відрізняється від справи 
«Брумареску проти Румунії» [GC] № 28342/95, від 28 жовтня 1999 року), 
оскільки подання про перегляд рішення в порядку нагляду було внесено 
не прокурором, який є особою, що представляє виконавчу владу, а суддею, 
то Суд зауважує, що процедура нагляду існувала у ряді Договірних сторін 
та мала загальні риси, включаючи категорію осіб, уповноважених вносити 
подання про здійснення такого нагляду: прокурорів і голів судів, а також 
їх заступників. 

Суд раніше вже розглядав справи, що стосувалися здіснення проце-
дури нагляду за поданням як прокурорів, так і суддів. Як і у справі «Рябих 
проти Росії», № 52854/99 від 24 червня 2003 року), де подання на здійс-
нення нагляду також було внесено суддею, Суд притримується тієї думки, 
що це питання має розглядатися з урахуванням принципу правової певності, 
а не просто як втручання з боку виконавчої влади. 

37. Суд вважає, що застосовувавши процедуру нагляду з метою ска-
сування судового рішення від 14 квітня 1993 року, Пленум Верховного 
Суду України порушив принцип правової певності і право заявника на 
доступ до суду, зазначене у ч.1 статті 6 Конвенції. 

38. Отже, мало місце порушення цієї статті. 

В. ПРОЦЕДУРА НАГЛЯДУ: ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ 

1. Подання сторін 

39. Далі Уряд наполягав на тому, що процедура нагляду була доклад-
но виписана в законі і містила розумні гарантії, так само як і необхідні 
гарантії незалежності та безсторонності судів. 
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40. Заявник поставив під сумнів зазначені процесуальні гарантії. Зо-
крема, він зауважив, що він не був присутнім на судовому засіданні і що 
перегляд справи було обмежено лише дослідженням подання, внесеного 
заступником Голови Верховного Суду. 

2. Оцінка Суду 

41. Дійшовши висновку про наявність порушення права заявника на 
доступ до суду у зв’язку з застосуванням процедури нагляду, Суд знахо-
дить, що немає необхідності окремо вирішувати питання про те, чи було 
дотримано під час цієї процедури гарантій, передбачених статтею 6 Кон-
венції (див. рішення «Рябих проти Росії», № 52854/99, § 59, від 24 липня 
2003 року). 

С. ДОСТУП ДО СУДУ 

1. Подання сторін 

42. Уряд стверджував, що Пленум Верховного Суду мав на меті 
зберегти правильне застосування законодавства, чинного в 1999 році. 
Це законодавство не передбачало судового контролю за рішеннями ко-
місій з питань обміну грошових знаків, але воно передбачало іншу (поза-
судову) процедуру оскарження. Далі Уряд стверджував, що Пленум Вер-
ховного суду просто відновив рішення Ялтинського міського суду від 
22 липня 1991 року, а тому порушення права заявника на доступ до суду 
не було. 

43. У відповідь на це заявник наполягав на тому, що Верховний Суд 
України помилково застосував законодавство і віддав перевагу спеціаль-
ним нормам, закріпленим у Постанові Кабінету Міністрів від 22 січня 
1991 року (див. частини 9 та 12 вище) у порівнянні з загальними нормами 
Конституції та законів, хоча останні мають вищу юридичну силу. 

2. Оцінка Суду 

44. Суд звертає увагу на те, що, ratio decidendi, рішення Пленуму 
Верховного Суду України усувало з-під юрисдикції судів будь-який роз-
гляд саме такої категорії цивільних спорів: щодо відшкодування вартості 
майна, як і в цій справі. Суд вважає, що таке виключення саме по собі 
суперечить праву на доступ до суду, гарантованому ч. 1 статті 6 Конвенції 
(див., з відповідними змінами, рішення у справі «Василеску проти Румунії», 
§§ 39-41) від 22 травня 1998 року, а також рішення у справі «Брумареску 
проти Румунії», що згадувалося вище, § 65). 

45. Стосовно цього також мало місце порушення ч. 1 статті 6 Конвенції. 
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ІІ. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 1 
ПРОТОКОЛУ № 1 КОНВЕНЦІЇ 

46. Заявник скаржився, що в результаті скасування остаточного та 
обов’язкового рішення суду, винесеного на його користь, було порушено 
його право на мирне володіння майном. Він посилався на статтю 1 Прото-
колу № 1 Конвенції, яка передбачає таке: 

(...) 
«Кожна фізична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не 

може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і 
на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнарод-
ного права». 

А. ЧИ БУЛО МАЙНО 

47. Сторони погодилися, що остаточним і обов’язковим рішенням 
суду від 14 квітня 1993 року, винесеним на користь заявника, останньому 
було присуджено «майно» в сенсі статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції. 
У світлі своєї послідовної прецедентної практики Суд поділяє таку думку. 

В. ЧИ БУЛО ВТРУЧАННЯ 

1. Подання сторін 

48. Уряд погодився, що скасування судового рішення від 14 квітня 
1993 року, винесеного на користь заявника, становило втручання у право 
заявника на мирне володіння майном. Тим не менше, Уряд наполягав на 
тому, що таке втручання вперше мало місце у 1991 році, коли комісія з 
питань обміну банкнот відмовила заявникові обміняти всі заявлені ним 
гроші, і що Верховний Суд України лише виправив попередні помилки і 
висвітлив неможливість скасування рішення комісії в судовому порядку 
в 1991 році. 

49. Заявник стверджував, що саме скасування остаточного та обов’яз-
кового судового рішення, винесеного на його користь, позбавило належного 
йому майна. 

2. Оцінка Суду 

50. Суд нагадує, що питання, яке розглядається в цій справі, стосу-
ється скасування остаточного і обов’язкового судового рішення, винесе-
ного на користь заявника (див. § 20 вище), а не майнового спору, що ви-
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ник у 1991 року між заявником та Ялтинською комісією з питань обміну 
грошових знаків (див. § 10 вище). Більше того, той спір не входить до 
компетенції Суду ratione temporis (див. рішення щодо прийнятності від 
21 жовтня 2003 року). 

51. Суд зазначає, що згідно з власною усталеною прецедентною 
практикою, скасування остаточного і обов’язкового рішення суду, яким 
заявникові було присуджено «майно», є втручанням у право заявника на 
мирне володіння майном. Суд вважає, що в цій справі мало місце втру-
чання в права заявника, здійсненого у формі позбавлення заявника його 
власності в сенсі статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції. 

С. ЧИ БУЛО ВТРУЧАННЯ ВИПРАВДАНИМ 

1. Подання сторін 

52. Уряд стверджував, що втручання відбувалось відповідно до зако-
ну, було спрямоване на захист правильного застосування законодавства, 
слугувало загальному інтересу, оскільки сплата боргу Ялтинською міською 
Радою призвела б до неможливості витрачання коштів на соціальні та інші 
потреби. 

53. Заявник зауважив у відпводь, що скасуванням остаточного та обо-
в’язкового рішення суду, винесеного на його користь, держава проігнору-
вала принцип справедливої рівноваги між загальними інтересами та його 
майновими правами. Заявник зазначав, що аргумент Уряду стосовно соціа-
льної програми був безпідставним, оскільки можна було знайти інші шляхи 
та джерела для виконання судового рішення, винесеного на його користь. 

2. Оцінка Суду 

Суд повторює, що позбавлення майна може бути виправданим лише 
у випадку, якщо буде показаний, inter alia, «інтерес суспільства» та «умо-
ви, передбачені законом». Більше того, будь-яке втручання у право влас-
ності обов’язково повинно відповідати принципу пропорційності. Як не-
одноразово зазначав Суд, «справедливий баланс» має бути дотриманий 
між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту осно-
вних прав людини. Пошук такого справедливого балансу пролягає через 
всю Конвенцію. Далі Суд зазначає, що необхідний баланс не буде дотри-
маний, якщо особа, про яку йдеться, несе «індивідуальний і надмірний 
тягар» (див. рішення щодо Брумареску, яке згадувалося вище, § 78). 

54. Уряд навів два виправдання втручання у майнові права заявника: 
оскільки Уряд вважає, що таке втручання було спрямоване на правильне 
застосування законодавства, то Суд зауважує, що цей аргумент аналогіч-
ний тим, які були наведені Урядом згідно з ч. 1 статті 6 Конвенції. Визнавши 
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порушення ч. 1 статті 6 Конвенції, Суд робить висновок, що хоча правильне 
застосування законодавства незаперечно становить «суспільний інтерес», 
але, виходячи із обставин цієї справи, цей інтерес мав на меті порушення 
основних принципів правової певності та доступу до суду. Тому цей ар-
гумент має бути відхилений. Оскільки Уряд посилався на те, що виплата 
боргу держави заявникові відповідно до скасованого судового рішення 
поставила б під загрозу соціальні програми місцевої влади, то Суд знову 
повторює, що нестаток фондів державної влади не може виправдовувати 
неповагу до судового рішення, в якому визначений борг (див. рішення по 
справі «Бурдов проти Росії», № 59498/00, § 35, ECHR 2002-III). Так само, 
як не може виправдовуватися і стверджувана неможливість держави по-
важати власний борг, встановлений в остаточному та обов’яковому рішенні 
суду, шляхом скасування такого судового рішення. 

55. За цих обставин, Суд знаходить, що справедливий баланс було 
порушено, а заявник поніс і продовжує нести особистий та надмірний 
тягар. Отже, має місце порушення статті 1 Протоколу № 1. 

III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ 

56. Стаття 41 Конвенції передбачає, таке: 
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і 

якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передба-
чає лише часткову компенсацію, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій 
стороні справедливу сатисфакцію». 

А. МАЙНОВА ШКОДА 

57. Заявник стверджує, що пряма шкода, спричинена його правам, 
оцінюється ним у сумі 319,891 євро, що відповідає сумі в 230 000 радянсь-
ких карбованців, яких його було позбавлено у 1991 році. Далі заявник 
оцінив втрату свого прибутку у період між 1991 та 2004 роками сумою в 
2 000 000 євро. Отже, в цілому заявник вимагав суму 2 319 891євро як 
відшкодування матеріальної шкоди. 

58. Уряд заперечував проти наявності будь-якого причинно-наслід-
кового зв’язку між порушенням, про яке йдеться, та заявленою матеріаль-
ною шкодою. Уряд стверджував, що якщо буде визнано порушення статті 1 
Протоколу № 1, то заявник вправі вимагати лише 349 387,82 українських 
гривень (53 657,81 євро), тобто суму, на яку він мав право, коли відбулося 
стверджуване правопорушення. 

59. Суд нагадує, що в цій сраві він розглядає питання не про втручан-
ня у майнові права заявника в 1991 році, а про скасування в 1998 році оста-
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точного та обов’язкового судового рішення, яким заявникові було присуд-
жено 349 387,82 гривень. 

60. Так само, як і Уряд, Суд не вбачає жодного причинно-наслідко-
вого зв’язку між визначеним порушенням та заявленою заявником значною 
матеріальною шкодою. Тим не менше, що стосується визнаного Судом 
порушення статті 1 Протоколу № 1, Суд вирішує присудити заявникові 
53 657,81 євро, що становитиме еквівалент суми, присудженої заявникові 
національним судом згідно зі скасованим судовим рішенням. 

В. МОРАЛЬНА ШКОДА 

61. Заявник вимагав 3 198 903 євро як компенсацію моральної шкоди. 
62. Уряд заявив, що ця вимога надмірна і що визнання Судом пору-

шення складатиме достатню справедливу сатисфакцію з цього питання. 
63. Суд притримується точки зору, що заявник зазнав моральних 

страждань в результаті визнаних Судом порушень, а саме по собі визнан-
ня, на думку Суду, не може вважатися достатньою компенсацією. Тим не 
менше, заявлена сума є надмірною. Роблячи свою оцінку на основі спра-
ведливості, як це вимагається статтею 41 Конвенції, Суд присуджує заяв-
никові суму в 5 000 євро як моральну шкоду. 

С. СУДОВІ ВИТРАТИ 

1. Національна процедура 

64. З цього приводу заявник не заявив жодної вимоги упродовж вста-
новленого строку, а тому стосовно цього пункту Суд нічого заявникові не 
присуджує. 

2. Процедура в органах Конвенції 

65. Заявник вимагав 15 696,27 євро як судові витрати, пов’язані з 
процедурою розгляду справи в органах Конвенції. Він надав рахунок на цю 
суму від свого адвоката. 

66. Уряд стверджував, що заявник не надав детальної інформації 
щодо роботи, виконаної адвокатом заявника, погодинну оплату тощо. Біль-
ше того, заявник не надав жодної угоди, яка б підтверджувала законне зо-
бов’язання заявника оплатити рахунок, наданий Суду. Уряд просив Суд 
відхилити вимогу заявника щодо судових витрат на тій підставі, що заяв-
ник недостатньо обґрунтував свої вимоги з цього питання. 

67. Заявник стверджував, що з огляду на тривалість розгляду його 
справи, його вимоги були розумними. 
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68. Суд знову повторює, що для того, щоби судові витрати були 
включені в суму справедливої сатисфакції за статтею 41 Конвенції, має 
бути встановлено, що вони насправді мали місце і випливали з необхід-
ності запобігти порушенню або ж одержати компенсацію за виявлене 
порушення Конвенції, а також, якщо ці витрати складали розумну суму 
(див., серед багатьох інших, рішення у справі «Нільсен і Джонсон проти 
Норвегії» [GC], № 23118/93, § 62, ECHR 1999- VIII). 

69. Суд вирішує, що такі вимоги не були дотримані в цій справі. Він 
зауважує, що ця справа не є виключно складною. Більше того, як випли-
ває із змісту документів, діяльність адвоката була обмежена поданням 
ним заяви від імені заявника та подальшим листуванням, включаючи йо-
го зауваження та вимогу щодо справедливої сатисфакції, яку заявник під-
готував самостійно. В результаті, Суд погодився з Урядом щодо відсут-
ності будь-якого детального аналізу та обґрунтування цієї вимоги. Тим не 
менше, зрозуміло, що заявник витратив певну суму на юридичне пред-
ставництво в Суді. 

Враховуючи інформацію, наявну в матеріалах справи, а також вище 
викладені міркування, Суд присуджує заявникові 1000 євро як судові ви-
трати. 

D. ПЕНЯ 

70. Суд вважає, що пеня, яка нараховуватиметься у разі несвоєчасної 
сплати, дорівнює граничній позичковій ставці Європейського центрального 
банку плюс три відсоткові пункти. 

На цих підставах Суд одностайно 

1. Постановляє, що мало місце порушення ч. 1 статті 6 Конвенції, 
оскільки було скасоване остаточне та обов’язкове судове рішення, вине-
сене на користь заявника в порядку нагляду; 

2. Постановляє, що немає необхідності окремо вирішувати питання 
щодо процесуальної несправедливості розгляду справи національним су-
дом в порядку нагляду; 

3. Постановляє, що було порушення ч. 1 статті 6 Конвенції, оскільки 
була наявна відмова у доступі до суду; 

4. Постановляє, що було порушення статтю 1 Протоколу № 1, прий-
нятого до Конвенції; 

5. Постановляє: 
(а) що держава-відповідач повинна сплатити заявникові протягом 

трьох місяців з дня набрання цим рішенням законної сили, у відповідності 
до ч. 2 статті 44 Конвенції, такі суми: 
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(і) 53 657,81 євро (п’ятдесят три тисячі шістсот п’ятдесят сім євро, 
вісімдесят один цент) на відшкодування майнової шкоди; 

(іі) 5 000 (п’ять тисяч) євро як компенсацію моральної шкоди; 
(ііі) 1 000 (одну тисячу) євро як судові витрати; 
(іv) будь-який податок, що може бути нарахований на вищеза-

значені суми; 
(b) що коли закінчиться вищевказаний тримісячний термін і до мо-

менту врегулювання питання щодо розрахунку з заявником, має бути 
сплачений звичайний відсоток, нарахований на вищевказані суми, у роз-
мірі, що дорівнює обліковій ставці Європейського центрального банку, 
протягом періоду несплати, плюс три відсотки; 

6. Відхиляє решту вимог щодо справедливої сатисфакції. 
Рішення вчинене англійською і оприлюднене у письмовій формі 2 лис-

топада 2004 року згідно з §§ 2; 3 правила 77 Регламенту Суду. 
 

С. Доллє Ж.-П. Коста 
секретар голова 
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C O N S E I L 

D E L ’ E U R O P E 
C O U N C I L 

O F E U R O P E 

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

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ 

ДРУГА СЕКЦІЯ 

СПРАВА «НАУМЕНКО ПРОТИ УКРАЇНИ» 

(Заява № 41984/98) 

РІШЕННЯ 

СТРАСБУРГ 
9 листопада 2004 року 

Це рішення стане остаточним за обставин, викладених у статті 44 § 2 
Конвенції. Воно може бути відредагованим. 

У справі «Науменко проти України» 

Європейський суд з прав людини (друга секція) засідаючи палатою, 
до складу якої увійшли судді: 

п. Ж.-П. Коста, голова, 
п. А. Бака, 
п. Л. Лукайдес, 
п. К. Юнґвірт, 
п. В. Буткевич, 
пані В. Томассен, 
п. М. Уґрехелідзе, 
та п. Т.Л. Ерлі, заступник секретаря секції, 
після обговорення у нарадчій кімнаті 19 жовтеня 2004 року 
виносить таке рішення, яке було прийнято у зазначений вище день: 
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ПРОЦЕДУРА 

1. Заяву № 41984/98 проти України подано до Європейської комісії 
з прав людини (далі – Комісія) 6 лютого 1998 року громадянкою України 
Світланою Борисівною Науменко (далі – заявниця) відповідно до колиш-
ньої статті 25 Конвенції про захист прав і основних свобод людини (далі – 
Конвенція). 

2. Заявниця, якій було надано правову допомогу, була представлена 
практикуючим юристом пані Ольгою Козоровицькою (м. Одеса, Україна). 
Уряд України (далі – Уряд) був представлений його Уповноваженими пані 
Валерією Лутковською та згодом пані Зоряною Бортновською. 

3. Заявниця стверджувала, що її права, гарантовані статтею 6 § 1 Кон-
венції та статтею 1 Протоколу № 1 до Конвенції, були порушені. 

4. Заяву було передано до Суду 1 листопада 1998 року, коли Протокол 
№ 11 до Конвенції набрав чинності (стаття 5 § 2 Протоколу № 11). 

5. Заяву було передано до другої секції Суду (правило 52 § 1 Регламен-
ту Суду). У межах цієї секції відповідно до правила 26 § 1 було створено 
палату для розгляду справи (стаття 27 § 1 Конвенції). 

6. 1 листопада 2001 року Суд змінив склад своїх секцій (правило 25 
§ 1 Регламенту Суду). Справу заявниці було передано на розгляд до нового 
складу другої секції (правило 52 § 1 Регламенту Суду). 

7. Рішенням від 14 жовтня 2003 року Суд визнав цю заяву частково 
прийнятною. 

8. Заявниця і Уряд надали свої зауваження щодо прийнятності та суті 
справи (відповідно до правила 59 § 1 Регламенту Суду). 

ФАКТИ 

9. Заявниця, пані Світлана Борисівна Науменко, 1956 року народження, 
яка зараз проживає у м. Одеса. 

І. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ 

10. 5 травня 1991 року заявницю було визнано ліквідатором наслідків 
аварії на ЧАЕС, що сталася 1986 року. Міністерство охорони здоров’я 
Української Радянської Соціалістичної Республіки видало заявниці відпо-
відне посвідчення. 

11. У листопаді 1991 року заявницю визнали інвалідом другої групи у 
зв’язку з її роботою підчас ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 
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12. У листопаді 1992 року Міністерство охорони здоров’я УРСР ска-
сувало посвідчення, видане 5 травня 1991 року, оскільки заявниця не зали-
шилася працювати у чорнобильській «зоні відчуження» (30-кілометрова 
зона радіаційного контролю та контролю безпеки навколо Чорнобиля, з 
якої вимагалося переселити всіх мешканців). 

13. 7 листопада 1992 року Міністерство охорони здоров’я відхилило 
клопотання головного лікаря Одеської міської лікарні швидкої допомоги 
(місце роботи заявниці), в якій він вимагав надання статусу ліквідаторів 
для працівників (включаючи заявницю) Одеської міської лікарні швидкої 
допомоги, які працювали в зоні відчуження. 

14. 1 вересня 1993 року Міністерство України у справах захисту насе-
лення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС повідомило головного лі-
каря Одеської міської лікарні швидкої допомоги про те, що документи, які б 
підтверджували перебування працівників лікарні в зоні відчуження, відсутні. 

15. У лютому 1994 року заявниця подала скарги до Іллічівського район-
ного суду м. Одеси, вимагаючи встановити факт її дійсного перебування у 
зоні відчуження. 3 березня 1994 року Іллічівський районний суд м. Одеси ви-
ніс рішення, яким установив факт перебування заявниці в зоні відчудження 
27 та 29 травня 1986 року. Рішення стало остаточним 14 березня 1994 року. 

16. 6 жовтня 1994 року Одеський обласний суду відхилив за необґрун-
тованістю клопотання голови комісії при Одеському обласному виконав-
чому комітеті визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чор-
нобильської катастрофи, про перегляд рішення від 3 березня 1994 року. 

17. 28 грудня 1994 року комісія при Одеському облвиконкомі на ви-
конання рішення суду від 3 березня 1994 року видала заявниці посвідчен-
ня, яке підтверджувало її статус постраждалої внаслідок аварії на Чорно-
бильській АЕС. 

18. 8 червня 1995 року Кабінет Міністрів прийняв Постанову № 404, 
якою вніс поправки до Постанови КМ від 25 серпня 1992 року № 501 «Про 
Порядок видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи». Відповідно до цих поправок рішення суду не можуть 
бути підставою для видачі посвідчень та слугувати доказом того, що особа 
є постраждалою внаслідок катастрофи і, відповідно, встановлювати право 
особи на особливі державні пільги й соціальні виплати. 

19. 14 грудня 1995 року комісія із спірних питань визначення статусу 
осіб, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, при Міністер-
стві у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській 
АЕС прийняла рішення, яким відмовила заявниці в наданні статусу по-
страждалої внаслідок аварії на ЧАЕС, оскільки ліквідаційні роботи прово-
дилися за межами зони відчуження. 

20. 18 січня 1996 року комісія при Одеській обласній державній адмі-
ністрації з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобиль-
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ської катастрофи (далі – Комісія), скасувала рішення від 28 грудня 1994 
року про видачу посвідчення заявниці. 

21. 6 березня 1996 року начальник управління праці та соціального за-
хисту населення Одеської облдержадміністрації прийняв рішення про вилу-
чення посвідчення у заявниці, припинення соціальних виплат та скасування 
пільг, наданих їй як потерпілій внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. 

22. 18 червня 1996 року Комісія прийняла рішення, яким анулювала 
посвідчення. 

23. У серпні 1996 року заявниця звернулася зі скаргою до Верховно-
го Суду України. 

24. 9 серпня 1996 року Верховний Суд письмово повідомив заявни-
цю, що відмова видати необхідне посвідчення може бути оскаржена в по-
рядку, встановленому законом. 

25. 12 січня 1999 року заявниця звернулася до Приморського район-
ного суду м. Одеси з вимогою скасувати рішення від 18 січня 1996 року і 
зобов’язати Комісію визнати її потерпілою внаслідок аварії на ЧАЕС та 
видати нове посвідчення. 

26. 26 січня 1999 року Приморський районний суд задовольнив вимоги 
заявниці, визнавши неправомірними дії Комісії. Суд також скасував рішен-
ня Комісії і наказав видати заявниці документ, що підтверджує її статус 
потерпілої внаслідок аварії на ЧАЕС. Рішення стало остаточним 6 лютого 
1999 року. 

27. 6 лютого 1999 року Комісія скасувала своє рішення від 18 січня 
1996 року і підтвердила статус заявниці як учасника ліквідації наслідків 
аварії на ЧАЕС. Прізвище заявниці було внесено до реєстру інвалідів-
ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС. 

28. У квітні 1999 року заступник голови комісії з визначення статусу 
осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, при Одесь-
кій обласній державній адміністрації подав клопотання до голови Одесь-
кого обласного суду, вимагаючи від нього внести протест у порядку нагля-
ду на рішення від 26 січня 1999 року з метою його скасування. 

29. 7 травня 1999 року голова Одеського обласного суду відхилив це 
клопотання як необґрунтоване. 

30. 14 січня 2000 року Комісія видала заявниці посвідчення потерпі-
лої внаслідок аварії на ЧАЕС. Крім того, прізвище заявниці було внесено 
до реєстру осіб, які потребували покращення житлових умов. 

31. 21 березня 2000 року заявниця подала заяву до Приморського район-
ного суду м. Одеси щодо роз’яснення рішення від 26.01.1999 р. Заявниця 
також просила зобов’язати Комісією перерахувати їй всі пільги і пенсію 
з 18 січня 1996 року і виплатити заборгованість з цих пільг з цієї самої дати. 

32. 28 березня 2000 року Приморський районний суд задовольнив вимо-
ги заявниці та ухвалив, що суми компенсації, заборгованості щодо пільг 



С П Р А В А  « Н А У М Е Н К О  П Р О Т И  У К Р А Ї Н И »  

 189 

мають бути нараховані й відшкодовані заявниці, починаючи з 18 січня 
1996 року. 

33. 15 червня 2000 року заявниця звернулася до Приморського район-
ного суду м. Одеси з заявою про видачу їй виконавчого листа щодо вико-
нання ухвали цього ж суду від 28 березня 2000 року. 13 липня 2000 року суд 
задовольнив прохання заявниці і видав їй виконавчий лист. 

34. Виконавче провадження було відкрито 19 липня 2000 року, тобто 
через два дні з моменту отримання районним відділом ДВС Іллічівського 
районного управління юстиції виконавчого листа. 

35. 11 серпня 2000 року ДВС Іллічівського району постановила, що 
не має юрисдикції щодо виконання постанови суду у справі заявника. 

36. 29 серпня 2000 року (за твердженням Уряду – 28 серпня 2000 року) 
заступник голови Одеського обласного суду вніс до президії Одеського 
обласного суду протест про перегляд в порядку нагляду рішення Іллічів-
ського районного суду м. Одеси від 3 березня 1994 року щодо встановлення 
факту перебування заявниці в зоні відчуження.  

37. 6 вересня 2000 року президія Одеського обласного суду задоволь-
нила протест, скасувала рішення від 3 березня 1994 року і направила справу 
на новий розгляд до Іллічівського районного суду м. Одеси. 

38. 16 липня 2001 року Іллічівський районний суд м. Одеси виніс рі-
шення на користь заявниці, встановивши факт її перебування у зоні відчу-
ження 27 та 29 травня 1986 року. 

39. 14 серпня 2001 року Одеська обласна держадміністрація подала 
апеляційну скаргу на рішення суду від16 липня 2001 року. 

40. 12 жовтня 2001 року справа була направлена до розгляду до Апе-
ляційного суду Одеської області. Проте справу було повернено до Іллічів-
ського районного суду м. Одеси для вирішення питань, пов’язаних із по-
данням скарги на рішення від 16 липня 2001 року. 

41. 12 листопада 2001 року Іллічівський районний суд м. Одеси ви-
знав скаргу такою, що не відповідає формальним вимогам, які передба-
чені законодавством для подання апеляційної скарги, і надав Одеській об-
ласній держадміністрації строк до 20.11.2001 р. для усунення недоліків. 

42. 23 листопада 2001 року Одеська облдержадміністрація усунула 
вказані недоліки і подала апеляційну скаргу на рішення від 16 липня 2001 
року, вимагаючи його скасування. 

43. 6 грудня 2001 року Іллічівський районний суд м. Одеси подовжив 
строк для внесення подання Одеською обласною держадміністрацією до 
10 грудня 2001 року. 

44. 28 грудня 2001 року Апеляційний суд Одеської області знову по-
вернув справу до Іллічівського районного суду для усунення формальних 
недоліків апеляційної скарги, яку було подано невчасно. 
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45. 29 січня 2002 року Іллічівський районний суд задовольнив клопо-
тання Одеської облдержадміністрації щодо подовження строку подання 
апеляції до Апеляційного суду Одеської області. 

46. 1 лютого 2002 року Іллічівський районний суд м. Одеси надіслав 
матеріали справи до Апеляційного суду Одеської області. 

47. 22 лютого 2002 року Апеляційний суд Одеської області вирішив 
порушити апеляційне провадження у справі і призначив слухання щодо 
суті на 14 травня 2002 року. 

48. 14 травня 2002 року Апеляційний суд Одеської області скасував 
рішення від 16 липня 2001 року і направив справу на новий розгляд до то-
го ж суду першої інстанції. 

49. 17 липня 2002 року справу було передано до Іллічівського район-
ного суду м. Одеси для подальшого розгляду.  

50. У період з 12 серпня 2002 року до 23 вересня 2002 року слухання 
справи не відбувалося у зв’язку з перебуванням судді у відпустці. 

54. Розгляд справи був призначений на 18 жовтня 2002 року. 
52. Слухання справи було відкладено до 8 листопада 2002 року, оскі-

льки Міністерство охорони здоров’я України, державне підприємство 
«РУЗОД» та Міністерство внутрішніх справ України не виконали розпо-
рядження суду від 17 липня 2002 року про надання відповідних докумен-
тів, які б підтверджували участь заявниці у ліквідації наслідків аварії у 
Чорнобилі. Зазначені документи надійшли до суду 18 жовтня 2002 року. 

53. 8 листопада 2002 року в Іллічівському районному суді м. Одеси 
відбулося слухання у справі заявниці. Того ж дня суд відклав слухання до 
29 листопада 2002 року для того, щоб викликати в судове засідання окре-
мих свідків. 

54. 29 листопада 2002 року слухання було перенесено на 19 грудня 
2002 року у зв’язку з клопотанням Одеської облдержадміністрації про ви-
клик додаткових свідків. 

55. 19 грудня 2002 року суд заслухав додаткових свідків. Він також 
призначив наступне слухання на 16 січня 2003 року у зв’язку з витребуван-
ням з Приморського районного суду м. Одеси матеріалів справи, які стосую-
ться статусу заявниці як ліквідатора наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 

56. 16 січня 2003 року слухання було перенесено у зв’язку з закінчен-
ням строку дії доручення представника Одеської обласної державної адмі-
ністрації. Подальше слухання було призначене на 22 січня 2003 року. 

57. 22 січня 2003 року заявниця подала до суду клопотання про перене-
сення слухання справи з метою надання їй часу для уточнення своїх вимог. 
Слухання було перенесено на 10 лютого 2003 року. 

58. 6 березня 2003 року Малиновський районний суд м. Одеси (справа 
була передана до цього суду відповідно до територіальної підсудності) вста-
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новив, що заявниця працювала ліквідатором аварії на Чорнобильської АЕС 
у 1986 році та знаходилася в «зоні відчуження». Це рішення не оскаржу-
валось і стало остаточним 8 квітня 2003 року. 

59. 13 березня 2003 року ДВС Малиновського району відкрила вико-
навче провадження у цій справі. 

60. Рішення від 6 березня 2003 року було виконано 8 травня 2003 року, 
коли заявниця отримала посвідчення потерпілої внаслідок аварії на ЧАЕС. 

61. 12 травня 2003 року ДВС Малиновського району закрила вико-
навче провадження у зв’язку з фактичним виконанням рішення суду. 

62. 13 листопада 2003 року Малиновський районний суд м. Одеси 
розтлумачив рішення від 6 березня 2003 року відносно того, що заяв-
ниця перебувала у зоні відчуження в період з 26 травня до 4 червня 
1986 року. 

63. 24 травня 2004 року Малиновський районний суд м. Одеси при-
судив заявниці 13 253.01 грн. компенсації за невиплачену пенсію в період з 
1 вересня 1996 року до 1 листопада 2003 року. Суд також встановив, що 
щомісячна заробітна плата заявниці має складати 307.65 грн. 

ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

A. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ ВІД 28 ЧЕРВНЯ 1996 РОКУ 

Стаття 129 

Судді при здійсненні правосуддя незалежні і підкоряються лише 
закону. 

«…основними засадами судочинства є: 
1) законність; 
…9) обов’язковість рішень суду». 
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B. ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС 
(ЦІ ПОЛОЖЕННЯ БУЛИ СКАСОВАНІ НА ПІДСТАВІ ЗАКОНУ УКРАЇНИ 
«ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ПОПРАВОК ДО ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬ-

НОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ» ВІД 29 ЧЕРВНЯ 2001 РОКУ) 

Глава 42. Перегляд у порядку судового нагляду рішень, 
ухвал і постанов суду, що набрали законної сили 

Стаття 327. Рішення, ухвали і постанови, 
що можуть бути опротестовані 

«Рішення, ухвали і постанови суду, що набрали законної сили, мо-
жуть бути переглянуті в порядку судового нагляду за протестами служ-
бових осіб, зазначених у статті 328 цього Кодексу». 
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Стаття 328. Особи, які мають право опротестовувати рішення, 
ухвали і постанови суду, що набрали законної сили 

«Опротестовувати в порядку нагляду рішення, ухвали, постанови 
суду, що набрали законної сили, мають право: 

...2) голови Верховного Суду Республіки Крим, обласного, Київсько-
го і Севастопольського міських судів та їх заступники, прокурор Респуб-
ліки Крим, області, міст Києва, Севастополя та їх заступники – рішення, 
ухвали районного (міського), міжрайонного (окружного) суду, а також ка-
саційні ухвали судової колегії в цивільних справах Верховного Суду Рес-
публіки Крим, обласного, Київського і Севастопольського міських судів...». 

Стаття 330. Суди, що розглядають протести 

«Справи в порядку нагляду розглядають: 
... 
1) президія Верховного Суду Республіки Крим, обласного, Київсько-

го та Севастопольського міських судів – за протестами Голови Верховно-
го Суду України, Генерального прокурора України та їх заступників, голів 
Верховного Суду Республіки Крим, обласного, Київського, Севастополь-
ського міських судів та їх заступників, прокурора Республіки Крим, облас-
ті, міст Києва, Севастополя та їх заступників – на рішення і ухвали район-
них (міських) судів, міжрайонних (окружних) судів та на касаційні ухвали 
Верховного Суду Республіки Крим, обласних судів, Київського і Севасто-
польського міських судів;...». 

Стаття 331. Зупинення виконання рішень, ухвал та постанов, 
що набрали законної сили 

«Службові особи, яким надано право принесення протестів у поряд-
ку нагляду, можуть зупиняти виконання відповідних рішень, ухвал і по-
станов до закінчення провадження в порядку нагляду. 

Принесення протесту на рішення суду, прийняте по скарзі на непра-
вомірні дії службової особи, що ущемляють права громадянина, зупиняє 
виконання рішення до закінчення провадження в порядку нагляду». 

Стаття 333. Право осіб, які беруть участь у справі, 
подати пояснення на протест і взяти участь у розгляді справи 

«Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, мають право пода-
ти письмові пояснення на протест. 

Особи, повідомлені про час і місце розгляду справи, якщо вони з’явля-
ться, допускаються до участі в її розгляді. Неявка їх не перешкоджає роз-
глядові справи». 
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Стаття 337. Повноваження суду, який розглядає справу 
в порядку нагляду 

«Суд, розглянувши справу в порядку нагляду, своєю ухвалою або 
постановою вправі: 

1) залишити рішення, ухвалу, постанову без змін, а протест – без за-
доволення; 

2) скасувати рішення, ухвалу або постанову повністю або частково 
і направити справу на новий розгляд до суду першої або касаційної ін-
станції; 

3) скасувати рішення, ухвалу або постанову повністю або частково 
і закрити провадження у справі чи залишити заяву без розгляду; 

4) залишити в силі одне з раніше постановлених у справі рішень, од-
ну з ухвал чи постанов; 

5) змінити рішення, ухвалу чи постанову або постановити нове рі-
шення, не передаючи справи на новий розгляд, якщо по справі не вимага-
ється збирання або додаткової перевірки доказів, обставини справи вста-
новлені судом першої інстанції повно і правильно, але допущено помил-
ку в застосуванні норм матеріального права». 

Стаття 341. Обов’язковість вказівок суду, 
який розглядає справу в порядку судового нагляду 

«Вказівки суду, який розглядає справу в порядку судового нагляду, ви-
кладені в ухвалі або постанові, є обов’язковими для суду, який заново роз-
глядає дану справу. Ці вказівки обов’язкові в межах, передбачених стат-
тею 319 цього Кодексу. 

Суд при розгляді справи в порядку судового нагляду, скасовуючи ка-
саційну ухвалу, не вправі вирішувати наперед висновки, що можуть бути 
зроблені касаційною інстанцією при повторному розгляді справи». 

C. ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕ-
СУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ» ВІД 21 ЧЕРВНЯ 2001 РОКУ 

Глава II. Перехідні положення 

«1. Цей Закон набуває чинності з 29 червня 2001 року... 
3. Цивільні справи, які до 29 червня 2001 року надійшли для касацій-

ного розгляду, вирішуються в порядку, визначеному для розгляду апеляцій-
них скарг. 

4. Справи з протестами на судові рішення, внесені до 29 червня 2001 
року, направляються до Верховного Суду України для розгляду в касацій-
ному порядку. 
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5. Рішення, які станом на 29 червня 2001 року набрали чинності, мо-
жуть бути оскаржені в касаційному порядку протягом трьох місяців». 

D. ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО СТАТУС І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ГРОМАДЯН, 
ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ» 

ВІД 28 ЛЮТОГО 1991 РОКУ 

Стаття 10. Визначення осіб, які належать до учасників ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 

«Учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС вва-
жаються громадяни, які безпосередньо брали участь у будь-яких роботах, 
пов’язаних з усуненням самої аварії, її наслідків у зоні відчуження у 1986 – 
1987 роках незалежно від кількості робочих днів, а в 1988-1990 роках – не 
менше 30 календарних днів, у тому числі проведенні евакуації людей і 
майна з цієї зони, а також тимчасово направлені або відряджені у зазна-
чені строки для виконання робіт у зоні відчуження, включаючи військо-
вослужбовців, працівники державних, громадських, інших підприємств, 
установ і організацій незалежно від їх відомчої підпорядкованості, а також 
ті, хто працював не менше 14 календарних днів у 1986 році на діючих пунк-
тах санітарної обробки населення і дезактивації техніки або їх будівництві. 
Перелік цих пунктів визначається Кабінетом Міністрів України». 

Стаття 11. Визначення осіб, які належать до потерпілих 
від Чорнобильської катастрофи 

«До потерпілих від Чорнобильської катастрофи належать: 
... 
5) особи, які працювали з моменту аварії до 1 липня 1986 року не 

менше 14 календарних днів або не менше трьох місяців протягом 1986 – 
1987 років за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливи-
ми умовами праці (за радіаційним фактором), пов’язаними з ліквідацією 
наслідків Чорнобильської катастрофи, що виконувалися за урядовими за-
вданнями. Перелік видів робіт і місць, де виконувалися зазначені роботи, 
встановлюється Кабінетом Міністрів України». 

E. ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «ПРО ПОРЯДОК 
ВИДАЧІ ПОСВІДЧЕНЬ ОСОБАМ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК 
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ» ВІД 25 СЕРПНЯ 1992 РОКУ № 501 

«10. Посвідчення видаються: 
учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС на під-

ставі одного з таких документів: 
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а) посвідчення про відрядження в зону відчуження; 
б) військового квитка і довідки командира військової частини або 

архіву про участь у ліквідації наслідків аварії у зоні відчуження; 
в) довідки про підвищену оплату праці в зоні відчуження (із зазна-

ченням кількості днів і населеного пункту); 
г) рішення суду про встановлення факту перебування в зоні від-

чудження (виключена відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 
08.06.1995 р. № 404); 

Рішення про видачу або відмову у видачі посвідчення приймається у 
місячний термін з дня надходження необхідних документів до органу, що 
видає посвідчення». 

F. ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ № 106 ВІД 23 ЛИПНЯ 1991 РОКУ 

Перелік населених пунктів, віднесених до зон радіоактивного забруд-
нення внаслідок Чорнобильської катастрофи 

«...Коментар: м. Іванків, до якого заявниця була відряджена з місця 
працевлаштування (Одеса) не включене до переліку». 

G. ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ № 404 ВІД 8 ЛИПНЯ 1995 РОКУ 

«1. Виключити підпункт «г» пункту 10 Порядку видачі посвідчень 
особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затверд-
женого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1992 р. 
№ 501 «Про порядок видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи» (ЗП України, 1992 р., № 10, стаття 245; 
1993 р., № 9, стаття 177).; 

2. Комісії із спірних питань визначення статусу осіб, які брали 
участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, при Мініс-
терстві у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильсь-
кій АЕС до 1 січня 1997 р. провести перевірку правильності видачі посвід-
чень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 
підставі судових рішень, та вжити відповідних заходів щодо усунення 
виявлених порушень». 

H. ПОСТАНОВА ПЛЕНУМУ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ 
ВІД 31 БЕРЕЗНЯ 1995 РОКУ «ПРО СУДОВУ ПРАКТИКУ В СПРАВАХ 

ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ, ЩО МАЮТЬ ЮРИДИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ» 

«2. При вирішенні питання про підвідомчість справи суди мають пра-
во враховувати норми законодавчих актів, якими передбачено позасудовий 
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порядок встановлення певних фактів або визначено факти, які в даних 
правовідносинах можуть підтверджуватися рішенням суду. Зокрема: 

– у відповідності до Закону «Про статус і соціальний захист грома-
дян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» і затверд-
женим на підставі цього Закону постановою Кабінету Міністрів України 
від 25 серпня 1992 року Порядком видачі посвідчень особам, які постра-
ждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, посвідчення учасникам лі-
квідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС може видаватись на під-
ставі рішення суду про встановлення факту безпосередньої участі в будь-
яких роботах за певний період (визначений законодавством), пов’язаних 
з усуненням самої аварії, її наслідків у зоні відчуження, в тому числі в 
проведенні евакуації людей і майна з цієї зони, а також у роботах на ді-
ючих пунктах санітарної обробки людей і дезактивації техніки. Інші пи-
тання визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильсь-
кої катастрофи, вирішуються на підставі відповідних документів, а спірні 
питання розв’язуються комісіями при виконкомах Київської і Житомир-
ської обласних Рад народних депутатів і при Міністерстві у справах захи-
сту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС». 

ПРАВО 

І. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 
СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ 

64. Заявниця стверджувала, що тривалість провадження у її справі не 
була «розумною». Вона також скаржилася на несправедливий судовий роз-
гляд. При цьому заявниця посилалася на положення пункту 1 статті 6, яка 
у відповідній частині передбачає таке: 

«Кожна людина при визначенні її цивільних прав і обов’язків … має 
право на справедливий і відкритий розгляд упродовж розумного строку 
незалежним і безстороннім судом, створеним відповідно до закону». 

А. ТРИВАЛІСТЬ ПРОВАДЖЕННЯ 

1. Період, що має братися до уваги 

65. Уряд зазначив, що період, який має братися до уваги, починається 
з 11 вересня 1997 року, коли Конвенції набула чинності для України. Крім 
того, Уряд вважав, що цей період повинен відраховуватись з 6 вересня 
2000 року, коли рішенням президії Одеського обласного суду було скасо-



С П Р А В А  « Н А У М Е Н К О  П Р О Т И  У К Р А Ї Н И »  

 198 

вано рішення Іллічівського районного суду м. Одеси від 3 березня 1994 
року. У зв’язку з цим, Уряд стверджував, що провадження у справі тривало 
лише два роки і п’ять місяців. 

66. Перш за все Суд зазначає, що у справі заявниці було два провад-
ження. Перше стосувалося встановлення того факту, що заявниця працю-
вала в зоні відчуження, друге – відмови Одеської обласної адміністрації 
надати їй статус ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС на підставі цього 
факту. Обидва провадження були взаємозалежні, оскільки вони стосува-
лися права заявниці на отримання соціальних пільг та пенсії як «ліквіда-
тора наслідків аварії на ЧАЕС». Крім того, під час обох проваджень суди 
досліджували однакові факти на підставі тих самих документальних та 
усних свідчень, оскільки вони стосувались тих самих цивільних прав за-
явниці. Таким чином, Суд вважає недоречним розділяти ці провадження і 
оцінювати тривалість кожного окремо. 

67. Суд зазначає, що провадження, тривалість якого оспорюється, по-
чалось у лютому 1994 року та закінчилось 12 травня 2003 року, коли рішен-
ня суду було виконано, а виконавче провадження закрито. Таким чином, за-
гальна тривалість провадження становила дев’ять років, один місяць і п’ять 
днів. Проте компетенція Суду ratione temporis щодо тривалості проваджен-
ня охоплює період після 11 вересня 1997 р., тобто після дати, коли Конвен-
ція набрала чинності для України. Однак, досліджуючи скарги заявниці 
вцілому, Суд може взяти до уваги обставини, що мали місце до 11 вересня 
1997 р. (див. «Лещенко і Тюлюпа проти України» ріш. від 6.04.2004 р., заява 
№ 56918/00; «Совтрансавто Холдинг проти України», заява № 48553/99, 
п. 57, ЄСПР 2002-VII). 

68. Враховуючи вищезазначене з приводу компетенції ratione temporis, 
Суд вважає, що тривалість провадження у справі становила п’ять років, ві-
сім місяців і один день. 

2. Розумність тривалості провадження 

69. Відповідно до прецедентної практики розумність тривалості про-
вадження повинна оцінюватись у світлі конкретних обставин справи з ура-
хуванням критеріїв, напрацьованих Європейським судом, зокрема, склад-
ності справи, поведінки заявника і відповідних державних органів та важ-
ливості предмету спору для заявника (див. «Сабмен проти Німеччини», 
рішення від 16.09.1996 р., Reports of Judgments and Dicisions 1996 – IV, 
сс. 1172-73, § 48). 

а. Складність справи 

70. Уряд України вважав, що справа була складною через відсутність 
у судів необхідних документальних свідчень для того, щоб встановити 
факт перебування заявниці у Чорнобильській зоні відчуження. 
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71. Заявниця з цим твердженням не погодилась. 
72. Навіть припускаючи, що справа якоюсь мірою була ускладнена 

необхідністю вирішення деяких фактичних та документальних питань, Суд 
вважає, що загальний строк тривалості провадження не може бути обґрун-
тований лише складністю справи. 

b. Поведінка заявниці 

73. Уряд зауважив, відповідальними за затримки, які мали місце під 
час розгляду справи, були сторони, а не суди. 

74. Щодо поведінки заявниці, Суд не бачить періодів суттєвих затри-
мок, за які вона була б відповідальною. Крім того, Уряд не надав жодних 
доказів з цього приводу. 

с. Поведінка органів державної влади 

75. Уряд зауважив, що влада не була відповідальною за будь-які за-
тримки. 

76. Суд не погоджується з таким твердженням Уряду. Зокрема, він 
вважає, що мали місце декілька періодів затримки з вини органів судової 
влади, а саме: 

– надіслання справи для перегляду по суті президією Одеського об-
ласного суду 6 вересня 2003 року, тобто через шість років після того, як 
справа була вирішена по суті; 

– надіслання справи Апеляційним судом Одеської області 14 травня 
2002 року на новий розгляд при тому, що суд мав повноваження розгля-
нути справу по суті та винести рішення; 

– пересилання справи з одного суду в інший з метою вирішення пи-
тання щодо прийнятності апеляції, поданої Одеською облдержадміністра-
цією (між 14 серпня 2001 року та 22 лютого 2002 року). 

d. Оцінка Суду 

77. Суд вважає, що поведінка заявниці протягом розгляду справи була 
належною. Також Суд зазначає, що провадження щодо отримання компен-
сації було наслідком та ґрунтувалося на зменшенні розміру пенсії заявниці 
та пільг, наданих їй як ліквідаторові наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 
Тому, з огляду на фінансове становище заявниці та стан її здоров’я, розгляд 
справи мав для неї безсумнівно важливе значення. Відповідно, це було жит-
тєвою необхідністю для заявниці вимагати скорішого вирішення її скарг. 

78. Як підсумок, враховуючи обставини справи, тривалість провад-
ження після 11 вересня 1997 року ( п’ять років, 8 місяців і один день) та стан 
провадження на цей час, Суд доходить висновку, що при вирішенні спра-
ви заявниці мала місце необґрунтована затримка. 
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79. Відповідно, Суд вирішив, що в цій справі мало місце порушення 
пункту 1 статті 6 Конвенції у тому сенсі, що «цивільні права» заявниці бу-
ли визначені з порушенням «розумного строку». 

В. СПРАВЕДЛИВІСТЬ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ 

1. Щодо скасування рішення від 3 березня 1999 року, яке стало 
остаточним і мало обов’язковий характер, президією Одеського 
обласного суду 6 вересня 2000 року на підставі «протесу в порядку 
нагляду» 

а. Аргументи сторін 

80. Далі заявниця на підставі пункту 1 статті 6 Конвенції скаржилася 
на несправедливе та упереджене рішення президії Одеського обласного 
суду від 6 вересня 2000 року щодо скасування рішення Іллічівського ра-
йонного суду м. Одеси від 3 березня 1994 року. Зокрема, вона зазначала, що 
розгляд справи президією Одеського обласного суду відбувався за її відсут-
ності. Заявниця стверджувала, що дізналась про розгляд справи вже після 
того, як він відбувся, а рішення президії Одеського обласного суду винесено. 

81. Уряд наголошував, що хоча ця справа стосувалась скасування ос-
таточного рішення, тим не менше, вона відрізнялась від справи «Брумаре-
ску проти Румунії» ([GC], № 28342/95 ЄСПЛ 1999-VII), оскільки протест 
був поданий заступником Голови Одеського обласного суду, а не прокуро-
ром. Процедура перегляду справ у порядку нагляду регулювалась положен-
нями Цивільного процесуального кодексу України. Вона містила гарантії 
справедливого розгляду, використовувалася громадянами України для за-
хисту своїх прав і була спрямована на виправлення судових помилок. Про-
цедура перегляду справ в порядку нагляду не суперечила принципам вер-
ховенства права та правової певності. Перегляд був прозорим, передба-
чуваним і був ефективним юридичним механізмом апелювання громадян 
проти помилкових судових рішень. 

82. Уряд звернув увагу, що рішення президії не вплинуло на статус 
заявниці, оскільки справу було направлено на новий розгляд, і суди, в ре-
зультаті, вирішили справу на її користь. 

b. Оцінка Суду 

83. Суд вважає, що обставини даної справи схожі з обставинами спра-
ви «Рябих проти Росії» (заява № 52854/99, рішення від 24.07.2003 р.), де 
у відповідній частині було вирішено: 

«51...Суд повторює, що право на справедливий судовий розгляд, 
гарантоване статтею 6 § 1 Конвенції, повинно тлумачитися у світлі Преам-
були Конвенції, яка проголошує верховенство права спільною спадщиною 
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Високих Договірних Сторін. Одним з основних аспектів верховенства 
права є принцип юридичної певності, який, серед іншого, вимагає, щоб 
остаточні рішення судів не могли бути поставлені під сумнів... 

52. Правова певність передбачає дотримання принципу res judi-
cata…, тобто принципу остаточності рішення, недопустимості повторного 
розгляду вже раз вирішеної справи. Цей принцип наполягає на тому, що 
жодна сторона не має права домагатися перегляду кінцевого і обов’язково-
го рішення тільки з метою нового слухання і вирішення справи. Повнова-
ження судів вищої ланки переглядати рішення повинні використовуватися 
для виправлення судових помилок, помилок у здійсненні правосуддя, а не 
заміни рішень. Перегляд в порядку нагляду не може розглядатися як при-
хована апеляція, і сама можливість двох поглядів на один предмет не є 
підставою для повторного розгляду. Відхилення від цього принципу мож-
ливе тільки, коли воно спричинене незалежними і непереборними обстави-
нами. 

53. Проте, що стосується справи заявниці, рішення... було скасоване 
президією Бєлгородського обласного суду... на підставі неправильного 
тлумачення внутрішнього законодавства суддею Новооскольського район-
ного суду. Президія відхилила позов заявниці і закрила справу, цим самим 
звівши нанівець весь попередній судовий розгляд, який закінчився вине-
сенням рішення, яке... було обов’язковим та щодо якого було відкрите ви-
конавче провадження. 

54. Суд зазначає, що перегляд рішення... в порядку нагляду відбу-
вся за поданням голови Бєлгородського обласного суду, який не був сто-
роною в справі... Як і в ситуації з законодавством Румунії у справі Брума-
реску, через те, що такі повноваження, надані голові суду, були необмежені 
в часі, рішення підлягали зміні безліч раз. 

55. Суд повторює, що стаття 6 § 1 кожному гарантує право подавати 
позови до суду щодо своїх цивільних прав та обов’язків. Таким чином, це 
реалізує «право на суд», складовим аспектом якого є право доступу до су-
ду – право почати судовий процес щодо цивільних питань. Тому таке пра-
во було б примарним, якби Високі Договірні Сторони у своєму внутріш-
ньому законодавстві дозволили остаточному, обов’язковому рішенню за-
лишатися невиконаним на шкоду одній із сторін. Це було б незрозумілим, 
якби стаття 6 § 1 детально описувала процесуальні гарантії, надані сторо-
нам, – справедливий, відкритий і швидкий розгляд, і в той же час без гаран-
тії виконання судового рішення; тлумачення статті 6 як такої, що стосуєть-
ся виключно доступу до суду та ведення судового розгляду, було б схоже 
на ситуацію, несумісну з принципом верховенства права, який Високі 
Договірні Сторони зобов’язались поважати, підписавши Конвенцію (див. 
«Горнсбі проти Греції», рішення від 19.03.1997 р., п. 40). 
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56. Суд вважає, що право сторони на суд було б абсолютно прима-
рним, якби внутрішнє законодавство Високих Договірних Сторін передба-
чало можливість скасувати остаточне рішення, яке вступило в законну си-
лу, судом вищої ланки за поданням посадової особи. 

57. Скориставшись процедурою нагляду, щоб скасувати рішення 
суду від 8 червня 1998 року, Голова Бєлгородського обласного суду по-
рушив принцип юридичної певності і «право заявниці на суд» відповідно 
до статті 6 § 1 Конвенції...». 

84. Суд зауважує, що в цій справі заступник Голови Одеського облас-
ного суду 28 серпня 2000 року подав протест в порядку нагляду на рішення 
Іллічівського районного суду м. Одеси від 3 березня 1994 року, яке було 
остаточним та мало обов’язковий характер. Рішенням президії Одеського 
обласного суду від 6 вересня 2000 року це рішення було скасовано і справа 
повернута на новий розгляд. Крім того, Суд уже констатував порушення 
в цьому аспекті у своєму рішенні у справі «Совтрансавто холдинг проти 
України» (заява № 48553/99, п. 77, ЄСПЛ 2002- VII): 

«У світлі справи «Брумареску...» Суд вважає, що судові системи, у 
яких існує можливість перегляду судових рішень в порядку нагляду (про-
тесту) і, відповідно, ризик неодноразового скасування остаточних рішень, 
як у цій справі, є такими, що протиречать принципу правової певності, 
який є одним із головних аспектів верховенства права у сенсі п. 1 статті 6 
Конвенції». 

Суд не бачить підстав для того, щоб проводити різницю із вищезазна-
ченими рішеннями. Тому, Суд вважає, що у справі заявниці в частині скасу-
вання рішення, яке було остаточним та мало обов’язковий характер, було 
порушено пункт 1 статті 6 Конвенції. 

2. Відсутність незалежності та неупередженості 

а. Аргументи сторін 

85. Уряд зауважив, що хоча заступник Голови Одеського обласного 
суду розглядав свій власний протест, президію очолював Голова Одесько-
го обласного суду, і справа розглядалась палатою у складі інших суддів. 
Уряд також стверджував, що президією Одеського обласного суду не бу-
ло порушено принципу неупередженості та незалежності в сенсі пункту 1 
статті 6 Конвенції. 

86. Заявниця не надала коментарів з цього приводу. 

b. Оцінка суду 

87. Суд повторює, що з метою встановлення того, чи може суд вва-
жатися «незалежним» в сенсі пункту 1 статті 6 Конвенції, необхідно, між 
іншим, звернути увагу на спосіб призначення членів суду, термін їх пов-
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новажень, існування гарантій від стороннього впливу та на той факт, чи 
сповідує він принципи незалежності (див., між іншим, рішення у справі 
«Фіндлі проти Великобританії» від 25.02.1997 р., п. 73). Що стосується 
неупередженості, її існування, для цілей пункту 1 статті 6 Конвенції, має 
визначатися суб’єктивно, тобто на підставі особистих переконань та пове-
дінки конкретного судді у справі, та об’єктивно, тобто встановлення того, 
чи пропонує суддя достатньо гарантій, щоб відкинути всі легітимні під-
стави сумніватися у його упередженості (див., між іншим, «Булут проти 
Австрії», рішення від 22.02.1996 р., Reports 1996-І, стор. 356, п.31; «Томанн 
проти Швейцарії», рішення від 10.06.1996 р., Reports 1996-ІІІ, с. 815, 
п. 31). 

88. У цій справі йдеться про питання суб’єктивної неупередженості 
заступника голови Одеського обласного суду. Суд розглядатиме лише це 
питання. 

89. Суд зауважує, що протест в порядку нагляду був внесений заступ-
ником голови Одеського обласного суду до цього ж суду. Заступник голо-
ви Одеського обласного суду розглядав протест, який він вніс до президії, 
членом та заступником Голови якої він був, разом із своїми колегами, які 
засідають у президії. Суд дотримується думки, що така практика є несумі-
сною з вимогами «суб’єктивної неупередженості» судді, який слухає спра-
ву, оскільки одна людина не може бути одночасно і обвинувачем і суддею 
у справі. 

90. Тому, Суд вважає, що у цій справі мало місце порушення пункту 
1 статті 6 Конвенції у частині відсутності неупередженості заступника 
Голови Одеського обласного суду. 

с. Решта скарг щодо протесту у порядку нагляду 

91. Суд не пропонує досліджувати решту недоліків процедури пере-
гляду рішення в порядку нагляду, про які стверджує заявниця, такі як від-
сутність відкритого характеру слухань під час розгляду справи президією 
та невчасне сповіщення про внесення протесту в порядку нагляду. У зв’я-
зку з цим Суд зауважує, що процедура протесту в порядку нагляду, як уже 
зазначалося у справі «Брумареску проти Румунії» (див. п. 62 вище), «зво-
дить нанівець усю процедуру судового розгляду, що завершився прий-
няттям рішення, яке підпадало під дію принципу res judicata». 

92. Тому Суд вважає, що ця справа не порушує будь-яких окремих 
питань щодо інших недоліків процедури перегляду судових рішень у по-
рядку нагляду. 
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ІІ. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 1 
ПРОТОКОЛУ № 1 ДО КОНВЕНЦІЇ 

93. Заявниця далі скаржилася на порушення статті 1 Протоколу № 1 
до Конвенції внаслідок несправедливого судового розгляду справи та не-
розумної тривалості виконання рішення, винесеного на її користь. Стаття 1 
Протоколу № 1 містить такі положення: 

«Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм 
майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтере-
сах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними прин-
ципами міжнародного права. 

Попередні положення, однак, ніяким чином не обмежують право дер-
жави запроваджувати такі закони, які, на її думку, необхідні для здійснен-
ня контролю за використанням майна відповідно до загальних інтересів 
або для забезпечення сплати податків або інших зборів чи штрафів». 

А. АРГУМЕНТИ СТОРІН 

94. Уряд України наголошував, що права заявниці не були поруше-
ні. На думку Уряду, у цій справі порушені такі ж питання, як і у справі 
«Скоркієвич проти Польщі» (рішення від 1.06.1999 р., заява № 39860/98). 
Зокрема, Уряд стверджував, що хоча з однієї точки зору заявниця втрати-
ла статус ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС, вона зберегла право на 
отримання пенсії, що гарантується іншій групі осіб – інвалідам 2 групи. 
Уряд нагадав, що відповідно до рішення Приморського суду м. Одеси ста-
тус заявниці як ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС було відновлено, і їй 
було надано право отримувати відповідну пенсію. Що стосується відмови 
управління праці та соціального захисту населення Одеської облдержад-
міністрації збільшити розмір пенсії заявниці у зв’язку з її статусом ліквіда-
тора, Уряд зауважив, що заявниця не мала відповідних документів на під-
твердження кількості годин, які вона провела у зоні відчуження. Крім то-
го, заявниця не оскаржувала цю відмову. 

95. Заявниця із твердженнями Уряду не погодилась. Вона стверджу-
вала, що зазнала матеріальної і моральної шкоди через те, що втратила ста-
тус ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС. Зокрема, вона наполягала, що 
мала б отримувати набагато більшу пенсію та різні державні пільги, такі 
як забезпечення житлом. 
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В. ОЦІНКА СУДУ 

96. Суд дійшов висновку що заявницю позбавили її права на отри-
мання пенсії та державних пільг, які надаються ліквідаторам наслідків ава-
рії на ЧАЕС, і значно перевищують розмір звичайних пенсій, що ви-
плачуються у зв’язку з втратою працездатності. Її право на отримання 
такої пенсії було встановлено рішенням, яке набуло статусу остаточного. 
Тому заявниця заявила вимоги, які підлягали виконанню на підставі 
статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції і становили «майно» в сенсі зазна-
ченої статті (див. Stran Greek Reifinries and Stratis Andreadis v. Greece, 
judgement of 09.12.1994, Series A no 301-B, § 59 etc). Враховуючи фінан-
сове становище та соціальний статус заявниці, а також той факт, що си-
туацію було частково виправлено рішенням Малинівського районного 
суду м. Одеси від 24 травня 2004 року, Суд зазначає, що неспроможність 
заявниці протягом тривалого періоду домогтися виконання рішення су-
ду, яким було визнано її статус як ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС, 
становить порушення її права на мирне володіння своїм майном. Уряд не 
надав жодних виправдань цьому порушенню. 

97. Тому Суд вважає, що в цій справі мало місце порушення статті 1 
Протоколу № 1 до Конвенції. 

ІІІ. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ 

98. Стаття 41 Конвенції проголошує: 
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і 

якщо внутрішнє законодавство відповідної Високої Договірної Сторони пе-
редбачає лише часткову сатисфакцію, Суд, у разі необхідності, надає потер-
пілій стороні справедливу сатисфакцію». 

А. ШКОДА 

99. На початку заявниця вимагала 30 000 доларів США як справедливу 
сатисфакцію. У своїх подальших вимогах, включаючи ті, що були пода-
ні до Суду 3 серпня 2004 року, заявниця наполягала, що сума справедливої 
сатисфакції має складати 200 000 доларів США. Зокрема, вона вимагала 
50 000 – 60 000 доларів США як компенсацію вартості житла, яке не було 
їй надано державою, та 2 700 доларів США як компенсацію за втрату пен-
сії. Далі заявниця вимагала компенсації моральної шкоди, якої вона зазна-
ла. Також заявниця вимагала, щоб Уряд забезпечив її житлом, відповідно 
до її статусу 
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100. Щодо матеріальної та моральної шкоди, заявленої заявницею, 
Уряд стверджував, що сума, визначена заявницею, була надто завищена. 
Уряд також стверджував, що сума справедливої компенсації матеріальної 
та моральної шкоди була необґрунтованою, оскільки не підтверджувала-
ся відповідними доказами. 

101. Суд не присуджує відшкодування матеріальної шкоди заявниці, 
оскільки не виявив будь-якого причинного зв’язку між встановленим по-
рушенням та матеріальною шкодою, про яку стверджувала заявниця. Та-
кож Суд зазначає, що рішенням Малинівського районного суду м. Одеси 
заявниці була присуджена компенсація за втрату пенсії. Проте Суд вважає, 
що заявниця може вважатися такою, що зазнала деяких моральних стра-
ждань у результаті тривалого періоду непевності, у якому вона перебувала 
через скасування остаточного та обов’язкового судового рішення та надмір-
ну тривалість виконавчого провадження. Відповідно, зробивши свою оцінку 
на засадах справедливості, Суд присуджує заявниці 20 000 євро як компен-
сацію моральної шкоди. 

В. СУДОВІ ВИТРАТИ 

102. Заявниця вимагала відшкодування судових витрат, яких вона за-
знала через провадження у Європейському суді та національних судах. Зо-
крема, вона посилалась на вартість телефонних розмов, поштові витрати 
та витрати, пов’язані з перекладом кореспонденції під час розгляду справи. 

103. Уряд стверджував, що Суд не має робити будь-яких присуджень 
з цього приводу. 

104. Суд вважає, що цілком зрозумілим є те, що заявниця зазнала де-
яких витрат, пов’язаних із провадженнями у Європейському суді з прав 
людини. Проте вона не визначила конкретно ці витрати та не надала жод-
них доказів на їх підтвердження. Суд, врахувавши інформацію, яку мав 
у своєму розпорядженні, та критерії, встановлені прецедентною практи-
кою Суду (див. «Шмалько проти України», рішення від 20.07.2004, заява 
№ 60750/00, пп..63-64; «Меріт проти України», рішення від 30.03.2004 
року, заява № 66561/01 п.88) вважає, що розумною сумою відшкодування 
судових витрат є 500 євро. 

С. ПЕНЯ 

105. Суд вважає, що пеня, яка нараховуватиметься у разі несвоєчасної 
сплати, дорівнює граничній позичковій ставці Європейського центрального 
банку плюс три відсоткові пункти. 
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На цих підставах Суд одностайно 

1. Встановлює порушення пункту 1 статті 6 Конвенції у частині три-
валості провадження у справі заявниці; 

2. Встановлює порушення пункту 1 статті 6 Конвенції у частині ска-
сування остаточного та обов’язкового рішення суду, винесеного на кори-
сть заявниці; 

3. Встановлює порушення пункту 1 статті 6 Конвенції у частині від-
сутності неупередженості заступника Голови Одеського обласного суду 
під час перегляду справи у порядку нагляду; 

4. Встановлює, що немає необхідності досліджувати інші недоліки 
процедури перегляду справи у порядку нагляду, про які стверджувала за-
явниця; 

5. Встановлює порушення статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції; 
6. Встановлює, що: 
а) протягом трьох місяців від дати, коли рішення стане остаточним, 

згідно з пунктом 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач повинна випла-
тити заявникові в українських гривнях за курсом на день розрахунку: 

(і) 20 000 (двадцять тисяч) євро як компенсацію моральної шкоди; 
(іі) 500 (п’ятсот) євро як відшкодування судових витрат; 
(ііі) будь-який податок, який може підлягати сплаті із зазначеної 

суми. 
b) після закінчення вищезазначених трьох місяців і до остаточного 

розрахунку на названу суму нараховуватиметься відсоток у розмірі гранич-
ної позичкової ставки Європейського центрального банку, що діятиме в 
період несплати, плюс три відсоткові пункти. 

7. Відхиляє решту вимог заявниці щодо справедливої сатисфакції. 
Вчинено англійською мовою і повідомлено письмово 9 листопада 

2004 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду. 
 

Т.Л. Ерлі Ж.-П. Коста 
заступник секретаря голова 
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C O N S E I L 

D E L ’ E U R O P E 
C O U N C I L 

O F E U R O P E 

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

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ 

ДРУГА СЕКЦІЯ 

СПРАВА «БАКАЙ ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ» 

(Заява № 67647/01) 

РІШЕННЯ 

СТРАСБУРГ 
9 листопада 2004 року 

Це рішення стане остаточним за обставин, викладених у частині 2 
статті 44 Конвенції. Воно може бути відредагованим. 

У справі «Бакай та інші проти України» 

Європейський суд з прав людини (друга секція), засідаючи палатою, 
до складу якої увійшли судді: 

п. Ж.-П. Коста, голова, 
п. Л. Лукайдес, 
п. К. Бірсан, 
п. К. Юнґвірт, 
п. В. Буткевич, 
пані В. Томассен, 
пані А. Мулароні, 
та п. Т.Л. Ерлі, заступник секретаря секції, 
після засідання у нарадчій кімнаті 19 жовтня 2004 року, 
виносить таке рішення, яке було прийнято у зазначений вище день: 
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ПРОЦЕДУРА 

1. Справа порушена проти України заявою № 67647/01, поданою до 
Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав людини і основних 
свобод (далі – Конвенція) шістьма громадянками України (далі – заявни-
ці): пані Ольгою Сергіївною Бакай (перша заявниця), пані Світланою Па-
влівною Лєщовою (друга заявниця), пані Любов’ю Миколаївною Ємець 
(третя заявниця), пані Ярославою Іванівною Волошиною (четверта заяв-
ниця), пані Тамарою Семенівною Семак (п’ята заявниця) та пані Наталею 
Леонідівною Литвиненко (шоста заявниця) 4 січня 2001 року. 

2. Уряд України (далі – Уряд) був представлений його Уповноваже-
ним – пані Валерією Лутковською, а згодом – її наступницею пані Зоряною 
Бортновською. 

3. Скарги заявниць за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції були 
надіслані на комунікацію з Урядом України 9 травня 2003 року. Того ж 
дня Суд вирішив, що відповідно до положень пункту 3 статті 29 Конвенції 
заява має бути розглянута щодо суті разом з питанням про її прийнятність. 

4. Заявниці та Уряд подали свої зауваження щодо прийнятності та 
суті заяви (пункт 1 Правила 59 Регламенту Суду). 

ФАКТИ 

5. Перша і п’ята заявниці народились у 1960 році. Друга заявниця 
народилась у 1959 році. Третя заявниця народилась у 1969 році. Четверта 
заявниця народилась у 1945 році. Шоста заявниця народилась у 1965 році. 
Заявниці є громадянками України і проживають у місті Бериславі Херсон-
ської області. 

І. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ 

6. У квітні 1998 року заявниці звернулись до Бериславського міського 
суду (далі – Бериславський суд) з позовом до відділу освіти Бериславської 
районної державної адміністрації (далі – відділ), вимагаючи виплатити їм 
додаткову надбавку до заробітної плати, яка нараховувалась за вислугу 
років. 

7. 13 травня 1998 року Бериславський суд задовольнив позови заяв-
ниць і зобов’язав відділ виплатити заявницям надбавку за вислугу років. 
Зокрема, першій заявниці мали бути виплачені 570,85 грн.11 компенсації, 
                                                        
11 123,22 євро (за курсом станом на 1 січня 1999 року). 
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другій – 367,52 грн.12, третій – 204,3 грн.13, четвертій – 863,4 грн.14, п’ятій – 
561,4 грн.15, і шостій заявниці – 292,3 грн.16 

8. 18 травня 1998 року Бериславський міський відділ державної ви-
конавчої служби (далі – ДВС) відкрив виконавче провадження за рішен-
ням від 13 травня 1998 року. 

9. 2 серпня 1999 року з огляду на відсутність коштів у бюджеті від-
ділу Бериславський суд на три місяці призупинив виконання рішення. 

10. 7 березня 2001 року ДВС поінформувала заявниць про те, що Бе-
риславський суд призупинив виконання рішення від 13 травня 1998 року. 
13 серпня 2002 року ДВС поінформувало заявниць про те, що рішення від 
13 травня 1998 року буде виконано, коли державою будуть передбачені 
відповідні бюджетні кошти. З огляду на відсутність у відділу коштів рішен-
ня залишалось невиконаним. 

11. 31 липня 2003 року кошти, присуджені рішенням суду від 13 травня 
1998 року, були перераховані заявницям. Вони отримали такі суми (почат-
кові суми, присуджені згаданим рішенням, були оподатковані): перша заяв-
ниця – 401,2 грн.17, друга заявниця – 276,35 грн.18, третя заявниця – 173,18 
грн.19, четверта заявниця – 640,46 грн.20, п’ята заявниця – 419,94 грн.21, і шос-
та заявниця – 242,98 грн.22 

ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

12. Відповідне національне законодавство наведене у рішенні від 27 
липня 2004 року у справі «Ромашов проти України» (заява № 67534/01). 

ПРАВО 

І. ПОПЕРЕДНІ ЗАУВАЖЕННЯ УРЯДУ ЩОДО ПРИЙНЯТНОСТІ ЗАЯВИ 

А. СТАТУС ЗАЯВНИЦЬ ЯК ПОТЕРПІЛИХ 

13. Уряд нагадував, що відповідно до практики Суду, заявник, який 
отримав задоволення його скарги на порушення норм Конвенції на націо-
                                                        
12 79,33 євро (за курсом станом на 1 січня 1999 року). 
13 44,1 євро (за курсом станом на 1 січня 1999 року). 
14 186,57 євро (за курсом станом на 1 січня 1999 року). 
15 121,18 євро (за курсом станом на 1 січня 1999 року). 
16 63,1 євро (за курсом станом на 1 січня 1999 року). 
17 68,1 євро (за курсом станом на 31 липня 2003 року). 
18 46,99 євро (за курсом станом на 31 липня 2003 року). 
19 29,45 євро (за курсом станом на 31 липня 2003 року). 
20 108,91 євро (за курсом станом на 31 липня 2003 року). 
21 71,41 євро (за курсом станом на 31 липня 2003 року). 
22 41,32 євро (за курсом станом на 31 липня 2003 року). 
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нальному рівні, більше не може вважатись потерпілим в сенсі статті 34 Кон-
венції (див. ухвалу від 17 вересня 2002 року у справі «Марченко проти 
України», заява № 63520/01). Відповідно, оскільки рішення від 13 травня 
1998 року було повністю виконане, заявниці більше не можуть вважатись 
потерпілими від порушення їх прав, гарантованих пунктом 1 статті 6 Кон-
венції. У зв’язку з цим він пропонував визнати заяву неприйнятною і ви-
креслити її з реєстру справ Суду. 

14. Заявниці не погоджувались. Вони стверджували, що згадане рі-
шення не виконувалось протягом тривалого часу, і таким чином, вони мо-
жуть стверджувати про свій статус потерпілих від порушення статті 6 Кон-
венції. 

15. Суд не поділяє точку зору Уряду. Він вважає, що заявниці все ще 
можуть скаржитись про свій статус потерпілих від стверджуваного пору-
шення прав, гарантованих пунктом 1 статті 6 Конвенції, з огляду на період, 
протягом якого згадане рішення не виконувалось (див. § 35 рішення від 6 
червня 2004 року у справі «Войтенко проти України», заява № 18966/02; 
§ 34 рішення від 20 липня 2004 року у справі «Шмалько проти України», 
заява № 60750/00; § 27 рішення від 27 липня 2004 року у справі «Ромашов 
проти України», заява № 67534/01). 

В. ТВЕРДЖЕННЯ ЩОДО НЕВИЧЕРПАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ 
ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ 

16. Уряд стверджував, що заявниці не вичерпали всіх національних 
засобів захисту, оскільки для прискорення виконавчого провадження у 
справі вони не звертались до національних судів зі скаргами на бездіяль-
ність ДВС. 

17. Заявниці спростували це твердження. 
18. Суд повторює свою практику з цього питання. Він вважає, що си-

туація у справі є тотожною справам Войтенка, Шмалька і Ромашова (зга-
дувались вище, параграфи 28-31, 37-39 і 30-32 відповідно), тому підстав 
для окремого розгляду цієї заяви не вбачається. Таким чином, Суд вирі-
шив, що заявниці не повинні були шукати можливості додаткового оска-
рження в судовому порядку і дотримались вимог пункту 1 статті 35 Кон-
венції. 

С. ВИСНОВКИ СУДУ ЩОДО ПРИЙНЯТНОСТІ СПРАВИ 

19. Суд вважає, що заява не є повністю необґрунтованою в сенсі час-
тини 3 статті 35 Конвенції. Далі він зазначає, що вона не є неприйнятною 
з будь-яких інших підстав. Таким чином, вона має бути визнана прий-
нятною. 
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ІІ. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 
СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ 

20. Заявниці скаржились на відмову державних органів виконати рі-
шення Бериславського міського суду від 13 травня 1998 року, винесеного 
на їхню користь. Вони стверджували, що тривалість виконавчого провад-
ження була нерозумною. Вони далі зазначали, що рішення, винесені на 
їхню користь, так і не були виконані, оскільки належні їм суми були ви-
плачені не в повному обсязі. Вони посилаються на пункт 1 статті 6 Кон-
венції, яка у відповідній частині передбачає таке: 

«Кожен при вирішення питання щодо його цивільних прав і обов’яз-
ків..., має право на справедливий і відкритий розгляд... незалежним та не-
упередженим судом, встановленим законом». 

А. ДОВОДИ СТОРІН 

21. Уряд зазначав, що він ужив усіх заходів, передбачених законодав-
ством для виконання рішення, винесеного на користь заявниць. Далі він 
зазначав, що в цій справі не було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції. 
Більше того, він стверджував, що період з 13 травня 1998 року (дати вине-
сення рішення Бериславським міським судом) до 31 липня 2003 року (да-
ти отримання заявницями коштів, належних їм за рішенням від 13 травня 
1998 року) не порушує права заявниць за пунктом 1 статті 6 Конвенції і 
був спричинений важкою фінансовою ситуацією в освітній системі Украї-
ни. Більше того, він повторював, що рішення, винесене на користь заявниць, 
було виконано в повному обсязі. 

22. Заявниці не погоджувались. Зокрема, вони скаржились, що вико-
навче провадження тривало дуже довго і що вони не отримали повну суму, 
присуджену їм рішенням суду від 13 травня 1998 року. 

В. ВИСНОВКИ СУДУ 

23. Суд повторює, що пункт 1 статті 6 Конвенції захищає право кож-
ного на розгляд питання щодо його цивільних прав і обов’язків судом чи 
трибуналом; таким чином вона уособлює «право на суд», у якому право 
доступу, тобто право порушити провадження в суді з цивільних справ, 
складає один із аспектів. Проте, це право було б ілюзорним, якби націона-
льна правова система однієї з держав-учасниць дозволяла, щоб остаточне 
рішення суду залишалось невиконаним на шкоду однієї зі сторін. Важко 
собі навіть уявити, щоб стаття 6 детально описувала процесуальні гаран-
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тії, які надаються сторонам у спорі, а саме: справедливий, публічний і 
швидкий розгляд, і водночас не передбачала виконання судових рішень. 
Якщо вбачати у статті 6 тільки проголошення доступу до судового орга-
ну та права на судове провадження, то це могло б породжувати ситуації, 
що суперечать принципу верховенства права, який Договірні держави зо-
бов’язалися поважати, ратифікуючи Конвенцію. Отже, для цілей статті 6 
виконання рішення, ухваленого будь-яким судом, має розцінюватися як 
складова частина «судового розгляду» (див. § 40 рішення від 19 березня 
1997 року у справі «Горнсбі проти Греції»). 

24. Незважаючи на те, що затримки у виконанні рішення можуть бу-
ти обґрунтовані за окремих обставин, державні органи не можуть довіль-
но посилатись на відсутність коштів як на вибачення за невиплату боргу за 
рішенням. Проте затримки не можуть бути такими, що зводять нанівець 
право, яке захищається пунктом 1 статті 6 Конвенції (див. § 74 рішення 
у справі «Іммобільяре Саффі проти Італії», заява № 22774/93, ЄСПЛ 
1999-V). 

25. Суд зазначає, що рішення від 13 травня 1998 року залишалось не-
виконаним повністю чи принаймні частково до 31 липня 2003 року, коли 
борг, належний заявницям, був виплачений їм після того, як 9 травня 2003 
року справа була направлена на комунікацію з Урядом. Суд вважає, що не-
доцільно розглядати питання про те, чи було рішення виконано в повному 
обсязі, з огляду на факт того, що виплати були оподатковані. Своєю відмо-
вою майже протягом п’яти років і двох місяців вжити необхідних заходів 
для забезпечення виконання остаточного судового рішення в цій справі 
державні органи України позбавили положення пункту 1 статті 6 Конвенції 
будь-якого практичного значення. 

26. Відповідно, тут було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції 

ІІІ. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ 

27. Заявниці скаржились також на відсутність ефективного засобу за-
хисту у світлі їхніх скарг за пунктом 1 статті 6 Конвенції. Вони посила-
ються на статтю 13 Конвенції, яка передбачає таке: 

«Кожен, чиї права і свободи, викладені в цій Конвенції, порушується, 
має право на ефективний засіб правового захисту у відповідному націона-
льному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, що ді-
яли як офіційні особи». 

28. Суд звертається до свого висновку щодо вичерпання національ-
них засобів захисту, викладеного у параграфі 18. За цих же підстав Суд ви-
рішує, що заявниці не мали ефективного національного засобу захисту, як 
вимагається статтею 13 Конвенції, для отримання відшкодування за шко-
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ду, спричинену тривалістю провадження в цій справі (див. згадані рішен-
ня у справах Войтенка, §§ 46-48, та Ромашова, § 47). Відповідно, тут було 
порушення також і цього положення. 

ІV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ 

29. Стаття 41 Конвенції передбачає: 
«Якщо суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї 

і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передба-
чає лише часткову компенсацію». 

А. ШКОДА ТА СУДОВІ ВИТРАТИ 

30. Заявниці вимагали відшкодування шкоди. Вони зазначали, що ви-
плачені їм кошти були додані до їхньої заробітної плати, що призвело до 
збільшення оподаткування. У будь-якому разі ці суми знецінились за остан-
ні декілька років з огляду на інфляцію української гривні. Заявниці вима-
гали відшкодування матеріальної шкоди у розмірі коштів, присуджених 
рішенням Бериславського міського суду і невиплачених відділом освіти, 
оскільки вони були оподатковані. Далі вони вимагали відшкодування не-
матеріальної шкоди у розмірі 10 000 доларів США23. 

31. Уряд спростовував вимоги заявниць. Він стверджував, що вони є 
необґрунтованими. 

32. Суд не встановив жодного причинно-наслідкового зв’язку між ви-
явленим порушенням та сверджуваною заявницями матеріальною шкодою. 
Таким чином, він нічого не присуджує з цього приводу. Проте він бере до 
уваги те, що в результаті встановленого порушення заявниці зазнали пев-
ної нематеріальної шкоди, достатнім відшкодуванням якої не могла б бу-
ти лише констатація порушення (див. вищезгадане рішення у справі Ро-
машова, § 52). Проте заявлений розмір є надмірним. Роблячи свою оцінку 
на неупередженій основі, як вимагається статтею 41 Конвенції, Суд присуд-
жує кожній заявниці 2 800 євро у відшкодування нематеріальної шкоди. 
Суд таж присуджує кожній заявниці 50 євро судових витрат. 

В. ПЕНЯ 

33. Суд вважає, що пеня, яка нараховуватиметься у разі несвоєчасної 
сплати, дорівнює граничній позичковій ставці Європейського центрального 
банку плюс три відсоткові пункти. 
                                                        
23 Близько 8 300 євро 
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На цих підставах Суд одностайно 

1. Визнає скарги за пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції щодо 
тривалості невиконання остаточного судового рішення у справі заявниць 
прийнятними; 

2. Постановляє наявність порушення пункту 1 статті 6 Конвенції; 
3. Постановляє наявність порушення статті 13 Конвенції; 
4. Постановляє, що: 

(а) протягом трьох місяців від дати, коли рішення стане остаточним 
відповідно до статті 44 § 2 Конвенції, держава-відповідач має сплатити 
кожній заявниці по 2 800 євро (дві тисячі вісімсот євро) на відшкодуван-
ня немайнової шкоди та 50 євро (п’ятдесят євро) на відшкодування ви-
трат, пов’язаних з провадженням у Суді та суму будь-якого податку, який 
може бути стягнутий, ці кошти мають бути конвертовані в національну 
валюту держави-відповідача на день здійснення платежу; 

(б) у разі несплати чи несвоєчасної сплати державою-відповідачем 
належних заявницям сум, на вищезазначену ставку, яка дорівнює грани-
чній позичковій ставці Європейського центрального банку, нараховува-
тиметься звичайний відсоток плюс три відсоткові пункти штрафу з часу, 
коли закінчиться вищезгаданий тримісячний строк, і до моменту повного 
розрахунку; 

5. Відхиляє решту вимог заявниць щодо справедливої сатисфакції. 
Вчинено англійською та повідомлено письмово 9 листопада 2004 року 

відповідно до правила 77 §§ 2 та 3 Правил Суду. 
 

Т.Л. Ерлі Ж.-П. Коста 
заступник секретаря голова 
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C O N S E I L 

D E L ’ E U R O P E 
C O U N C I L 

O F E U R O P E 

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

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ 

ДРУГА СЕКЦІЯ 

СПРАВА «БАКАЛОВ ПРОТИ УКРАЇНИ» 

(Заява № 14201/02) 

РІШЕННЯ 

СТРАСБУРГ 
30 листопада 2004 року 

Це рішення стане остаточним за обставин, викладених у статті 44 § 2 
Конвенції. Воно може бути відредагованим. 

У справі «Бакалов проти України» 

Європейський суд з прав людини (друга секція) засідаючи палатою, 
до складу якої увійшли судді: 

п. Ж.-П. Коста, голова, 
п. А. Бака, 
п. І. Кабрал Баррето, 
п. К. Юнґвірт, 
п. В. Буткевич, 
пані А. Мулароні, 
пані Д. Йочєнє, 
та пані С. Доллє, секретар секції, 
після обговорення в нарадчій кімнаті 9 листопада 2004 року, 
виносить таке рішення, яке було прийнято у зазначений вище день: 
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ПРОЦЕДУРА 

1. Справу було порушено проти України за заявою (№ 14201/02), по-
даною до Суду 5 березня 2002 року за статтею 34 Конвенції про захист 
прав людини та основних свобод (далі – Конвенція) громадянином України 
п. Вадимом Федоровичем Бакаловим (далі – заявник). 

2. Уряд України (далі – Уряд) представляли його Уповноважені – 
пані Валерія Лутковська, змінена згодом пані Зоряною Бортновською. 

3. Скарги заявника про порушення пункту 1 статті 6 та статті 13 
Конвенції були комуніковані Уряду-відповідачу 21 квітня 2003 року. То-
го ж дня Суд прийняв рішення, що має бути застосований пункт 3 статті 
29 Конвенції і питання щодо прийнятності та суті заяви розглядатимуться 
разом. 

4. Заявник і Уряд подали свої зауваження щодо суті (правило 54 А). 

ФАКТИ 

5. Заявник, п. Вадим Федорович Бакалов, громадянин України, 
який народився 23 лютого 1970 року і мешкає у м. Одесі. У Суді його ін-
тереси представляє Олександр Казановський – адвокат, який практикує 
в м. Одесі. 

І. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ 

6. 24 вересня 1997 року заявника затримали працівники Ленінського 
районого відділу міліції у м. Одеса. 

7. 25 вересня 1997 року в будинку заявника був проведений обшук, 
під час якого були знайдені набої. 

8. 30 вересня 1997 року проти заявника було висунуте обвинувачен-
ня у зберіганні набоїв (стаття 222-1 Кримінільного кодексу) і проти нього 
була порушена кримінальна справа. 

9. 26 грудня 1997 року кримінальну справу було закрито з огляду на 
недоведеність його участі у вчиненні злочину. 

10. 25 серпня 1998 року заявник звернувся з позовом до Київського 
районного суду м. Одеси, оскаржуючи незаконне затримання, незаконний 
обшук та конфіскацію частини його майна. Заявник стверджував, що об-
шук проводився без ордера і ніяких набоїв знайдено не було. Він також 
вимагав компенсацію за моральну шкоду, завдану незаконними діями пра-
цівників міліції. 
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11. 16 серпня 1999 року Київський районний суд м. Одеси задоволь-
нив позов заявника і зобов’язав державне казначейство виплатити заяв-
никові компенсацію у розмірі 82 472,0024 грн. 

12. 6 червня 2000 року Одеський обласний суд скасував рішення су-
ду в частині, яка стосувалась компенсації матеріальної шкоди, і повернув 
справу на новий розгляд до Київського районного суду м. Одеси, який пі-
зніше присудив заявникові 2 02025 грн. компенсації за матеріальну шкоду. 
Суд також зобов’язав державне казначейство виплатити заявникові ком-
пенсацію у розмірі 50 00026 грн. за завдану моральну шкоду. 

13. 31 жовтня 2001 заявник подав скаргу до державного казначейства, 
яка стосувалась невиконання рішення суду від 6 червня 2000 року, вине-
сеного на його користь. 

14. 15 листопада 2001 року державне казначейство повідомило заяв-
никові, що в державному бюджеті на 1999-2001 роках кошти на такі виплати 
не були передбачені. 

15. 29 січня 2002 року заявник звернувся до державного казначейства 
з проханням виконати рішення суду від 6 червня 2000 року. 

16. 26 лютого 2002 року державне казначейство поінформувало за-
явника, що не розроблений порядок для виплати компенсації і, таким чи-
ном, виплата неможлива. 

17. 15 травня 2002 року Національний банк України перерахував 
заявникові 2 020 грн. компенсації за матеріальну шкоду. 

18. 10 грудня 2002 року Національний банк України перерахував 
заявникові 50 000 грн. компенсації за моральну шкоду. 

ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

19. Відповідне національне законодавство викладено в рішенні від 
27 липня 2004 року у справі «Ромашов проти України (№ 67534/01)». 

ЗАКОНОДАВСТВО 

20. Заявник скаржиться на неспроможність державних органів ви-
конати рішення суду від 6 липня 2000 року, винесеного на його ко-
ристь. Він стверджує про порушення пункту 1 статті 6 Конвенції та 
статті 1 Протоколу 1 Конвенції, які проголошують таке, у відповідних 
частинах: 
                                                        
24 17,530.3 євро 
25 328.27 євро 
26 9,486.76 євро 
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Стаття 6 

«При визначенні його цивільних прав і обов’язків … кожен має право 
на справедливий і відкритий розгляд впродовж розумного строку незале-
жним і безстороннім судом, створеним відповідно до закону…» 

Стаття 1 Протоколу № 1 

«Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм 
майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтере-
сах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними прин-
ципами міжнародного права. 

Попередні положення, однак, ніяким чином не обмежують право дер-
жави запроваджувати такі закони, які, на її думку, необхідні для здійс-
ненння контролю за використанням майна відповідно до загальних інте-
ресів або для забезпечення сплати податків або інших зборів чи штра-
фів». 

ІІІ. ПОПЕРЕДНІ ЗАУВАЖЕННЯ УРЯДУ ЩОДО ПРИЙНЯТНОСТІ ЗАЯВИ 

А. СТАТУС ЖЕРТВИ ЗАЯВНИКА 

21. Уряд наголошував, що рішення суду від 6 липня 2000 року, вине-
сене на користь заявника, було виконано в повному обсязі, і заявник не 
може більше вважатись жертвою порушення його прав в сенсі пункту 1 
статті 6. Уряд також пропонував визнати заяву неприйнятною або вилу-
чити її з реєстру справ Суду. 

22. Заявник не погоджувався. 
23. Суд не поділяє позицію Уряду. Суд вважає, що заявник ще може 

скаржитись на свій статус жертви заявленого порушення прав, гаранто-
ваних пунктом 1 статті 6 щодо періоду, протягом якого рішення, про яке 
йдеться, залишалось невиконаним (див. справу «Войтенко проти України», 
заява № 18966/02, рішення від 6 червня 2004, п. 35; справу «Шмалько проти 
України», заява № 60750/00, рішення від 20 липня 2004 року, п. 34; справа 
«Ромашов проти України», заява № 67534/01, рішення від 27 липня 2004 
року, п. 27 ). 
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В. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ЩОДО ВИЧЕРПАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ 
ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ 

24. Уряд стверджував, що заявник не вичерпав національні засоби за-
хисту, оскільки він не звертався до національних судів зі скаргами на без-
діяльність державної виконавчої служби, чи для прискорення перебігу ви-
конання рішення у його справі. 

25. Заявник заперечував це твердження. 
26. Суд повторює свою прецедентну практику в цій сфері. Суд вважає, 

що ситуація є аналогічною тій, яка склалась у справах Войтенка, Шмалька 
і Ромашова (посилання вище на пункти 28-31, 37-39 і 30-32 відповідно), і, 
виходячи з цього, у цій справі немає підстав відхиляти цю заяву. Таким 
чином, Суд робить висновок, що заявникові не потрібно було викорис-
товувати засіб захисту, на який посилався Уряд, і, таким чином, заявник 
дотримався вимог, предбачених пунктом 1 статті 35 Конвенції. 

С. ВИСНОВКИ ЩОДО ПРИЙНЯТНОСТІ СКАРГ ЗА ПУНКТОМ 1 
СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ 

27. У світлі поданих сторонами зауважень Суд вирішує, що скарга 
заявника щодо порушення пункту 1 статті 6 Конвенції порушує серйозні 
питання фактів та права за Конвенцією, встановлення яких вимагає роз-
гляду справи по суті. Таким чином, Суд робить висновок, що скарга не є 
повністю необґрунтованою в сенсі пункту 3 статті 35 Конвенції. Жодних 
підстав для визнання її неприйнятною встановлено не було. Таким чином, 
скарга має бути визнана прийнятною. 

D. ПРИЙНЯТНІСТЬ СКАРГ ЗАЯВНИКА ЗА СТАТТЕЮ 1 
ПРОТОКОЛУ № 1 ДО КОНВЕНЦІЇ 

28. Суд посилається на свої аргументи щодо пункту 1 статті 6 Конвен-
ції стосовно статті 34 і пункту 1 статті 35 (пункти 23 та 26 вище), які тією ж 
мірою стосуються скарги заявника за статтею 1 Протоколу № 1 до Конвен-
ції. Відповідно, Суд вважає, що ця скарга не є повністю необґрунтованою 
чи неприйнятною з будь-яких інших підстав, закріплених у статті 35 Кон-
венції. Отже, вона має бути визнана прийнятною. 
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ІІ. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 
СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ 

29. Заявник скаржиться відповідно до пункту 1 статті 6 Конвенції на 
неспроможність державних органів виконати рішення суду від 16 серпня 
1999 року, яке було змінено ухвалою суду від 6 червня 2000 року. 

30. Уряд повторював, що в цій справі не було порушення пункту 1 
статті 6 Конвенції з огляду на виконання рішення суду. Уряд вважав, що 
рішення суду було виконано в розумний строк. Більше того, причиною не-
виконання рішення суду було складне фінансове становище держави. 

31. Заявник не погоджувався. Зокрема, він скаржився, що виконання 
рішення тривало надто довго. 

32. Суд нагадує, що право, яке захищається пунктом 1 статті 6 Кон-
венції, було б ілюзорним, якби національна правова система дозволяла 
існування ситуації, коли б остаточне обов’язкове рішення суду було невико-
наним на шкоду однієї зі сторін. Тому виконання рішення суду повинно роз-
глядатись як невід’ємна частина судового процесу в сенсі статті 6 Конвенції 
(див. справу «Горнсбі проти Греції», рішення від 19 березня 1997 р., п. 40). 

33. Державні органи не можуть довільно посилатись на брак коштів 
як на виправдання невиконання рішення. Відомо, що затримка у виконан-
ні судового рішення може за певних обставин бути виправдана, але не за 
рахунок звуження суті права, яке захищається статтею 6 Конвенції (див. 
справу «Іммобільяре Саффі проти Італії», заява № 22774/93, п. 74). У цій 
справі заявник не повинен бути позбавлений виконання рішення, винесе-
ного на його користь, яке мало велике значення для нього і його сім’ї, через 
заявлені державою складності фінансування. 

34. Суд зауважує, що рішення від 16 серпня 1999 року, яке було змі-
нено ухвалою Одеського обласного суду від 6 червня 2000 року, залиша-
лось невиконаним тривалий період часу. Наявна очевидна затримка у ви-
конанні рішення суду з червня 2000 року до 15 травня 2002, яка не була 
належним чином обґрунтована Урядом (порів. справу «Шмалько проти 
України», заява № 60750/00, рішення від 20 липня 2004 р., п. 45). Заборго-
ваність залишалась невиплаченою до 10 грудня 2002 року, коли залишок 
боргу був виплачений. 

35. Таким чином, Суд вирішує, що відмовою вжити необхідних захо-
дів протягом двох з половиною років для виконання рішення суду від 16 
серпня 1999 року, яке було змінено ухвалою суду від 6 червня 2000 року, 
державні органи позбавили сенсу положення пункту 1 статті 6 Конвенції. 

36. Таким чином, у цій справі було порушення пункту 1 статті 6 Кон-
венції. 
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ІІІ. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 1 
ПРОТОКОЛУ № 1 ДО КОНВЕНЦІЇ 

37. Заявник стверджував, що в порушення статті 1 Протоколу № 1 бу-
ло невиправдане втручання в його майнові права. Суттєва затримка при ви-
платі заборгованості позбавила заявника реального володіння його майном. 

38. Уряд погоджувався, що в сенсі цього положення рішення суду 
становить майно. Проте Уряд вважав, що статтю 1 Протоколу № 1 не було 
порушено, оскільки право заявника на призначені йому кошти не стави-
лось під сумнів і його не було позбавлено його власності. Уряд також 
зауважував, що затримка у виплаті коштів була зумовлена відсутністю 
бюджетних асигнувань. 

39. Суд нагадує свою прецедентну практику про те, що неможливість 
для заявника домогтись виконання судового рішення, винесеного на його 
чи її користь, становить втручання у право на мирне володіння майном, 
передбачене у першому реченні пункту 1 статті 1 Протоколу № 1 (див. 
справу «Войтенко проти України», заява № 18966/02, рішення від 29 червня 
2004 року, п. 53). 

40. Суттєва затримка виплати коштів заявникові в цій справі триваліс-
тю близько двох з половиною років також становить втручання, яке Уряд 
належним чином не обґрунтував. Суд вирішує, що відсутність бюджетно-
го фінансування не є виправданням за бездіяльність. Відповідно, тут та-
кож є порушення пункту 1 Протоколу № 1. 

ІV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ 

41. Стаття 41 Конвенції передбачає: 
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і 

якщо внутрішнє законодавство відповідної Високої Договірної Сторони 
передбачає лише часткову сатисфакцію, Суд, у разі необхідності, надає по-
терпілій стороні справедливу сатисфакцію». 

А. ШКОДА ТА СУДОВІ ВИТРАТИ 

42. Заявник не вимагав жодного відшкодування за завдану йому ма-
теріальну шкоду. Щодо нематеріальної шкоди, він вимагав 120 000 грн. 
(приблизно 20 000 євро). Він також вимагав 20 000 грн. на відшкодування 
понесених судових витрат, оскільки таку суму він виплатив своєму пред-
ставникові. 

43. Уряд стверджував, що вимоги заявника були необґрунтовані і пе-
ребільшені. 
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44. Суд вирішує, що вимоги заявника безперечно надмірні. Виходячи 
з принципу об’єктивності, передбаченого статтею 41 Конвенції, Суд призна-
чає заявникові 1 200 євро нематеріальної шкоди і 500 євро судових витрат. 

B. ПЕНЯ 

45. Суд вважає, що пеня, яка нараховуватиметься у разі несвоєчасної 
сплати, дорівнює граничній позичковій ставці Європейського центрального 
банку плюс три відсоткові пункти. 
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На цих підставах Суд одностайно 

1. Оголошує заяву прийнятною; 
2. Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції; 
3. Постановляє, що було порушення статті 1 Протоколу № 1 до Кон-

венції; 
4. Постановляє, що: 

(а) протягом трьох місяців з дня, коли рішення стане остаточним 
відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач має спла-
тити заявникові 1 200 євро (одну тисячу двісті євро) нематеріальної шкоди 
і 500 євро (п’ятсот євро) витрат на провадження в Суді, плюс будь-який 
податок, який має бути сплачений; ці суми мають бути конвертовані в на-
ціональну валюту держави-відповідача на день здійснення платежу; 

(б) у разі несплати чи несвоєчасної сплати належної заявникові 
суми на неї нараховуватиметься пеня, яка дорівнює граничній позичковій 
ставці Європейського центрального банку плюс три відсотки, з часу, коли 
закінчиться вищезгаданий тримісячний строк, і до моменту повного роз-
рахунку. 

5. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції. 
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 30 листопада 

2004 року відповідно до правила 77 §§ 2 та 3 Регламенту Суду. 
 

С. Доллє Ж.-П. Коста 
секретар голова 
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C O N S E I L 

D E L ’ E U R O P E 
C O U N C I L 

O F E U R O P E 

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

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ 

ДРУГА СЕКЦІЯ 

СПРАВА «МИХАЙЛЕНКИ ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ» 

(Заяви №№ 35091/02, 35196/02, 35201/02, 35204/02, 35945/02, 
35949/02, 35953/02, 36800/02, 38296/02, 42814/02) 

РІШЕННЯ 

СТРАСБУРГ 
30 листопада 2004 року 

Це рішення стане остаточним за обставин, викладених у статті 44 § 2 
Конвенції. Воно може бути відредагованим. 

У справі «Михайленки та інші проти України» 

Європейський суд з прав людини (друга секція), засідаючи палатою, 
до складу якої увійшли судді: 

п. Ж.-П. Коста, голова, 
п. А. Бака, 
п. І. Кабрал Баррето, 
п. К. Юнґвірт, 
п. В. Буткевич, 
пані А. Мулароні, 
пані Д. Йочєнє, 
та пані С. Доллє, секретар секції, 
після обговорення в нарадчій кімнаті 9 листопада 2004 року, 
виносить таке рішення, яке було прийнято у зазначений вище день: 
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ПРОЦЕДУРА 

1. Справа порушена проти України за 10-ма заявами (№№ 35091/02, 
35196/02, 35201/02, 35204/02, 35945/02, 35949/02, 35953/02, 36800/02, 
38296/02, 42814/02), поданими до Суду відповідно до статті 34 Конвенції 
про захист прав і основних свобод людини (далі – Конвенція) 11-ма гро-
мадянами України: Валентиною Михайленко, Валентином Михайленком, 
Григорієм Станіславовичем Ганушевичем, Анатолієм Івановичем Марчен-
ком, Олександрою Романівною Юденок, Василем Михайловичем Миш-
ком, Василем Кіндратовичем Безпальком, Галиною Степанівною Зоренко, 
Григорієм Павловичем Архітком, Володимиром Миколайовичем Ліцке-
вичем, Михайлом Павловичем Тищенком (далі – заявники) у вересні та 
жовтні 2002 року. 

2. Інтереси заявників представляв п. Г.М. Авраменко, адвокат, який 
практикує у м. Чернігові. Уряд України (далі – Уряд) був спочатку представ-
лений Уповноваженими – пані Валерією Лутковською, зміненої згодом 
пані Зоряною Бортновською. 

3. 28 квітня 2003 року Суд вирішив комунікувати заяви Уряду. Від-
повідно до пункту 3 статті 29 Конвенції, він вирішив розглядати питання 
щодо суті заяв разом з питанням щодо їх прийнятності. 

ФАКТИ 

І. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ 

4. Валентина Миколаївна Михайленко народилась у 1951 році. Вален-
тин Андрійович Михайленко народився у 1944 році. Григорій Станіславо-
вич Ганушевич народився у 1950 році. Анатолій Іванович Марченко наро-
дився у 1952 році. Олександра Романівна Юденок народилась у 1948 році. 
Василь Михайлович Мишко народився у 1945 році. Василь Кіндратович 
Безпалько народився у 1958 році. Галина Степанівна Зоренко народилась 
у 1939 році. Григорій Павлович Архітко народився у 1960 році. Володимир 
Миколайович Ліцкевич народився у 1956 році. Михайло Павлович Тищен-
ко народився у 1949 році. Усі заявники мешкають у місті Чернігові, Україна. 

5. Між 1997 та 2001 роками заявники подавали окремі позови проти 
їх колишнього роботодавця – державного підприємства «Атомспецбуд» – 
компанії, яка здійснювала будівельні роботи в Чорнобилі, у зоні обов’яз-
кового відселення, до національних місцевих судів, вимагаючи виплатити 
їм заборгованість заробітної плати та інші виплати (пункти 29-30 нижче). 
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6. Рішенням Новозаводського райсуду м. Чернігова від 14.04.1998 р. 
Валентині Михайленко було присуджено 4 849 грн. заборгованості заро-
бітної плати та інших виплат. 7.02.2000 року та 17.10.2001 року заявниця от-
римала 173,58 грн. та 76,9 грн. відповідно. Проте, більшою частиною рішен-
ня залишається невиконаним, залишок заборгованості складає 4 599,33 грн. 
(або 707,59 євро). 

7. Рішенням Новозаводського райсуду м. Чернігова від 15.12.2000 року 
Валентинові Михайленку було присуджено 10 479 грн. заборгованості 
заробітної плати. Іншим рішенням того ж суду від 16.04.2002 року заяв-
никові було присуджено 2 710 грн. відшкодування за затримку виплати 
заробітної плати. Рішення залишається невиконаним, загальна заборгова-
ність складає 13 189 грн. (або 2 029,08 євро). 

8. Рішенням Новозаводського райсуду м. Чернігова від 13.07.1998 року. 
Григорію Ганушевичу було присуджено 7 394 грн. заборгованості заробіт-
ної плати. 21.01.2000 року та 18.08.2000 року заявник отримав 219,37 грн. та 
116,03 грн. відповідно. Проте, більшою частиною рішення залишається не-
виконаним, залишок заборгованості складає 7 058,60 грн. (або 1 085,94 євро). 

9. Рішенням Новозаводського райсуду м. Чернігова від 11.09.1997 року 
Анатолієві Марченку було присуджено 4 528 грн. заборгованості заробіт-
ної плати. Іншим рішенням того ж суду від 19.09.2001 року заявникові 
було присуджено 9 671,75 грн. відшкодування за затримку виплати заро-
бітної плати. 17.02.1998 року, 7.02.2000 року та 20.10.2000 року заявник 
отримав 1 000 грн., 126,29 грн. та 55,27 грн. відповідно. Проте, більшою 
частиною рішення залишається невиконаним, залишок заборгованості скла-
дає 13 018,19 грн. (або 2 002,80 євро). 

10. Рішенням Новозаводського райсуду м. Чернігова від 18.11.1998 року 
Олександрі Юденок було присуджено 5 664 грн. заборгованості заробіт-
ної плати та 883 грн. компенсації за затримку її виплати. 7.02.2000 року 
заявниця отримала 234,37 грн. Рішення залишається невиконаним, за-
лишок заборгованості складає 6 312,63 грн. (або 971,17 євро). 

11. Рішенням Новозаводського райсуду м. Чернігова від 24.03.1999 року 
Василеві Мишку було присуджено 8 130 грн. заборгованості заробітної пла-
ти, проте йому були виплачені лише 418,62 грн. Більшою частиною рішення 
залишається невиконаним, залишок заборгованості складає 7 711,38 грн. 
(або 1 186,37 євро). 

12. Рішенням Новозаводського райсуду м. Чернігова від 17.04.2001 року 
Василеві Безпальку було присуджено 14 764 грн. (або 2 271,38 євро) забор-
гованості з заробітної плати. Проте, рішення залишається невиконаним. 

13. Рішенням Новозаводського райсуду м. Чернігова від 4.02.1999 року 
Галині Зоренко було присуджено 6 596 грн. заборгованості заробітної 
плати. 7.02.2000 року та 10.11.2000 року заявниця отримала 236,12 грн. та 
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103,51 грн. відповідно. Проте, більшою частиною рішення залишається не-
виконаним, залишок заборгованості складає 6 256,37 грн. (або 962,52 євро). 

14. Рішенням Новозаводського райсуду м. Чернігова від 1.04.1999 року 
Григорію Архіткові було присуджено 6 348,62 грн. заборгованості заробіт-
ної плати. 7.02.2000 року та 18.08.2000 року заявник отримав 226,17 грн. та 
99,64 грн. відповідно. Проте, більшою частиною рішення залишається не-
виконаним, залишок заборгованості складає 6 022,81 грн. (або 926,59 євро). 

15. Рішенням Іванківського райсуду Київської області від 10.07.1999 ро-
ку Володимирові Ліцкевичу було присуджено 6 444,45 грн. заборгованості 
з заробітної плати. 16.11.1999 року, 8.02.2000 та 18.08.2000 року заявник 
отримав 61,12 грн., 171,57 грн. та 101,13 грн. відповідно. Проте, більшою 
частиною рішення залишається невиконаним, залишок заборгованості 
складає 6 110,63 грн. (або 940,10 євро). 

16. Рішенням Новозаводського райсуду м. Чернігова від 16.10.2001 року 
Михайлові Тищенку було присуджено 8 340 грн. (або 1 283,08 євро) забор-
гованості заробітної плати. Рішення залишається невиконаним. 

17. Листом від 17.06.1999 року Міністерство палива та енергетики по-
інформувало Григорія Ганушевича про те, що затримка виплати заборго-
ваності заробітної плати була спричинена складною економічною ситу-
ацією підприємства-боржника з огляду на несплату компанії боргів треті-
ми сторонами. За твердженням Міністерства, ситуація, що склалась на 
підприємстві, вимагає вирішення на державному рівні. 

18. Листом від 5.05.2001 року те ж Міністерство поінформувало Гри-
горія Ганушевича про те, що незважаючи на його намагання, економічна 
ситуація на підприємстві не змінилась. Міністерство зазначало, що найбі-
льшим дебітором ДБПК «Атомспецбуд» було Міністерство з питань над-
звичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорноби-
льської катастрофи27 (далі – МНС). Міністерство інформувало заявника, 
що керівництво підприємства звернулось до Міністерства з заявою про ви-
рішення питання щодо доцільності подальшого існування підприємства. 

19. У кінці 2001 року шостий, сьомий та дев’ятий заявники поруши-
ли в Печерському районному суді міста Києва провадження проти Прези-
дента України, Кабінету Міністрів України Міністерства палива та енерге-
тики України та Міністерства юстиції України щодо відшкодування ма-
теріальної та моральної шкоди, спричиненої невиконанням судових рішень, 
винесених на їхню користь. Трьома окремими рішеннями від 29.01.2002 ро-
ку суд відмовив заявникам, зазначивши, що у разі невиконання заявники 
мали подавати скарги про відшкодування шкоди проти Державної вико-
                                                        
27 У липні 2004 року Міністерство було поділене на Міністерство у справах надзвичайних 
ситуацій та Державний комітет з питань Чорнобиля. 
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навчої служби, а не відповідачів, чия відповідальність за невиконання не 
була доведена заявниками. Заявники не оскаржували ці рішення в апеля-
ційному та касаційному порядку. 

20. Своїм спільним листом від 31.10.2002 року до Кабінету Міністрів 
України, заявники повідомили, що вони подали заяви до Європейського 
суду з прав людини та запропонували укласти мирову угоду. Вони вима-
гали повного виконання їх рішень та виплати їм компенсації у розмірі від 
20 до 50 тисяч гривень кожному. 

21. У відповідь Уповноважений у справах дотримання Конвенції про 
захист прав і основних свобод людини поінформував заявників про те, що 
укладення мирової угоди може розпочатись лише після прийняття Судом 
ухвали про прийнятність. Далі Уповноважений інформував заявників про 
велику кількість виконавчих листів щодо підприємства-боржника на зага-
льну суму 3 849 312 грн.28 Виконання рішень шляхом реалізації майна, про-
те, вимагало спеціального дозволу МНС з огляду на те, що майно боржника 
знаходилось у Чорнобильській зоні та зазнало радіоактивного забруднення. 
Такий дозвіл наданий не був. 

22. Наказом Міністерства палива та енергетики від 27.06.2002 року 
підприємство-боржник було ліквідоване і була створена ліквідаційна ко-
місія. 

23. Відповідно, у період між 7.10.2002 року та 9.07.2003 року дер-
жавна виконавча служба закрила виконавчі провадження заявників, і всі 
виконавчі листи були направлені до ліквідаційної комісії як вимоги креди-
торів. Ліквідаційна процедура досі триває. 

ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

A. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ ВІД 28 ЧЕРВНЯ 1996 РОКУ 

24. Відповідні витяги з Конституції України передбачають таке: 

Стаття 124 

«…Судові рішення ухвалюються судами іменем України і є обов’яз-
ковими до виконання на всій території України». 

B. ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ ВІД 18 ЛИПНЯ 1963 РОКУ 
(ЗІ ЗМІНАМИ ВІД 1 СІЧНЯ 2004 РОКУ) 

25. Відповідні витяги з Цивільного кодексу передбачають таке: 
                                                        
28 592 201,87 євро 
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Стаття 32. Відповідальність юридичної особи 

«Юридична особа відповідає за своїми зобов’язаннями належним їй 
на праві власності (закріпленим за нею) майном, якщо інше не встановле-
но законодавчими актами. 

Засновник юридичної особи або власник її майна не відповідають за 
її зобов’язаннями, а юридична особа не відповідає за зобов’язаннями вла-
сника або засновника, крім випадків, передбачених законодавчими акта-
ми чи установчими документами юридичної особи. 

Юридична особа, яка фінансується власником і за якою майно за-
кріплено на праві оперативного управління (установа), відповідає за 
зобов’язаннями коштами, які є в її розпорядженні. У разі їх недостат-
ності відповідальність за її зобов’язаннями несе власник відповідного 
майна». 

Стаття 33. Розмежування відповідальності держави 
і державних організацій 

«Держава не відповідає по зобов’язаннях державних організацій, які 
є юридичними особами, а ці організації не відповідають по зобов’язаннях 
держави. 

Умови і порядок відпуску коштів на покриття заборгованості уста-
нов та інших державних організацій, що перебувають на державному 
бюджеті, якщо ця заборгованість не може бути покрита за рахунок 
їх кошторису, встановлюються законодавством Союзу РСР і Україн-
ської РСР». 

Стаття 38. Припинення державних організацій, 
що є юридичними особами 

«Припинення державних організацій, що є юридичними особами, про-
вадиться тим органом, за рішенням якого вони утворюються». 

C. ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ ВІД 16 СІЧНЯ 2003 РОКУ 
(НАБРАВ ЧИННОСТІ З 1 СІЧНЯ 2004 РОКУ) 

26. Відповідні витяги з нового Цивільного кодексу передбачають таке: 

Стаття 81. Види юридичних осіб 

«... 2. Юридичні особи, залежно від порядку їх створення, поділяються 
на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права. 
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Юридична особа приватного права створюється на підставі установ-
чих документів відповідно до статті 87 цього Кодексу. 

Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом 
Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної 
Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. 

3. Цим Кодексом встановлюються порядок створення, організаційно-
правові форми, правовий статус юридичних осіб приватного права». 

Стаття 96. Відповідальність юридичних осіб 

«1. Юридична особа самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями. 
2. Юридична особа відповідає за своїми зобов’язаннями усім належ-

ним їй майном. 
3. Учасник (засновник) юридичної особи не відповідає за зобов’язан-

нями юридичної особи, а юридична особа не відповідає за зобов’язаннями 
її учасника (засновника), крім випадків, встановлених установчими доку-
ментами та законом...». 

Стаття 167. Правові форми участі держави у цивільних відносинах 

«1. Держава діє у цивільних відносинах на рівних правах з іншими 
учасниками цих відносин. 

2. Держава може створювати юридичні особи публічного права (дер-
жавні підприємства, навчальні заклади тощо) у випадках та в порядку, 
встановлених Конституцією України та законом. 

3. Держава може створювати юридичні особи приватного права (під-
приємницькі товариства тощо), брати участь в їх діяльності на загальних 
підставах, якщо інше не встановлено законом». 

Стаття 176. Розмежування відповідальності за зобов’язаннями 
держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад 
та створених ними юридичних осіб 

«1. Держава,... не відповідають за зобов’язаннями створених ними 
юридичних осіб, крім випадків, встановлених законом. 

2. Юридичні особи, створені державою,..., не відповідають за зобов’я-
заннями відповідно держави,...». 

D. ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ПІДПРИЄМСТВА В УКРАЇНІ» 
ВІД 27 БЕРЕЗНЯ 1991 РОКУ № 887-XII 

(ЗІ ЗМІНАМИ ВІД 1 СІЧНЯ 2004 РОКУ) 

27. Відповідні витяги з Закону передбачають таке: 
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Стаття 2. Види підприємств 

«1. В Україні можуть діяти підприємства таких видів: 
державне підприємство, засноване на державній власності, в тому чи-

слі казенне підприємство...». 

Стаття 10. Утворення і використання майна 

«...3. Майно, що є державною власністю і закріплене за державним 
підприємством (крім казенного), належить йому на праві повного госпо-
дарського відання. 

Здійснюючи право повного господарського відання, державне підпри-
ємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном на 
свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному 
законодавству та статуту підприємства. 

Майно, що є у державній власності і закріплене за казенним підприєм-
ством, належить йому на праві оперативного управління. 

Здійснюючи право оперативного управління, казенне підприємство 
володіє та користується зазначеним майном. 

Казенне підприємство має право розпоряджатися закріпленим за ним 
на праві оперативного управління майном, що є у державній власності і на-
лежить до основних фондів підприємства, лише з дозволу органу, уповно-
важеного управляти відповідним державним майном. Особливості розпо-
рядження іншим майном казенного підприємства визначаються у його 
статуті...». 

Стаття 37. Особливості створення, ліквідації, 
реорганізації казенного підприємства 

«1. Державне підприємство, яке відповідно до законодавства України 
не підлягає приватизації, за рішенням Кабінету Міністрів України може 
бути перетворене в казенне підприємство. 

2. Рішення про перетворення державного підприємства в казенне 
приймається за однієї з таких умов: 

• підприємство провадить виробничу або іншу діяльність, яка від-
повідно до законодавства може здійснюватись тільки державним підпри-
ємством; 

• головним споживачем продукції підприємства (більш як 50 відсот-
ків) є держава; 

• підприємство є суб’єктом природних монополій. 
3. Ліквідація і реорганізація казенного підприємства здійснюється 

за рішенням Кабінету Міністрів України відповідно до законодавства 
України». 
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Стаття 39. Особливості діяльності казенного підприємства 

«3. Казенне підприємство відповідає за своїми зобов’язаннями кош-
тами та іншим майном, що є в його розпорядженні, крім основних фондів. 
При недостатності у казенного підприємства таких коштів та майна відпо-
відальність за його зобов’язаннями несе власник». 

E. ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ, 
ЩО ЗАЗНАЛА РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ВНАСЛІДОК 

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ» 27 ЛЮТОГО 1991 РОКУ № 791А-XII 

28. Стаття 6 Закону передбачає, що Кабінет Міністрів України визна-
чає планування, матеріально-технічне забезпечення, обсяги фінансування 
робіт, а також умови оплати праці в зоні відчуження незалежно від відом-
чої підпорядкованості та форм власності підприємств, установ, організацій, 
залучених до робіт щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи 
та виведенню Чорнобильської АЕС з експлуатації. 

29. Стаття 12 Закону передбачає, що винесення або вивезення із зон 
будівельних матеріалів і конструкцій, машин і устаткування, домашніх 
речей тощо без спеціального дозволу Міністерства України з питань над-
звичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорно-
бильської катастрофи і дозиметричного контролю заборонене. 

F. ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ» 
ВІД 21 КВІТНЯ 1999 РОКУ № 606-ХІV, ІЗ ЗМІНАМИ І ДОПОВНЕННЯМИ 

30. Відповідно до статті 2 Закону виконання рішень в Україні покла-
дається на державну виконавчу службу. Відповідно до статті 85 Закону 
стягувач може подати скаргу на дії (бездіяльність) державного виконавця 
та інших посадових осіб державної виконавчої служби до начальника від-
повідного відділу державної виконавчої служби або до суду. Стаття 86 За-
кону надає стягувачеві право звернутися з позовом до юридичної особи, 
яка зобов’язана провадити стягнення коштів з боржника, у разі невико-
нання рішення з вини цієї юридичної особи та отримати компенсацію. 

G. ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНУ ВИКОНАВЧУ СЛУЖБУ» 
ВІД 24 БЕРЕЗНЯ 1998 РОКУ № 202/98-ВР 

31. Стаття 11 Закону передбачає, що шкода, заподіяна неналежним 
виконанням державним виконавцем його службових обов’язків під час ви-
конання рішення, підлягає відшкодуванню. Відповідно до статті 13 Зако-
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ну дії або бездіяльність державного виконавця можуть бути оскаржені до 
вищестоящої посадової особи або до суду. 

H. ДЕКРЕТ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «ПРО УПРАВЛІННЯ 
МАЙНОМ, ЩО Є У ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІЙ ВЛАСНОСТІ» 

ВІД 15 ГРУДНЯ 1992 РОКУ № 8-92 

32. Декретом передбачено, що міністерства та інші підвідомчі Кабі-
нету Міністрів України органи державної виконавчої влади відповідно до 
покладених на них повноважень: приймають рішення про створення, ре-
організацію, ліквідацію підприємств, установ і організацій, заснованих на 
загальнодержавній власності. Декрет також забороняє міністерствам пря-
ме втручання в господарську діяльність підприємств, що є в загальнодер-
жавній власності. 

I. РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
«ЩОДО ПЕРЕЛІКУ ПІДПРИЄМСТВ УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ, 
ЯКІ ПЕРЕДАВАЛИСЬ ДО СФЕРИ УПРАВЛІННЯ МІНЕНЕРГО» 

ВІД 11 ТРАВНЯ 1998 РОКУ № 306-Р 

33. Розпорядженням передбачено передання ряду підприємств, вклю-
чаючи Державну будівельно-промислову компанію «Атомспецбуд» до сфе-
ри управління Міністерства енергетики з огляду на зміни в структурі Уряду. 

ПРАВО 

І. ОБ’ЄДНАННЯ ЗАЯВ 

34. Суд вирішує, що відповідно до правила 42 § 1 Регламенту Суду за-
яви мають бути об’єднані з огляду на їх спільне фактичне та правове під-
ґрунтя. 

ІІ. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 
СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ 

35. Заявники скаржились на невиконання судових рішень, винесених 
на їхню користь, посилаючись при цьому на пункт 1 статті 6 Конвенції, 
яка передбачає таке: 

«Кожен при вирішенні питання щодо його цивільних прав та обов’яз-
ків …, має право на справедливий... розгляд... судом …» 
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А. ЩОДО ПРИЙНЯТНОСТІ 

(а) Вичерпання національних засобів захисту 

36. Уряд подав попередні зауваження щодо невичерпання заявниками 
національних засобів захисту з огляду на те, що вони не оскаржували до 
національних судів бездіяльність державних виконавців та не вимагали від-
шкодування шкоди у зв’язку з тривалістю виконавчих проваджень чи зне-
цінення присуджених їм коштів. 

37. Заявники спростовували цей аргумент, наголошуючи на тому, що 
основною причиною тривалого невиконання рішень, винесених на їхню 
користь, було важке економічне становище підприємства-боржника, що ви-
магало вирішення питання на державному рівні (див. пункти 17 та 18 вище). 

38. Суд повторює, що метою пункту 1 статті 35 Конвенції є надання 
державам-учасницям можливості попередження та відновлення прав, про 
порушення яких стверджується, перед тим, як такі твердження будуть 
подані до Суду. Проте, лише ті засоби захисту мають бути використані, 
які є ефективними. Ефективність означає як попередження стверджуваного 
порушення чи його продовження, так і надання відповідного відшкодуван-
ня за будь-яке порушення, яке вже відбулось (див. «Кудла проти Польщі» 
[ВП], заява № 30210/96, § 158). На Уряд, який стверджує про невичерпан-
ня, покладається обов’язок доведення Суду, що засіб захисту є ефектив-
ним, доступним, як у теорії так і на практиці (див. рішення у справі «Хох-
лич проти України» від 29.04.2003 року, заява № 41707/98, § 149). 

39. Проте у цій справі рішення, винесені на користь заявників, зали-
шались невиконаними повністю чи частково, незважаючи на суттєві спро-
би державних виконавців, що визнавалось Урядом (пункт 49 нижче). Бі-
льше того, державна виконавча служба більше не бере участі у процесі 
стягнення заборгованостей, оскільки виконавчі провадження були закри-
ті, а вимоги заявників були направлені до ліквідаційної комісії підприєм-
ства-боржника (див. пункти 22-23 вище). Таким чином, Суд доходить ви-
сновку, що попередні зауваження Уряду не стосуються основної скарги 
заявників і не можуть бути прийняті, оскільки засіб захисту, на який поси-
лався Уряд, не міг перешкодити продовженню стверджуваного порушення. 

40. Відповідно, Суд відхиляє ці зауваження. 

(б) Відповідність принципу ratione personae 
(відповідальність держави) 

41. Далі у своїх зауваженнях Уряд наполягав на тому, що незважаючи 
на те, що підприємство-боржник було державним підприємством, воно бу-
ло окремою юридичною особою і відповідно до національного законодав-
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ства держава не може бути відповідальною за його борги. Відповідно, ви-
конання рішень, винесених на користь заявників, не може бути здійснене 
за рахунок виплат з державного бюджету. 

42. Заявники наполягали на тому, що компанія є казенним підприєм-
ством, яке працювало за державним замовленням. Робота, яка виконувала-
ся компанією, не була в повному обсязі оплачена МНС. Ця ситуація при-
звела до виникнення заборгованостей у компанії. Заявники далі зазначали, 
що відповідно до національного законодавства власник був відповідаль-
ний за заборгованості юридичної особи, якщо в юридичної особи не виста-
чало коштів для виконання своїх зобов’язань. 

43. Питання полягає в тому, чи відповідає держава за борги держав-
ного підприємства, яке є окремою юридичною особою, і чи може вона бу-
ти визнана відповідальною за категоричну відмову виплачувати заявникам 
кошти, присуджені їм рішеннями щодо підприємства. 

44. У зв’язку з цим Суд погоджується, що Уряд не продемонстрував, 
що компанія «Атомспецбуд» мала достатню інституційну та операційну 
незалежність від держави, щоб можна було звільнити державу щодо її 
дій чи бездіяльності від відповідальності за Конвенцією (mutatіs mutandis, 
(та з посиланням на статтю 34 Конвенції) ухвала у справі «Радіо Франс та 
інші проти Франції» від 23.09.2003 року, заява № 53984/00). 

45. Суд зазначає, що ні з позиції Уряду, ні з наявних у справі матеріа-
лів не видно, чи були державні заборгованості перед компанією (пункт 18 
вище) сплачені їй повністю чи частково, що доводить відповідальність дер-
жави за забезпечення боргів компанії. Підприємство-боржник функціону-
вало у високорегульованій галузі атомної енергії та здійснювало свою бу-
дівельну діяльність у Чорнобильській зоні відчуження, яка знаходиться під 
пильним контролем Уряду з огляду на міркування захисту навколишнього 
середовища та суспільного здоров’я (пункт 29 вище). Цей контроль поши-
рювався і на умови роботи в компанії, включаючи заробітну плату (пункт 
28 вище). Держава забороняла відчуження майна компанії з огляду на йо-
го можливе забруднення (пункт 21 вище). Більше того, управління компа-
нією було передано Міністерству енергетики у травні 1998 року (параграф 
33 вище). На думку Суду, ці елементи встановлюють публічну природу 
підприємства-боржника, незважаючи на його формальну класифікацію за 
національним законодавством. Відповідно, Суд доходить висновку, що є 
достатньо підстав для вирішення питання про те, що з огляду на спеціаль-
ні обставини цієї справи держава є відповідальною за заборгованість ком-
панії «Атомспецбуд» перед заявниками, незважаючи на факт того, що ком-
панія була окремою юридичною особою. 

46. Таким чином, Суд вирішує, що скарга заявників є сумісною з прин-
ципом ratione personae відповідно до положень Конвенції, та відхиляє за-
уваження Уряду, пов’язані з цим питанням. 
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(в) Висновки 

47. Суд вирішує, що ця скарга не є абсолютно необґрунтованою в сен-
сі пункту 3 статті 35 Конвенції. Далі він зазначає, що вона не є неприйнят-
ною з будь-яких інших підстав. Таким чином, вона має бути визнана прий-
нятною. 

B. ЩОДО СУТІ 

48. Уряд зазначав, що Державна виконавча служба забезпечила вико-
нання рішень, винесених на користь заявників, так скоро, як це було мо-
жливо, і що деякі з них частково були виконані. Він зазначав, що майно 
боржника знаходилось у зоні радіоактивного забруднення і, таким чином, 
не могло бути відчужене без дозволу, який мав надаватись МНС. 

49. Уряд вважав, що скарга заявників про невиконання рішень, вине-
сених на їхню користь, з огляду на стверджувану бездіяльність державної 
виконавчої служби була безпідставною, оскільки державна виконавча служ-
ба вжила всіх необхідних заходів для виконання рішень і після прийняття 
рішення про ліквідацію підприємства-боржника більше не відповідала за 
виконання. 

50. Заявники спростовували ці твердження Уряду. Вони наполягали 
на тому, що їхня скарга про невиконання рішень не обмежувалась сверджу-
ваною бездіяльністю державної виконавчої служби, як зазначав Уряд. За-
явники стверджували, що рішення, винесені на їхню користь, не можуть 
бути виконані без вжиття заходів на державному рівні, та посилались на 
лист Міністерства енергетики, яким це підтверджувалось (пункт 17 вище). 
Далі вони зазначали, що компанія була державним підприємством і дер-
жава має сплатити заборгованість свого підприємства. 

51. Суд знову наголошує, що пункт 1 статті 6 гарантує кожному пра-
во порушити в суді чи трибуналі будь-який позов, який стосується його 
цивільних прав та обов’язків. Таким чином, пункт передбачає «право на 
суд», одним з аспектів якого є право доступу до суду, тобто право порушу-
вати в судах позов для вирішення цивільного спору. Однак це право було 
б ілюзорним, якби національна правова система Високої Договірної Сто-
рони дозволяла, щоб остаточне, обов’язкове для виконання судове рішення 
залишалося невиконаним на шкоду однієї зі сторін. Важко уявити, щоб 
пункт 1 статті 6 детально описував процедурні гарантії, які надано сторо-
нам, – справедливість, відкритість і оперативність проваджень, – і не пе-
редбачав би гарантій виконання судових рішень. Тлумачення статті 6 як 
положення, що лише гарантує право на звернення до суду та проведення 
судового розгляду, могло б призвести до ситуації, несумісної з принципом 
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верховенства права, який Високі Договірні Сторони зобов’язалися пова-
жати, ратифікуючи Конвенцію. Отже, виконання судового рішення має 
розглядатися як невід’ємна частина «судового процесу» для цілей статті 6 
(див. «Бурдов проти Росії», заява № 589498/00, п. 34). 

52. Державні органи не можуть довільно посилатись на брак коштів 
як на виправдання невиконання рішення. Але затримка виконання рішен-
ня може бути обґрунтована окремими обставинами. Проте, вона не може 
бути такою, що позбавляє сенсу право, гарантоване пунктом 1 статті 6 Кон-
венції (див. «Іммобільяре Саффі проти Італії», заява № 22774/93, п. 74). 
У цій справі заявники не мають бути позбавлені можливості отримання 
користі від успішного завершення провадження за їхньою скаргою. 

53. Суд зазначає, що до цього часу рішення, винесені на користь за-
явників у 1997-2001 роках, залишаються невиконаними повністю чи біль-
шою частиною. На думку Суду, враховуючи встановлену відповідальність 
держави за борги перед заявниками в цій справі, до тривалості невико-
нання має бути включена не лише стадія виконавчого провадження, але й 
наступний період повернення боргів у процесі ліквідаційної процедури. 
Таким чином, період повернення заборгованостей у справі заявників три-
вав від трьох до семи років. 

54. Відмовою протягом декількох років вжити необхідних заходів для 
виконання остаточних рішень у цій справі державні органи України позба-
вили положення пункту 1 статті 6 Конвенції усього її практичного зна-
чення. 

55. Таким чином, у цій справі було порушення пункту 1 статті 6 Кон-
венції. 

ІІІ. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 1 
ПРОТОКОЛУ 1 ДО КОНВЕНЦІЇ 

56. Далі заявники скаржились на те, що держава порушила їх право 
на мирне володіння своїм майном, гарантоване статтею 1 Протоколу 1 до 
Конвенції, якою передбачено таке: 

«Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти сво-
їм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інте-
ресах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними прин-
ципами міжнародного права. 

Попередні положення, однак, ніяким чином не обмежують право 
держави запроваджувати такі закони, які, на її думку, необхідні для 
здійснення контролю за використанням майна відповідно до загальних 
інтересів або для забезпечення сплати податків або інших зборів чи 
штрафів». 
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А. ЩОДО ПРИЙНЯТНОСТІ 

57. Суд звертається до своїх висновків за пунктом 1 статті 6 Конвен-
ції, якими були відхилені зауваження Уряду щодо прийнятності заяви 
(пункти 35-47 вище), які рівною мірою стосуються скарги заявників за 
статтею 1 Протоколу № 1 до Конвенції. Таким чином, Суд вирішує, що ця 
скарга не є абсолютно необґрунтованою чи неприйнятною з інших під-
став, передбачених статтею 35 Конвенції. Таким чином, вона має бути ви-
знана прийнятною. 

B. ЩОДО СУТІ 

58. Уряд у своїх зауваженнях погоджувався з тим, що суми, присуд-
жені заявникам національними судами, становлять майно в сенсі статті 1 
Протоколу № 1 до Конвенції. Він погоджувався з тим, що невиконання рі-
шень, винесених на користь заявників, може вважатись втручанням у пра-
во заявників на мирне володіння їх майном. Проте, Уряд зазначав, що таке 
втручання було викликане загальними інтересами, зокрема, необхідністю 
контролю за вивезенням забрудненого устаткування з чорнобильської зо-
ни. Велика кількість кредиторів ліквідованої компанії зобов’язує ліквіда-
ційну комісію і державу вжити комплексних заходів для задоволення всіх 
їхніх вимог. 

59. Заявники зазначали, що держава відповідальна за непогашені пе-
ред ними заборгованості і, відмовившись виплачувати їм борги, держава 
в порушення статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції позбавила реальної вар-
тості їхньої власності. 

60. Суд нагадує свою прецедентну практику, відповідно до якої від-
сутність у заявника можливості домогтися виконання рішення, винесено-
го на його чи її користь, становить втручання у право на мирне володіння 
майном, гарантоване першим реченням частини першої статті 1 Протоколу 
№ 1 (див. серед інших рішень, рішення у справах «Бурдов проти Росії», 
заява № 569498/00Ю, п. 40 та «Ясіуньєне проти Латвії» від 6.03.2003, 
заява № 41510/98, п.45). 

61. У цій справі Суд доходить висновку, що неможливість для заяв-
ників домогтися виконання їх рішень протягом розумного періоду часу 
(від трьох до семи років) становить втручання у їхнє право на мирне воло-
діння майном у сенсі частини 1 статті 1 Протоколу № 1. 

62. Таке втручання певною мірою виправдовувалось забороною ви-
возу з чорнобильської зони обов’язкового відселення забрудненого май-
на підприємства-боржника. Проте, на думку Суду, заборона, яка, безпереч-
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но, торкалася законних суспільних інтересів, порушує рівновагу між інтере-
сами держави та тих заявників, які несли основний фінансовий тягар. 

63. Відмовою виконати рішення, винесені на користь заявників, дер-
жавні органи перешкоджали та продовжують перешкоджати заявникам 
протягом відповідного періоду отримати в повному обсязі кошти, на які 
вони мали право. 

64. Відповідно, тут було також порушення статті 1 Протоколу № 1. 

ІV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ 

65. Стаття 41 Конвенції передбачає: 
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і 

якщо внутрішнє законодавство відповідної Високої Договірної Сторони 
передбачає лише часткову сатисфакцію, Суд, у разі необхідності, надає по-
терпілій стороні справедливу сатисфакцію». 

А. ШКОДА 

66. Суд звертає увагу на те, що згідно з правилом 60 Регламенту Суду 
будь-яка вимога щодо справедливої сатисфакції повинна містити перелік 
претензій та має бути подана письмово разом з відповідними підтверджу-
ючими документам чи свідоцтвами, без наявності яких Суд може відхили-
ти вимогу повністю або частково. 

(а) Матеріальна шкода 

67. Заявники вимагали суми на відшкодування матеріальної шкоди, 
еквівалент яких у євро становить таке29: 

– Валентина Михайленко – 4 849 грн. (746 євро); 
– Валентин Михайленко – 13 189 грн. (2 029,08 євро); 
– Григорій Ганушевич – 7 058,60 грн. (1 085,94 євро); 
– Анатолій Марченко – 13 018,09 грн. (2 002,78 євро); 
– Олександра Юденок – 6 327 грн. (973,38 євро); 
– Василь Мишко – 7 711 грн. (1 186,31 євро); 
– Василь Безпалько – 14 764 грн. (2 271,38 євро); 
– Галина Зоренко – 6 260 грн. (963,08 євро); 
– Григорій Архітко – 6 348,62 грн. (976,71 євро); 
– Володимир Ліцкевич – 6 110,45 грн. (940,07 євро); 
– Михайло Тищенко – 8 340 грн. (1 283,08 євро). 

                                                        
29 Ці суми відповідають приблизно тим сумам, які були присуджені рішеннями, чи їх не-
сплаченій частині (див. пункти 6-16 вище). 
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68. Уряд наполягав, що відповідно до національного законодавства 
держава не відповідає за заборгованості своїх підприємств. 

69. Суд нагадує, що раніше він відхилив це твердження (пункти 43-
45). За цих же підстав Суд відхиляє цей аргумент за статтею 41. 

70. У світлі документів, які знаходяться в розпорядженні Суду, він 
присуджує заявникам такі суми на відшкодування матеріальної шкоди, 
що відповідають залишку заборгованості: 

– Валентині Михайленко – 707,59 євро; 
– Валентинові Михайленку – 2 029,08 євро; 
– Григорієві Ганушевичу – 1 085,94 євро; 
– Анатолієві Марченку – 2 002,80 євро; 
– Олександрові Юденок – 971,17 євро; 
– Василеві Мишку – 1 186,37 євро; 
– Василеві Безпальку – 2 271,38 євро; 
– Галині Зоренко – 962,52 євро; 
– Григорієві Архітку – 926,59 євро; 
– Володимирові Ліцкевичу – 940,10 євро; і 
– Михайлові Тищенку – 1 283,08 євро. 

(б) Нематеріальна шкода 

71. Заявники вимагали такі суми на відшкодування нематеріальної 
шкоди, спричиненої відмовою державних органів виконувати рішення: 

– Анатолій Марченко – 75 000 грн. (11 538,46 євро); 
– усі інші заявники – 50 000 грн. (7 692,30 євро) кожному. 
72. Уряд зауважував, що визнання порушення становитиме достатню 

компенсацію у цій справі. 
73. Суд бере до уваги те, що в результаті встановленого порушення 

заявники зазнали певної нематеріальної шкоди, достатнім відшкодуван-
ням якої не могла б бути лише констатація порушення. Проте заявлений 
розмір є надмірним. Роблячи свою оцінку на неупередженій основі, як ви-
магається статтею 41 Конвенції, Суд присуджує суми, які залежать від три-
валості періодів невиконання у кожному окремому випадку, які складають 
від трьох до семи років: 

– Валентинові Михайленко – 3 080 євро; 
– Валентинові Михайленку – 1 800 євро; 
– Григорієві Ганушевичу – 2 960 євро; 
– Анатолієві Марченку – 3 360 євро; 
– Олександрові Юденок – 2 800 євро; 
– Василеві Мишку – 2 680 євро; 
– Василеві Безпальку – 1 680 євро; 
– Галині Зоренко – 2 720 євро; 
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– Григорієві Архітку – 1 680 євро; 
– Володимирові Ліцкевичу – 2 560 євро; і 
– Михайлові Тищенку – 1 400 євро. 

B. СУДОВІ ВИТРАТИ 

1. Провадження в національних судах 

74. Заявники не подали у встановлені строки жодних вимог щодо 
цього; таким чином, Суд нічого не присуджує з цього приводу. 

2. Провадження за Конвенцією 

75. Кожний заявник вимагав по 1 035 євро судових витрат, пов’язаних 
з провадженням справи у Суді. 

76. Уряд стверджував, що ці вимоги є необґрунтованими та надмір-
ними. Уряд вважав, що заявники не надали інформації про деталі роботи, 
яку здійснював їх представник, вартість однієї години роботи представни-
ка, тощо. Уряд зазначав, що представник подав спільну відповідь на заува-
ження Уряду на всі одинадцять заяв. Далі Уряд зазначав, що беручи до 
уваги однаковість скарг заявників та відсутність особливостей, зазначених 
представником з огляду на індивідуальну ситуацію заявників, з огляду на 
просту правову природу справи, загальна сума, яку вимагають заявники, 
є надмірною. 

77. Суд знову повторює, що для того, щоб кошти на провадження в 
Суді були включені до присуджених відповідно до статті 41 сум, має бути 
встановлено, що вони були дійсно витрачені та їх розмір був необхідним 
для запобігання порушенню чи отримання відшкодування за встановлене 
порушення Конвенції, а також вони були адекватними відповідно до кри-
терію розміру (див. серед багатьох інших «Нільсен та Джонсон проти 
Норвегії» [ВП], заява № 23118/93, п. 62). 

78. Суд вирішує, що цих вимог не було дотримано в цій справі. Проте 
зрозуміло, що заявники витратили певні кошти для того, щоб їх предста-
вляли в Суді. 

79. Відповідно до інформації про їхню власність відповідно до наве-
дених вище критеріїв Суд вважає розумним присудити кожному заявникові 
135 євро за судові витрати. 

C. ПЕНЯ 

80. Суд вважає, що пеня, яка нараховуватиметься у разі несвоєчасної 
сплати, дорівнює граничній позичковій ставці Європейського центрального 
банку плюс три відсоткові пункти. 
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На цих підставах Суд одностайно 

1. Постановляє об’єднати заяви; 
2. Оголошує заяви прийнятними; 
3. Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції; 
4. Постановляє, що було порушення статті 1 Протоколу № 1 до Кон-

венції; 
5. Постановляє, що: 

(а) протягом трьох місяців з дня, коли рішення стане остаточним 
відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач має спла-
ти заявникам: 

– пані Михайленко – 707,59 євро (сімсот сім євро та п’ятдесят 
дев’ять центів) матеріальної шкоди, 3 080 євро (три тисячі вісімдесят євро) 
нематеріальної шкоди і 135 євро (сто тридцять п’ять євро) витрат на про-
вадження в Суді; 

– панові Михайленку – 2 029,08 євро (дві тисячі двадцять дев’ять 
євро та вісім центів) матеріальної шкоди, 1 800 євро (одну тисячу вісімсот 
євро) нематеріальної шкоди і 135 євро (сто тридцять п’ять євро) витрат на 
провадження в Суді; 

– панові Ганушевичу – 1 085,94 євро (одну тисячу вісімдесят п’ять 
євро та дев’яносто чотири центи) матеріальної шкоди, 2 960 євро (дві ти-
сячі дев’ятсот шістдесят євро) нематеріальної шкоди і 135 євро (сто трид-
цять п’ять євро) витрат на провадження в Суді; 

– панові Марченку – 2 002,80 євро (дві тисячі два євро та вісім-
десят центів) матеріальної шкоди, 3 360 євро (три тисячі триста шістдесят 
євро) нематеріальної шкоди і 135 євро (сто тридцять п’ять євро) витрат на 
провадження в Суді; 

– пані Юденок – 971,17 євро (дев’ятсот сімдесят одне євро та сім-
надцять центів) матеріальної шкоди, 2 800 євро (дві тисячі вісімсот євро) 
нематеріальної шкоди і 135 євро (сто тридцять п’ять євро) витрат на про-
вадження в Суді; 

– панові Мишку – 1 186,37 євро (одну тисячу сто вісімдесят 
шість євро та тридцять сім центів) матеріальної шкоди, 2 680 євро (дві 
тисячі шістсот вісімдесят євро) нематеріальної шкоди і 135 євро (сто 
тридцять п’ять євро) витрат на провадження в Суді; 

– панові Безпальку – 2 271,38 євро (дві тисячі двісті сімдесят одне 
євро та тридцять вісім центів) матеріальної шкоди, 1 680 євро (одну тися-
чу шістсот вісімдесят євро) нематеріальної шкоди і 135 євро (сто тридцять 
п’ять євро) витрат на провадження в Суді; 

– пані Зоренко – 962,52 євро (дев’ятсот шістдесят два євро та п’ят-
десят два центи) матеріальної шкоди, 2 720 євро (дві тисячі сімсот двадця-
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ть євро) нематеріальної шкоди і 135 євро (сто тридцять п’ять євро) витрат 
на провадження в Суді; 

– панові Архітку – 926,59 євро (дев’ятсот двадцять шість євро та 
п’ятдесят дев’ять центів) матеріальної шкоди, 1 680 євро (одну тисячу 
шістсот вісімдесят євро) нематеріальної шкоди і 135 євро (сто тридцять 
п’ять євро) витрат на провадження в Суді; 

– панові Ліцкевичу – 940,10 євро (дев’ятсот сорок євро та десять 
центів) матеріальної шкоди, 2 560 євро (дві тисячі п’ятсот шістдесят євро) 
нематеріальної шкоди і 135 євро (сто тридцять п’ять євро) витрат на про-
вадження в Суді; 

– панові Тищенку – 1 283,08 євро (одну тисячу двісті вісімдесят 
три євро та вісім центів) матеріальної шкоди, 1 400 євро (одну тисячу чо-
тириста євро) нематеріальної шкоди і 135 євро (сто тридцять п’ять євро) 
витрат на провадження в Суді. 

(б) суми мають бути конвертовані в національну валюту Уряду – 
відповідача на день здійснення платежу плюс будь-який податок, який 
може бути сплачений; 

(в) у разі несплати чи несвоєчасної сплати державою-відповідачем 
належних заявникам сум на них нараховуватиметься пеня, яка дорівнює 
граничній позичковій ставці Європейського центрального банку плюс три 
відсотки, з часу, коли закінчиться вищезгаданий тримісячний строк, і до 
моменту повного розрахунку. 

6. Відхиляє решту вимог заявників щодо справедливої сатисфакції. 
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 30 листопада 

2004 року відповідно до правила 77 §§ 2 та 3 Регламенту Суду. 
 

С. Доллє Ж.-П. Коста 
секретар голова 
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C O U R E U R O P E E N N E D E S D R O I T S D E L ’ H O M M E
E U R O P E A N C O U R T O F H U M A N R I G H T S  

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ 

ДРУГА СЕКЦІЯ 

СПРАВА «ДЕРКАЧ ТА ПАЛЕК ПРОТИ УКРАЇНИ» 

(Заяви №№ 34297/02 та 39574/02) 

РІШЕННЯ 

СТРАСБУРГ 
21 грудня 2004 року 

Це рішення стане остаточним за обставин, викладених у статті 44 § 2 
Конвенції. Воно може бути відредагованим. 

У справі «Деркач та Палек проти України» 

Європейський суд з прав людини (друга секція), засідаючи палатою, 
до складу якої увійшли судді: 

п. Ж.-П. Коста, голова, 
п. І. Кабрал Баррето, 
п. Р. Тюрмен, 
п. В. Буткевич, 
п. М. Уґрехелідзе, 
пані Е. Фура-Сандстрьом, 
пані Д. Йочєнє, 
та пані С. Доллє, секретар секції, 
після обговорення в нарадчій кімнаті 30 листопада 2004 року, 
виносить таке рішення, яке було прийнято у зазначений вище день: 
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ПРОЦЕДУРА 

1. Справа порушена проти України за 2-ма заявами (№№ 34297/02 і 
39574/02), поданими до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист 
прав і основних свобод людини (далі – Конвенція) 2-ма громадянами 
України, пані Валентиною Миколаївною Деркач та паном Миколою Іва-
новичем Палеком (далі – заявники) 22 серпня 2002 року та 11 жовтня 
2002 року відповідно. 

2. Уряд України (далі – Уряд) був спочатку представлений Уповно-
важеними – пані Валерією Лутковською, зміненою згодом пані Зоряною 
Бортновською. 

3. 11 червня 2003 року Суд вирішив комунікувати заяви Уряду. Від-
повідно до пункту 3 статті 29 Конвенції він вирішив розглядати питання 
щодо суті заяв разом з питанням щодо їх прийнятності. 

ФАКТИ 

І. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ 

4. Валентина Миколаївна Деркач, громадянка України, яка народи-
лась у 1962 році. Микола Іванович Палек також громадянин України, який 
народився у 1957 році. Обидва заявники живуть у м. Ужгороді, Україна. 

5. У 2001-2002 роках заявники подавали окремі позови проти їх ко-
лишнього працедавця – державного підприємства «Атомспецбуд» – ком-
панії, яка здійснювала будівельні роботи в Чорнобилі, у зоні обов’язкового 
відселення, до національних місцевих судів, вимагаючи виплатити їм за-
боргованість заробітної плати та інші виплати. 

6. Рішенням Вишгородського районного суду Київської області від 
5 березня 2002 р. Валентині Деркач було присуджено 9 133 грн. (еквівалент 
1 405,08 євро) заборгованості заробітної плати та компенсації. 22 квітня 
2002 року Славутицький районний відділ державної виконавчої служби 
відкрив виконавче провадження. 

7. Рішенням Вишгородського райсуду Київської області від 15 травня 
2002 р. Миколі Палеку було присуджено 15 476 грн. (еквівалент 2 380,92 
євро) заборгованості заробітної плати і компенсації. 8 серпня 2002 року 
державна виконавча служба відкрила виконавче провадження. 

8. 29 червня 2002 року Міністерство палива та енергетики вирішило 
ліквідувати підприємство-боржника з огляду на його збитковість. 18 липня 
2002 року була створена ліквідаційна комісія. 

9. У грудні 2002 року виконавчі листи в обох справах були направ-
лені до ліквідаційної комісії. 
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10. Рішення залишаються невиконаними з огляду на те, що власність 
боржника не може бути реалізована для виконання рішень. Реалізація ви-
магала спеціального дозволу Міністерства з питань надзвичайних ситуа-
цій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильської катаст-
рофи з огляду на те, що майно боржника знаходилось у Чорнобильській 
зоні та зазнало радіоактивного забруднення. Такий дозвіл наданий не був. 

ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

A. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ ВІД 28 ЧЕРВНЯ 1996 РОКУ 

11. Відповідні витяги з Конституції України передбачають таке: 

Стаття 124 

«…Судові рішення ухвалюються судами іменем України і є 
обов’язковими до виконання на всій території України». 

B. ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ ВІД 18 ЛИПНЯ 1963 РОКУ 
(ЗІ ЗМІНАМИ ВІД 1 СІЧНЯ 2004 РОКУ) 

12. Відповідні витяги з Цивільного кодексу передбачають таке: 

Стаття 32. Відповідальність юридичної особи 

«Юридична особа відповідає за своїми зобов’язаннями належним їй 
на праві власності (закріпленим за нею) майном, якщо інше не встановле-
но законодавчими актами. 

Засновник юридичної особи або власник її майна не відповідають за 
її зобов’язаннями, а юридична особа не відповідає за зобов’язаннями вла-
сника або засновника, крім випадків, передбачених законодавчими актами 
чи установчими документами юридичної особи. 

Юридична особа, яка фінансується власником і за якою майно закріп-
лено на праві оперативного управління (установа), відповідає за зобов’язан-
нями коштами, які є в її розпорядженні. У разі їх недостатності відповіда-
льність за її зобов’язаннями несе власник відповідного майна». 

Стаття 33. Розмежування відповідальності держави 
і державних організацій 

«Держава не відповідає по зобов’язаннях державних організацій, які 
є юридичними особами, а ці організації не відповідають по зобов’язаннях 
держави. 
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Умови і порядок відпуску коштів на покриття заборгованості уста-
нов та інших державних організацій, що перебувають на державному бюд-
жеті, якщо ця заборгованість не може бути покрита за рахунок їх кошто-
рису, встановлюються законодавством Союзу РСР і Української РСР». 

Стаття 38. Припинення державних організацій, 
що є юридичними особами 

«Припинення державних організацій, що є юридичними особами, про-
вадиться тим органом, за рішенням якого вони утворюються». 

C. ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ ВІД 16 СІЧНЯ 2003 РОКУ 
(НАБРАВ ЧИННОСТІ З 1 СІЧНЯ 2004 РОКУ) 

13. Відповідні витяги з нового Цивільного кодексу передбачають таке: 

Стаття 81. Види юридичних осіб 

«... 2. Юридичні особи, залежно від порядку їх створення, поділяються 
на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права. 

Юридична особа приватного права створюється на підставі установ-
чих документів відповідно до статті 87 цього Кодексу. 

Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом 
Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної 
Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. 

3. Цим Кодексом встановлюються порядок створення, організаційно-
правові форми, правовий статус юридичних осіб приватного права». 

Стаття 96. Відповідальність юридичних осіб 

«1. Юридична особа самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями. 
2. Юридична особа відповідає за своїми зобов’язаннями всім належ-

ним їй майном. 
3. Учасник (засновник) юридичної особи не відповідає за зобов’язан-

нями юридичної особи, а юридична особа не відповідає за зобов’язаннями 
її учасника (засновника), крім випадків, установлених установчими доку-
ментами та законом...». 

Стаття 167. Правові форми участі держави у цивільних відносинах 

«1. Держава діє у цивільних відносинах на рівних правах з іншими 
учасниками цих відносин. 

2. Держава може створювати юридичні особи публічного права (дер-
жавні підприємства, навчальні заклади тощо) у випадках та в порядку, 
встановлених Конституцією України та законом. 
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3. Держава може створювати юридичні особи приватного права (під-
приємницькі товариства тощо), брати участь в їх діяльності на загальних 
підставах, якщо інше не встановлено законом». 

Стаття 176. Розмежування відповідальності за зобов’язаннями 
держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад 
та створених ними юридичних осіб 

«1. Держава,... не відповідають за зобов’язаннями створених ними 
юридичних осіб, крім випадків, встановлених законом. 

2. Юридичні особи, створені державою,..., не відповідають за зобов’я-
заннями відповідно держави,...». 

D. ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ПІДПРИЄМСТВА В УКРАЇНІ» 
ВІД 27 БЕРЕЗНЯ 1991 РОКУ № 887-XII 

(ЗІ ЗМІНАМИ ВІД 1 СІЧНЯ 2004 РОКУ) 

14. Відповідні витяги з Закону передбачають таке: 

Стаття 2. Види підприємств 

«1. В Україні можуть діяти підприємства таких видів: 
державне підприємство, засноване на державній власності, в тому 

числі казенне підприємство...». 

Стаття 10. Утворення і використання майна 

«... 3. Майно, що є державною власністю і закріплене за державним 
підприємством (крім казенного), належить йому на праві повного господар-
ського відання. 

Здійснюючи право повного господарського відання, державне підпри-
ємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном на 
свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному 
законодавству та статуту підприємства. 

Майно, що є у державній власності і закріплене за казенним підпри-
ємством, належить йому на праві оперативного управління. 

Здійснюючи право оперативного управління, казенне підприємство 
володіє та користується зазначеним майном. 

Казенне підприємство має право розпоряджатися закріпленим за ним 
на праві оперативного управління майном, що є у державній власності і 
належить до основних фондів підприємства, лише з дозволу органу, упов-
новаженого управляти відповідним державним майном. Особливості роз-
порядження іншим майном казенного підприємства визначаються у його 
статуті...». 
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Стаття 37. Особливості створення, ліквідації, 
реорганізації казенного підприємства 

«1. Державне підприємство, яке відповідно до законодавства України 
не підлягає приватизації, за рішенням Кабінету Міністрів України може 
бути перетворене в казенне підприємство. 

2. Рішення про перетворення державного підприємства в казенне прий-
мається за однієї з таких умов: 

• підприємство провадить виробничу або іншу діяльність, яка 
відповідно до законодавства може здійснюватись тільки державним під-
приємством; 

• головним споживачем продукції підприємства (більш як 50 відсот-
ків) є держава; 

• підприємство є суб’єктом природних монополій. 
3. Ліквідація і реорганізація казенного підприємства здійснюється 

за рішенням Кабінету Міністрів України відповідно до законодавства 
України». 

Стаття 39. Особливості діяльності казенного підприємства 

«3. Казенне підприємство відповідає за своїми зобов’язаннями кош-
тами та іншим майном, що є в його розпорядженні, крім основних фондів. 
При недостатності у казенного підприємства таких коштів та майна відпо-
відальність за його зобов’язаннями несе власник». 

E. ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ, 
ЩО ЗАЗНАЛА РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ВНАСЛІДОК 

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ» 27 ЛЮТОГО 1991 РОКУ № 791А-XII 

15. Стаття 6 Закону передбачає, що Кабінет Міністрів України ви-
значає планування, матеріально-технічне забезпечення, обсяги фінан-
сування робіт, а також умови оплати праці в зоні відчуження незалежно 
від відомчої підпорядкованості та форм власності підприємств, уста-
нов, організацій, залучених до робіт для подолання наслідків Чорнобиль-
ської катастрофи. 

16. Стаття 12 Закону передбачає, що винесення або вивезення із 
зон будівельних матеріалів і конструкцій, машин і устаткування, до-
машніх речей тощо без спеціального дозволу Міністерства України з 
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від нас-
лідків Чорнобильської катастрофи і дозиметричного контролю забо-
ронено. 
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F. ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ» 
ВІД 21 КВІТНЯ 1999 РОКУ № 606-ХІV, ІЗ ЗМІНАМИ І ДОПОВНЕННЯМИ 

17. Відповідно до статті 2 Закону виконання рішень в Україні покла-
дається на державну виконавчу службу. Відповідно до статті 85 Закону 
стягувач може подати скаргу на дії (бездіяльність) державного виконавця 
та інших посадових осіб державної виконавчої служби до начальника від-
повідного відділу державної виконавчої служби або до суду. Стаття 86 За-
кону надає стягувачеві право звернутися з позовом до юридичної особи, 
яка зобов’язана провадити стягнення коштів з боржника, у разі невико-
нання рішення з вини цієї юридичної особи та отримати компенсацію. 

G. ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНУ ВИКОНАВЧУ СЛУЖБУ» 
ВІД 24 БЕРЕЗНЯ 1998 РОКУ № 202/98-ВР 

18. Стаття 11 Закону передбачає, що шкода, заподіяна неналежним 
виконанням державним виконавцем його службових обов’язків під час 
виконання рішення, підлягає відшкодуванню. Відповідно до статті 13 За-
кону дії або бездіяльність державного виконавця можуть бути оскаржені 
до вищестоящої посадової особи або до суду. 

H. ДЕКРЕТ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «ПРО УПРАВЛІННЯ 
МАЙНОМ, ЩО Є В ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНІЙ ВЛАСНОСТІ» 

ВІД 15 ГРУДНЯ 1992 РОКУ № 8-92 

19. Декретом передбачено, що міністерства та інші підвідомчі Ка-
бінету Міністрів України органи державної виконавчої влади відповідно 
до покладених на них повноважень: приймають рішення про створення, 
реорганізацію, ліквідацію підприємств, установ і організацій, заснованих 
на загальнодержавній власності. Декрет також забороняє міністерствам 
пряме втручання в господарську діяльність підприємств, що є у загально-
державній власності. 

I. РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
«ЩОДО ПЕРЕЛІКУ ПІДПРИЄМСТВ УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ, 
ЯКІ ПЕРЕДАВАЛИСЬ ДО СФЕРИ УПРАВЛІННЯ МІНЕНЕРГО» 

ВІД 11 ТРАВНЯ 1998 РОКУ № 306-Р 

20. Розпорядженням передбачено передання ряду підприємств, вклю-
чаючи державну будівельно-промислову компанію «Атомспецбуд» до сфери 
управління Міністерства енергетики з огляду на зміни в структурі Уряду. 
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ПРАВО 

І. ОБ’ЄДНАННЯ ЗАЯВ 

21. Суд вирішує, що відповідно до правила 42 § 1 Регламенту Суду 
заяви мають бути об’єднані з огляду на їх спільне фактичне та правове 
підґрунтя. 

ІІ. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 СТАТТІ 6 
І СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ 

22. Заявники скаржились на невиконання судових рішень, винесених 
на їхню користь, посилаючись при цьому на статтю 13 і по суті на пункт 
1 статті 6 Конвенції. Вони зазначали, що вони не мали ефективного націо-
нального засобу захисту для отримання від підприємства-боржника забор-
гованості, яка належала їм. Пункт 1 статті 6 Конвенції, у відповідній його 
частині, передбачає таке: 

«Кожен при вирішенні питання щодо його цивільних прав та обов’яз-
ків …, має право на справедливий... розгляд... судом …». 

Стаття 13 закріплює: 
«Кожен, чиї права і свободи, викладені у цій Конвенції порушують-

ся, має право на ефективний засіб правового захисту у відповідному наці-
ональному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, що 
діяли як офіційні особи». 

А. ЩОДО ПРИЙНЯТНОСТІ 

(а) Вичерпання національних засобів захисту 

23. Уряд подав попередні зауваження щодо невичерпання заявниками 
національних засобів захисту з огляду на те, що вони не оскаржували до 
національних судів бездіяльність державних виконавців та не вимагали 
відшкодування шкоди у зв’язку з тривалістю виконавчих проваджень чи 
знецінення присуджених їм коштів. 

24. Заявники спростовували цей аргумент. Вони наголошували на 
тому, що державна виконавча служба, і це підтверджувалось Урядом, 
вжила всіх необхідних заходів для виконання рішення. Таким чином, не 
було жодної необхідності подавати позов проти державної виконавчої 
служби. Більше того, у провадженні у Суді вони не заявляли про відшко-
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дування шкоди у зв’язку зі знеціненням присуджених їм коштів. Таким 
чином, вони не зобов’язані були звертатись у зв’язку з цим до будь-якого 
національного засобу захисту. 

25. Суд повторює, що метою пункту 1 статті 35 Конвенції є надання 
державам-учасницям можливості попередження та відновлення прав, про 
порушення яких стверджується, перед тим, як такі твердження будуть 
подані до Суду. Проте, лише ті засоби захисту мають бути використані, 
які є ефективними. Ефективність означає як попередження стверджувано-
го порушення чи його продовження, так і надання відповідного відшкоду-
вання за будь-яке порушення, яке вже відбулось (див. «Кудла проти Поль-
щі» [ВП], заява № 30210/96, § 158). На Уряд, який стверджує про невичер-
пання, покладається обов’язок доведення Суду, що засіб захисту є ефектив-
ним, доступним як у теорії, так і на практиці (див. рішення у справі 
«Хохлич проти України» від 29.04.2003 року, заява № 41707/98, § 149). 

26. Проте у цій справі рішення, винесені на користь заявників, за-
лишаються невиконаними, незважаючи на зусилля ДВС (що зазначалось 
і Урядом (див. пункт 35 нижче)). Більше того, Державна виконавча служба 
більше не бере участі у процесі стягнення заборгованостей, оскільки вико-
навчі провадження були закриті, а вимоги заявників були направлені до 
ліквідаційної комісії підприємства-боржника (див. пункт 9 вище). Таким 
чином, Суд доходить висновку, що попередні зауваження Уряду не сто-
суються основної скарги заявників і не можуть бути прийняті, оскільки 
засіб захисту, на який посилався Уряд, не міг перешкодити продовженню 
заявленого порушення. 

27. Відповідно, Суд відхиляє ці зауваження. 

(б) Відповідність принципу ratione personae 
(відповідальність держави) 

28. Далі у своїх зауваженнях Уряд наполягав на тому, що незважаючи 
на те, що підприємство-боржник було державним підприємством, воно бу-
ло окремою юридичною особою і відповідно до національного законо-
давства держава не може бути відповідальною за його борги. Відповідно, 
виконання рішень, винесених на користь заявників, не може передбачати 
відповідальність держави чи її бюджету. 

29. Заявники наполягали на тому, що держава створила підприємство, 
здійснювала його управління, розпоряджалась коштами та прийняла рі-
шення про його ліквідацію. Вона мала достатньо коштів для покриття його 
заборгованостей і, таким чином, має бути відповідальною за такі борги. 

30. Питання полягає в тому, чи відповідає держава за борги державно-
го підприємства, яке є окремою юридичною особою, і чи може бути визна-
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на відповідальною за категоричну відмову виплачувати заявникам кошти, 
присуджені їм рішеннями щодо підприємства. 

31. У зв’язку з цим Суд погоджується, що Уряд не продемонстрував, 
що компанія «Атомспецбуд» мала достатню інституційну та операційну 
незалежність від держави, щоб можна було звільнити державу щодо її дій 
чи бездіяльності від відповідальності за Конвенцією (mutatіs mutandis, (та 
з посиланням на статтю 34 Конвенції) ухвала у справі «Радіо Франс та 
інші проти Франції» від 23.09.2003 року, заява № 53984/00). 

32. Суд посилається на свої висновки у справі «Михайленки та інші 
проти України» (рішення від 30.11.2004 року, заяви №№ 35091/02 та інші), 
які стосувались неспроможності цієї ж компанії виконувати рішення, 
винесені проти неї. З огляду на причини, викладені у пункті 45 рішення, 
Суд вирішив, що така неспроможність стала підставою для виникнення 
відповідальності відповідного учасника Конвенції за статтею 6 та статтею 1 
Протоколу № 1. Він не вбачає підстав для відхилення від цих висновків у 
цій справі. 

33. Таким чином, Суд вирішує, що скарга заявників є сумісною з прин-
ципом ratione personae відповідно до положень Конвенції, та відхиляє за-
уваження Уряду, пов’язані з цим питанням. 

(в) Висновки 

34. Суд вирішує, що ця скарга не є абсолютно необґрунтованою в 
сенсі пункту 3 статті 35 Конвенції. Далі він зазначає, що вона не є не-
прийнятною з будь-яких інших підстав. Таким чином, вона має бути ви-
знана прийнятною. 

В. ЩОДО СУТІ 

35. Уряд зазначав, що державна виконавча служба усіма шляхами 
намагалась виконати рішення. Державна виконавча служба не може більше 
вважатись відповідальною за невиконання чи стверджувану бездіяльність 
у зв’язку з цим, оскільки було прийнято рішення про ліквідацію компанії. 
Він також наголошував, що майно боржника знаходилось у зоні радіоак-
тивного забруднення. Таким чином, його майно не могло бути відчужене 
без дозволу, який мав надаватись МНС. 

36. Заявники зазначали, що їхня скарга про невиконання рішень не 
стосувалась стверджуваної бездіяльності ДВС, як вважав Уряд. Їхні доводи 
полягали у тому, що держава має достатньо контролю за своїми підприєм-
ствами для забезпечення виконання фінансових зобов’язань останніх. 

37. Суд знову наголошує, що пункт 1 статті 6 гарантує кожному право 
порушити в суді чи трибуналі будь-який позов, який стосується його ци-
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вільних прав та обов’язків. Таким чином, пункт передбачає «право на 
суд», одним із аспектів якого є право доступу до суду, тобто право порушу-
вати в судах позов для вирішення цивільного спору. Однак це право було 
б ілюзорним, якби національна правова система Високої Договірної Сто-
рони дозволяла, щоб остаточне, обов’язкове для виконання судове рішен-
ня залишалося невиконаним на шкоду однієї зі сторін. Важко уявити, щоб 
пункт 1 статті 6 детально описував процедурні гарантії, які надано сторо-
нам, – справедливість, відкритість і оперативність проваджень, – і не перед-
бачав би гарантій виконання судових рішень. Тлумачення статті 6 як по-
ложення, що лише гарантує право на звернення до суду та проведення су-
дового розгляду, могло б призвести до ситуації, несумісної з принципом 
верховенства права, який Високі Договірні Сторони зобов’язалися пова-
жати, ратифікуючи Конвенцію. Отже, виконання судового рішення має 
розглядатися як невід’ємна частина «судового процесу» для цілей статті 6 
(див. «Бурдов проти Росії», заява № 589498/00, п. 34). 

38. Державні органи не можуть довільно посилатись на брак коштів 
як на виправдання невиконання рішення. Але затримка виконання рішен-
ня може бути обґрунтована окремими обставинами. Проте, вона не може 
бути такою, що позбавляє сенсу право, гарантоване пунктом 1 статті 6 
Конвенції (див. «Іммобільяре Саффі проти Італії», заява № 22774/93, п. 74). 
У цій справі заявники не мають бути позбавлені можливості отримання 
користі від успішного завершення провадження за їхньою скаргою. 

39. Суд зазначає, що рішення, винесені на користь заявників у 2002 
році, залишаються невиконаними до цього часу, і Уряд не може посила-
тись на той аргумент, що погашення заборгованості перед заявниками 
триває в межах ліквідаційної процедури. Суд стверджує, що зобов’язання 
вчасної та повної виплати коштів, присуджених остаточними рішеннями, 
лежить на державних органах. 

40. Відмовою вжити необхідних заходів для виконання остаточних 
рішень у цій справі державні органи України позбавили положення пунк-
ту 1 статті 6 Конвенції всього її практичного значення. 

41. Таким чином, у цій справі було порушення пункту 1 статті 6 Кон-
венції. 

42. За цих обставин Суд не вважає за необхідне розглядати скаргу за 
статтею 13 Конвенції. 

ІІІ. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 1 
ПРОТОКОЛУ 1 ДО КОНВЕНЦІЇ 

43. Далі заявники скаржились на те, що держава порушила їх право 
на мирне володіння своїм майном, гарантоване статтею 1 Протоколу 1 до 
Конвенції, якою передбачено таке: 
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«Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти сво-
їм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в ін-
тересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними 
принципами міжнародного права. 

Попередні положення, однак, ніяким чином не обмежують право дер-
жави запроваджувати такі закони, які, на її думку, необхідні для здійснен-
ня контролю за використанням майна відповідно до загальних інтересів 
або для забезпечення сплати податків або інших зборів чи штрафів». 

А. ЩОДО ПРИЙНЯТНОСТІ 

44. Суд звертається до своїх висновків за пунктом 1 статті 6 Конвенції, 
якими були відхилені зауваження Уряду щодо прийнятності заяви (пункти 
23-34 вище), які рівною мірою стосуються скарги заявників за статтею 1 
Протоколу № 1 до Конвенції. Таким чином, Суд вирішує, що ця скарга не 
є абсолютно необґрунтованою чи неприйнятною з інших підстав, перед-
бачених статтею 35 Конвенції. Таким чином, вона має бути визнана прий-
нятною. 

В. ЩОДО СУТІ 

45. Уряд погоджувався з тим, що суми, присуджені заявникам націо-
нальними судами, становлять майно в сенсі статті 1 Протоколу № 1 до Кон-
венції. Він погоджувався з тим, що невиконання рішень, винесених на ко-
ристь заявників, може вважатись втручанням у право заявників на мирне 
володіння їх майном. Проте, Уряд зазначав, що таке втручання було ви-
кликане загальними інтересами, зокрема, необхідністю контролю за виве-
зенням забрудненого устаткування з Чорнобильської зони. Велика кіль-
кість кредиторів ліквідованої компанії зобов’язує ліквідаційну комісію і 
державу вжити комплексних заходів для задоволення всіх їхніх вимог. 

46. Заявники зазначали, що втручання у їхнє право власності не ґрун-
тувалось на законі. Відмовившись виплачувати їм борги, держава в пору-
шення статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції позбавила реальної вартості 
їхньої власності. Вони зазначали, що інтереси суспільства, згадані Урядом, 
не можуть бути захищені за рахунок них, і що держава мала знайти мож-
ливість для виплати їхньої заробітної плати. 

47. Суд нагадує свою прецедентну практику, відповідно до якої від-
сутність у заявника можливості домогтися виконання рішення, винесено-
го на його чи її користь, становить втручання у право на мирне володін-
ня майном, гарантоване першим реченням частини першої статті 1 Про-
токолу № 1 (див. серед інших рішень, рішення у справах «Бурдов проти 
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Росії», заява № 569498/00Ю, п. 40 та «Ясіуньєне проти Латвії» від 
6.03.2003, заява № 41510/98, п. 45). 

48. Суд доходить висновку, що неможливість для заявників домог-
тися виконання їх рішень протягом розумного періоду часу (більше двох 
років) становить втручання у їхнє право на мирне володіння майном у сенсі 
частини 1 статті 1 Протоколу № 1. 

49. Таке втручання певною мірою виправдовувалось забороною ви-
возу з Чорнобильської зони обов’язкового відселення забрудненого майна 
підприємства-боржника. Проте, на думку Суду, заборона, яка, безперечно, 
торкалася законних суспільних інтересів, порушує рівновагу між інтересами 
держави та заявників. У цьому випадку весь фінансовий тягар був покла-
дений на заявників, і Уряд не зміг пояснити на своє виправдання, чому не 
могли бути виділені кошти для забезпечення погашення заборгованості 
перед заявниками. 

50. Відмовою виконати рішення, винесені на користь заявників, дер-
жавні органи перешкоджали та продовжують перешкоджати заявникам 
протягом відповідного періоду отримати у повному обсязі кошти, на які 
вони мали право. 

51. Відповідно, тут було також порушення статті 1 Протоколу № 1. 

ІV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ 

52. Стаття 41 Конвенції передбачає: 
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і 

якщо внутрішнє законодавство відповідної Високої Договірної Сторони 
передбачає лише часткову сатисфакцію, Суд, у разі необхідності, надає по-
терпілій стороні справедливу сатисфакцію». 

А. ШКОДА 

53. Суд звертає увагу на те, що згідно з правилом 60 Регламенту Суду 
будь-яка вимога щодо справедливої сатисфакції повинна містити перелік 
претензій та має бути подана письмово разом з відповідними підтвер-
джуючими документам чи свідоцтвами, без наявності яких Суд може від-
хилити вимогу повністю або частково. 

(а) Матеріальна шкода 

54. Обидва заявники вимагали такі суми справедливої сатисфакції30: 
– пані Валентина Деркач – 9 133 грн. (1 405,08 євро); 
– пан Микола Палек – 15 476 грн. (2 380,92 євро); 

                                                        
30 Ці суми відповідають сумам, які були присуджені рішеннями. 
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55. Уряд наполягав, що відповідно до національного законодавства 
держава не відповідає за заборгованості своїх підприємств. 

56. Суд нагадує, що раніше він відхилив це твердження (пункти 32-33). 
57. У світлі документів, які знаходяться у розпорядженні Суду, він 

присуджує заявникам повний розмір сум, які вимагали заявники, що від-
повідають існуючій заборгованості перед ними (див. рішення у справі «Жов-
нер проти України» від 29.06.2004 року, заява № 56848/00, п.п.58-61). 

(б) Нематеріальна шкода 

58. Заявники не подали жодних вимог. У зв’язку з цим Суд нічого 
не присуджує з цього приводу. 

В. СУДОВІ ВИТРАТИ 

59. Заявники не подали жодних вимог. У зв’язку з цим Суд нічого 
не присуджує з цього приводу. 

С. ПЕНЯ 

60. Суд вважає, що пеня, яка нараховуватиметься у разі несвоєчасної 
сплати, дорівнює граничній позичковій ставці Європейського центрального 
банку плюс три відсоткові пункти. 

На цих підставах Суд одностайно 

1. Постановляє об’єднати заяви; 
2. Оголошує заяви прийнятними; 
3. Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції; 
4. Постановляє, що немає необхідності розглядати скарги заявників 

за статтею 1 Конвенції; 
5. Постановляє, що було порушення статті 1 Протоколу № 1 до Кон-

венції; 
6. Постановляє, що: 

(а) протягом трьох місяців з дня, коли рішення стане остаточним 
відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач має спла-
ти заявникам такі суми: 

– пані Валентині Деркач – 1 405,08 євро (одну тисячу чотириста 
п’ять євро та вісім центів) як відшкодування за матеріальну шкоду; 

– пан Миколі Палеку – 2 380,92 євро (дві тисячі триста вісімдесят 
євро і дев’яносто два центи) як відшкодування за матеріальну шкоду; 
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(б) суми мають бути конвертовані в національну валюту Уряду – 
відповідача на день здійснення платежу плюс будь-який податок, який мо-
же бути сплачений; 

(в) у разі несплати чи несвоєчасної сплати державою-відповідачем 
належної заявникам сум на них нараховуватиметься пеня, яка дорівнює 
граничній позичковій ставці Європейського центрального банку плюс три 
відсотки, з часу, коли закінчиться вищезгаданий тримісячний строк, і до 
моменту повного розрахунку. 

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 21 грудня 2004 
року відповідно до правила 77 §§ 2 та 3 Регламенту Суду. 

 
С. Доллє Ж.-П. Коста 
секретар голова 

 



С П Р А В А  « Д У Б Е Н К О  П Р О Т И  У К Р А Ї Н И »  

 258 

 

C O N S E I L 

D E L ’ E U R O P E 
C O U N C I L 

O F E U R O P E 

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

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ 

ДРУГА СЕКЦІЯ 

СПРАВА «ДУБЕНКО ПРОТИ УКРАЇНИ» 

(Заява № 74221/01) 

РІШЕННЯ 

СТРАСБУРГ 
11 січня 2005 року 

Це рішення стане остаточним за обставин, викладених у статті 44 § 2 
Конвенції. Воно може бути відредагованим. 

У справі «Дубенко проти України» 

Європейський суд з прав людини (друга секція), засідаючи палатою, 
до складу якої увійшли судді: 

п. Ж.-П. Коста, голова, 
п. І. Кабрал Баррето, 
п. Р. Тюрмен, 
п. В. Буткевич, 
п. М. Уґрехелідзе, 
пані Е. Фура-Сандстрьом, 
пані Д. Йочєнє, 
та пані С. Доллє, секретар секції, 
після обговорення в нарадчій кімнаті 30 листопада 2004 року, 
виносить таке рішення, яке було прийнято у зазначений вище день: 
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ПРОЦЕДУРА 

1. Справа порушена проти України за заявою № 74221/01, поданою 
до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав і основних сво-
бод людини (далі – Конвенція) громадянином України Ігорем Самойлови-
чем Дубенком (далі – заявник) 25 травня 2001 року. 

2. Уряд України (далі – Уряд) був спочатку представлений Уповно-
важеним – пані Валерією Лутковською, а згодом її наступницею – пані Зо-
ряною Бортновською. 

3. Скарга заявника за статтею 6 § 1 Конвенції та статтею 1 Прото-
колу 1 до Конвенції була комунікована 9 травня 2003 року. Того ж дня 
Суд вирішив, що може бути застосовано статтю 29 § 3 Конвенції і прий-
нятність та суть скарги будуть розглядатись разом. 

4. І заявник, і Уряд подали свої зауваження щодо суті (Правило 54-А 
Регламенту Суду). 

ФАКТИ 

5. Заявник, п. Ігор Самойлович Дубенко, громадянин України, який 
народився 1949 року та постійно проживає у м. Артемівську, Донецької 
області. 

І. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ 

6. У березні 2000 року заявник звернувся з позовом до Артемівського 
міського суду проти шахти «Комсомолець» про стягнення заробітної пла-
ти та середнього заробітку за несвоєчасний розрахунок на його користь. 

7. 26 квітня 2000 року Артемівський міський суд присудив заявникові 
5270,38 грн. (невиплачена заробітна плата у розмірі 2 946,98 грн. та серед-
ній заробіток у розмірі 2 323,4 грн. за затримку її виплати). 

8. 10 травня 2000 року був виданий виконавчий лист та направлений 
до Микитинського районного відділу державної виконавчої служби м. Гор-
лівки для виконання. 

9. 7 вересня 2000 року державний виконавець виніс постанову про 
відкриття виконавчого провадження за виконавчим листом про стягнення 
заробітної плати та за виконавчим листом про стягнення середнього заро-
бітку за затримку її виплати. 

10. 15 вересня 2000 року виконавчі листи були надіслані до Горлівсь-
кого філіалу банку «Надра», у якому знаходився рахунок шахти. 
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11. 24 квітня 2001 року виконавець повідомив заявника, що рішення 
від 26 квітня 2000 року не може бути виконане через відсутність коштів у 
шахти. Він також повідомив заявника, що номер його черги 191 у списку 
стягувачів. 

12. 26 лютого 2002 року заявник повідомив Суд, що виконавче про-
вадження досі триває. 

13. 6 травня 2003 року виконавець подав позов до Артемівського місь-
кого суду про заміну боржника у виконавчому провадженні на ДП «Артем-
вугілля». 20 червня 2003 року суд задовольнив позов. ДП «Артемвугілля» 
був зобов’язаний сплатити заявникові 2 946,48 грн. середнього заробітку. 

14. 24 червня 2003 року державний виконавець призупинив виконав-
че провадження про стягнення 2 946,98 грн. та передав виконавчі листи до 
Горлівського відділення державної виконавчої служби, яка має на це від-
повідні повноваження. 

15. 1 липня 2003 року виконавчий лист був переданий державному 
виконавцеві, який 2 липня виніс постанову про відкритя виконавчого про-
вадження у справі заявника. 

16. 3 липня 2003 року ДП «Артемвугілля» перерахував кошти, належ-
ні заявникові, на депозитний рахунок Микитинського районного відділу 
державної виконавчої служби м. Горлівки, на виконанні у якого знаходи-
лось два виконавчих листи на користь заявника. 

17. 4 липня 2003 року сума 2 323,4 грн. за затримку виплати була пере-
рахована на банківський рахунок заявника платіжним дорученням № 195. 

18. 7 липня 2003 року стягнення в цій частині рішення було призупи-
нено з огляду на його виконання. 

19. 9 липня 2003 року залишок суми, належної заявнику (2 946, 98 грн.), 
був перерахований заявникові на його банківський рахунок платіжним 
дорученням № 219. 

20. 21 січня 2004 року заявник повідомив Суд про те, що він отримав 
повну суму, присуджену йому. Однак, він скаржився на те, що не отримав 
компенсації за подальшу затримку у виконанні рішення. Він також скар-
жився на те, що повинен був сплачувати банківський збір за перерахування 
коштів, належних йому. 

II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

А. ВІДПОВІДНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

21. Деяке національне законодавство викладене у рішенні від 27.07.2004 
року у справі «Ромашов проти України» ( № 67534/01). 

22. Закон про державний бюджет на 2004 рік передбачав кошти для 
виплати компенсації для працівників шахт державної форми власності. 
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Так, стаття 28 Закону передбачає загальну суму 508 000 грн. компенсації 
за невиплачену допомогу працівникам таких шахт. У відповідності до стат-
ті 34 Закону держава розподілила суму в розмірі 5 122 161, 9 грн. на вико-
нання програми «Українське вугілля» для відновлення вугільної 
промисловості. Таким чином, ці кошти були розподілені для виплати ком-
пенсації (254 000 грн.), присудженої за рішенями судів шахтарям, та для 
погашення заборгованості заробітної плати (721 275,6 грн.) на підприємст-
вах державної форми власності. 

23. 3 квітня 2003 року Уряд вирішив, що протягом першого кварталу 
2003 року всі кошти, які були накопичені на відповідних банківських ра-
хунках підприємств вугільної промисловості, повинні бути перераховані 
на виплату непогашеної заборгованості заробітної виплати. 

В. УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА 

24. Указом від 15 грудня 1999 року було створено Міністерство пали-
ва та енергетики і внаслідок цього було ліквідовано Міністерство вугільної 
промисловості, яке раніше було відповідальним за управління вугільними 
підприємствами державної форми власності. 

25. 14 квітня 2000 року Президент Указом затвердив Положення про 
Міністерство палива та енергетики. 

26. Відповідно до Указу Президента від 25 травня та 6 липня 2004 ро-
ку Кабінет Міністрів України був зобов’язаний посилити свою роботу, по-
в’язану з державною підтримкою вугільної промисловості. Так, своїм Ука-
зом від 6 липня 2004 року Президент зобов’язав Міністерство палива та 
енергетики сприяти виплаті компенсації, передбаченої Урядом для пога-
шення заборгованості заробітної плати на державних підприємствах. 

С. ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

27. Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів про «Про управління 
майном, що є у загальнодержавній власності» від 15 грудня 1992 року під-
приємствам державної форми власності заборонено передавати власніть, 
яка знаходиться у їх управлінні, до інших підприємств або приватних осіб. 

28. Відповідно до Постанови № 397-п Кабінету Міністрів України від 
19 липня 2002 року держава мала сплатити компенсацію, належну шахта-
рям у результаті професійного захворювання. Міністерство палива та енер-
гетики виділило 10 000 000 грн. з державного бюджету для цієї мети. 

29. Відповідно до Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів Украї-
ни, всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців 
та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями від 19 квітня 2004 
року держава бере на себе зобов’язання виплачувати компенсацію за за-
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боргованість заробітної плати, що належить особам, які працюють у вугіль-
ній промисловості до 1 листопада 2004 року. 

D. АКТИ МІНІСТЕРСТВА ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ 

30. Наказом № 449 від 2 серпня 2004 року Міністерство палива та енер-
гетики реорганізувало структуру державного підприємства «Артемвугілля». 

31. Відповідно до наказу Міністерство палива та енергетики № 256 
заступник міністра був відповідальним за контроль та управління підпри-
ємствами вугільної промисловості державної форми власності. У Міністер-
стві палива та енергетики для таких цілей був створений спеціальний де-
партамент. 

32. Відповідно до наказу № 598 від 15 жовтня 2002 року Міністерст-
во палива та енергетики було наділено правом затверджувати зміни до ста-
туту підприємств у межах своєї компетенції і призначати керівників таких 
підприємств та інструктувати їх стосовно виконання ними певних обо-
в’язків. 

ПРАВО 

33. Заявник скаржиться на неспроможність державної влади викона-
ти рішення від 26 квітня 2000 року, винесеного на його користь. Він ствер-
джував, що була порушена стаття 6 § 1 Конвенції та стаття 1 Протоколу 
№ 1 до Конвенції, які у відповідній частині передбачають таке: 

Стаття 6 

«Кожен при вирішенні питання щодо його цивільних прав та обо-
в’язків …, має право на справедливий і відкритий розгляд упродовж розум-
ного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом…». 

Стаття 1 Протоколу № 1 до Конвенції 

«Кожна фізична або юридична особа має право на мирне володіння 
своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як 
в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними 
принципами міжнародного права. 

Проте попередні положення жодним чином не обмежують право 
держави вводити в дію такі закони, які, на її думку, є необхідними для 
здійснення контролю за користуванням майном відповідно до загаль-
них інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів та 
платежів». 
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І. ПОПЕРЕДНІ ЗАУВАЖЕННЯ УРЯДУ ЩОДО ПРИЙНЯТНОСТІ ЗАЯВИ 

А. СТАТУС ЖЕРТВИ ЗАЯВНИКА 

34. Уряд зазначає, що рішення від 26 квітня 2000 року було виконано 
національними органами у повному обсязі, і тому заявник не може більше 
вважатися жертвою порушення його прав згідно зі статтею 6 § 1 Конвенції. 
Уряд також пропонує визнати заяву неприйнятною чи викреслити її з 
реєстру справ. 

35. Заявник не погодився з цим. 
36. Суд зазначає, що таке питання вже розглядалось у ряді рішень Су-

ду (див. «Войтенко проти України», заява № 18966/02, рішення від 6 черв-
ня 2004 року, § 35, «Шмалько проти України», заява № 60750/00, рішен-
ня від 20 липня 2004 року § 34). У цих справах Суд встановив, що заявник 
залишається жертвою порушення його прав, гарантованих статтею 6 § 1 
Конвенції, відносно періоду, протягом якого рішення, на невиконання 
якого він скаржився, залишалось невиконаним (див. «Скубенко проти 
України», (ріш.), заява № 41152/98, від 6 квітня 2004 року). Суд також 
відхиляє зауваження Уряду щодо відсутності статусу жертви у заявника. 

В. ЗАУВАЖЕННЯ ЩОДО НЕВИЧЕРПАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ 
ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ 

37. Уряд України зазначає, що заявник не вичерпав національних 
засобів захисту, оскільки він не подав позов до національних судів про 
оскарження дій чи бездіяльності державної виконавчої служби або про 
більш швидке виконання рішення в його справі. 

38. Заявник оскаржував таке твердження. 
39. Суд звертається до відповідної прецедентної практики з цього 

питання (див. зазначені вище рішення у справам Войтенка та Шмалька, 
§§ 28-31 та 37-39). Він не знаходить підстав відрізняти цю заяву від попе-
редніх. Тому Суд доходить висновку, що заявник був позбавлений мож-
ливості використання засобу захисту, запропонованого Урядом, та, крім 
того, дотримався вимог статті 35 § 1 Конвенції. 

С. ВИСНОВКИ ЩОДО ПРИЙНЯТНОСТІ СКАРГИ 
ЗА СТАТТЕЮ 6 § 1 КОНВЕНЦІЇ 

40. Суд, у світлі зауважень сторін з приводу того, що скарги заявника 
за статтею 6 § 1 Конвенції порушують серйозні питання фактів та права 
відповідно до Конвенції, вважає, що визначення їх вимагає розгляду суті 
питання. Суд, відповідно, дійшов висновку, що скарга не може бути відхи-
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лена як необґрунтована у світлі статті 35 § 3 Конвенції. Жодних інших 
підстав для визнання заяви неприйнятною встановлено не було. 

D. ПРИЙНЯТНІСТЬ СКАРГИ ЗАЯВНИКА 
ЗА СТАТТЕЮ 1 ПРОТОКОЛУ 1 ДО КОНВЕНЦІЇ 

41. Суд посилається на обґрунтування відповідно до статті 6 § 1 
Конвенції у зв’язку зі статтями 34 та 35 § 1 (§§ 36 та 39 вище), які рівною 
мірою пов’язані зі скаргою заявника на порушення статті 1 Протоколу 1 
до Конвенції (див. раніше зазначене рішення у справі Войтенка, § 50). Та-
ким чином, Суд також встановлює, що ця скарга не може бути відхи-
лена як необґрунтована у світлі статті 35 § 3 Конвенції. Жодних інших 
підстав для визнання заяви неприйнятною встановлено не було. 

II. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 6 § 1 КОНВЕНЦІЇ 

42. Заявник скаржиться за статтею 6 § 1 Конвенції щодо неспромож-
ності органів державної влади своєчасно виконати рішення від 26 квітня 
2000 року. 

43. Уряд повторює, що тут не було порушення статті 6 § 1 Конвенції 
з огляду на виконання рішення. Він вважає, що строк, протягом якого три-
вало виконання, був розумним. Більше того, причина невиконання рішення 
була пов’язана з тяжким фінансовим становищем у державі, державна ви-
конавча служба вживала всіх можливих заходів, передбачених законодав-
ством, для виконання рішення. 

44. Суд посилається на те, що права, передбачені статтею 6 § 1 Кон-
венції, були б ілюзорними, якби правова система договірної держави 
допускала, щоб остаточне судове рішення, яке має обов’язкову силу, не 
виконувалося на шкоду одній із сторін. Отже, для цілей статті 6 вико-
нання рішення, ухваленого будь-яким судом, має розцінюватися як скла-
дова частина «суду» (див. «Горнсбі проти Греції», від 19 березня 1997 р., 
1997-II, с. 510, § 40). 

45. Суд зазначає, що рішення від 26 квітня 2000 року залишалось не-
виконаним до 4 липня 2003 року, коли повна сума боргу була перерахова-
на на банківський рахунок заявника після направлення заяви на комуні-
кацію з Урядом. Однак, Суд вважає, що заявник не мав бути позбавлений 
можливості отримання вигоди згідно з рішенням, винесеним на його ко-
ристь, яке було дуже важливим для нього, з огляду на стверджувані фінан-
сові труднощі на підприємстві. 

46. Суд, відповідно, вважає, що неспроможність протягом трьох років 
та двох з половиною місяців вжити необхідних заходів для виконання ви-
щезазначеного рішення позбавляє положення статті 6 § 1 Конвенції їх сен-
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су. Суд також вважає, що Уряд не надавав будь-яких виправдань за затримку 
виконання рішення з вересня 2000 року до 6 травня 2003 року (див. вище-
зазначене рішення у справі Шмалька, § 45). 

47. Відповідно, у цій справі є порушення статті 6 § 1 Конвенції. 

III. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 1 
ПРОТОКОЛУ 1 ДО КОНВЕНЦІЇ 

48. Заявник стверджував, що в цій справі було незаконне втручання в 
його право на мирне володіння майном в порушення статті 1 Протоколу 1 
до Конвенції. Суттєва затримка виплати заборгованості позбавила його 
реального володіння своїм майном. 

49. Уряд України визнає, що заборгованість за рішенням становить 
власність у сенсі статті 1 Протоколу 1 до Конвенції. Тим не менше, він за-
значає, що в цій справі не було порушено цієї статті з огляду на те, що при-
суджена заявникові сума не ставилася під сумнів та він не був позбавлений 
свого майна. Уряд також зазначає, що затримка у виплаті була пов’язана 
з недостатністю коштів у підприємства-боржника. 

50. Суд нагадує свою практику, що неможливість для заявника домог-
тися виконання судового рішення, винесеного на його чи її користь, стано-
вить втручання у право на мирне володіння майном, що викладено у 
першому реченні пункту першого статті 1 Протоколу 1 (див. зазначене 
вище рішення у справі Войтенка, § 53). 

51. Суттєва затримка у виплаті заборгованості відповідно до рішення 
протягом більш ніж трьох років та двох з половиною місяців теж стано-
вить втручання такого роду, якому Уряд не запропонував достатнього 
пояснення. Суд вважає, що стверджувана відсутність коштів на підприєм-
стві державної форми власності не може виправдати такого порушення. 
Відповідно, у цій справі було порушення статті 1 Протоколу 1 до Конвенції. 

ІV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ 

52. Стаття 41 Конвенції передбачає: 
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї 

і якщо внутрішнє законодавство відповідної Високої Договірної Сторони 
передбачає лише часткову сатисфакцію, Суд, у разі необхідності, надає 
потерпілій стороні справедливу сатисфакцію». 

А. ШКОДА 

53. Заявник просив відшкодувати матеріальну шкоду у розмірі, пов’я-
заному з сумою, належною йому відповідно до рішення. Він також стверд-
жував, що нематеріальна шкода становить 52 700 грн. (10 000 євро). 
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54. Уряд не погоджується з вимогами заявника. Він стверджував, що 
вони були безпідставними. Більше того, Уряд зазначив, що рішення, вине-
сене на користь заявника, було виконано. 

55. Суд вважає, що вимоги заявника є надмірними. Об’єктивно оціню-
ючи ситуацію, як цього вимагає стаття 41 Конвенції, Суд на відшкодуван-
ня моральної шкоди присуджує заявникові кошти у сумі у 1 520 євро та 
300 євро за витрати в судовому провадженні. 

В. ПЕНЯ 

56. Суд вважає, що пеня, яка нараховуватиметься у разі несвоєчасної 
сплати, дорівнює граничній позичковій ставці Європейського центрального 
банку плюс три відсоткові пункти. 

На цих підставах Суд одностайно 

1. Оголошує заяву прийнятною; 
2. Постановляє, що у цій справі було порушення статтю 6 § 1 Кон-

венції; 
3. Постановляє, що у цій справі було порушення саттю 1 Протоколу 1 

до Конвенції. 
4. Постановляє, що: 

(а) протягом трьох місяців з дня, коли рішення стане остаточним 
відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач має спла-
тити заявникові суму, що складає 1 520 євро (одна тисяча п’ятсот двадця-
ть євро), на відшкодування немайнової шкоди та 300 євро (триста євро) за 
витрати в судовому провадженні, плюс суму будь-якого податку, який 
може бути стягнуто з заявника. Валюта платежу має бути конвертована в 
національну валюту держави-відповідача на день здійснення платежу; 

(б) у разі несплати чи несвоєчасної сплати державою-відповідачем 
належної заявникові суми, на неї нараховуватиметься пеня, яка дорівнює 
граничній позичковій ставці Європейського центрального банку плюс 
три відсотки, з часу, коли закінчиться вищезгаданий тримісячний строк, і 
до моменту повного розрахунку. 

5. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції. 
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 11 січня 2005 

року відповідно до правила 77 §§ 2 та 3 Регламенту Суду. 
 

С. Доллє Ж.-П. Коста 
секретар голова 
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C O N S E I L 

D E L ’ E U R O P E 
C O U N C I L 

O F E U R O P E 

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

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ 

ДРУГА СЕКЦІЯ 

СПРАВА «ПОЛТОРАЧЕНКО ПРОТИ УКРАЇНИ» 

(Заява № 77317/01) 

РІШЕННЯ 

СТРАСБУРГ 
18 січня 2005 

Це рішення набуває статусу остаточного відповідно до обставин, 
що зазначені в частині 2 статті 44 Конвенції. Воно може бути відреда-
гованим. 

У справі «Полтораченко проти України» 

Європейський суд з прав людини (друга секція), засідаючи палатою, 
до складу якої увійшли судді: 

п. Ж.-П. Коста, голова, 
п. А. Бака, 
п. І. Кабрал Баррето, 
п. К. Юнґверт, 
п. В. Буткевич, 
пані А. Мулароні, 
пані Д. Йочєнє, 
та пані С. Доллє, секретар секції, 
порадившись у нарадчій кімнаті 14 грудня 2004 р., 
виносить таке рішення, яке було прийнято у зазначений вище день: 
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ПРОЦЕДУРА 

1. Справа ґрунтується на заяві (№ 77317/01) проти України, яка була 
подана до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав людини 
і основних свобод (далі – Конвенція), громадянином України, п. Олексієм 
Никифоровичем Полтораченком (далі – заявник), 5 жовтня 2001 р. 

2. Уряд України (далі – Уряд) представляли його представники в Суді 
пані Валерія Лутковська, яку змінила пані Зоряна Бортновська. 

3. Справа була комунікована Уряду 22 травня 2003 року. Цього ж дня 
друга секція Суду вирішила розглядати справу щодо прийнятності та су-
ті одночасно (стаття 29 § 3 Конвенції та правило 54А Регламенту Суду). 
Вона також вирішила надати розгляду цієї заяви пріоритет з огляду на вік 
заявника (правило 41 Регламенту). 

4. Заявник та Уряд надали свої зауваження щодо прийнятності та суті 
(п. 1 правила 59 Регламенту). 

ФАКТИ 

5. Заявник, громадянин України, народився у 1919 році в Росії, зараз 
проживає у м. Бахчисарай, Автономна Республіка Крим. 

І. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ 

6. Обставини справи згідно з матеріалами, поданими сторонами, мо-
жуть бути підсумовані таким чином. 

7. 8 жовтня 1991 року Судацький міський суд виніс рішення, яким 
зобов’язав Міністерство автомобільного і сільськогосподарського машино-
будівництва СССР (далі – Міністерство) сплатити заявникові 20 500 рублів 
(не враховуючи державне мито) за використання його авторського винахо-
ду та для покриття понесених ним витрат. 

8. 9 грудня 1991 року Міністерство сплатило заявникові 18 140 рублів 
за його винахід, на який було видано авторське свідоцтво. Сплачена заяв-
никові сума була перерахована йому через Ощадний банк СССР. 20 січня 
1992 року на рахунок заявника в Бахчисарайське відділення Ощадного 
банку України надійшло 17 414 рублів. 

9. У 1996 році ця сума була проіндексована відповідно до Закону 
України «Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян Укра-
їни» від 2 січня 1992 року і вклад заявника на рахунку № 42 у відділенні 
Ощадного банку в кінцевому підрахунку склав 18 284,70 грн.31 
                                                        
31 3 536.42 євро 
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10. У лютому 1998 року заявник у Бахчисарайському міському суді 
розпочав провадження з адміністративно-правових відносин проти банку 
та його керуючого щодо незаконної відмови видати його вклади з рахун-
ків № 42 і № 4692. 16 березня 1998 року Бахчисарайський міський суд від-
мовив у задоволені скарги заявника у зв’язку з її необґрунтованістю. 20 квіт-
ня 1998 року Верховний суд АРК скасував зазначене рішення і направив 
справу на новий розгляд. 

11. 15 червня 1998 року Бахчисарайський міський суд зобов’язав відді-
лення Ощадного банку України № 4554 виплатити заявникові 18 284,70 грн. 
з його рахунку № 42. Суд також вирішив, що 977,20 грн. повинні бути 
виплачені заявникові з його рахунку № 4692. 27 липня 1998 року Верхов-
ний Суд АРК скасував вказане рішення і направив справу на новий роз-
гляд. Суд, зокрема, зазначив, що спір про право, який виник у цій справі, 
повинен вирішуватися в порядку позовного провадження, а не адмініст-
ративного. 

12. У жовтні 1999 року заявник розпочав позовне провадження у Бах-
чисарайському міському суді проти Ощадного банку України, вимагаючи 
повернення утриманих банком коштів. Заявник, зокрема, стверджував, що 
ці кошти не були вкладом, а були оплатою за його авторський винахід, які 
були перераховані йому з Москви через Ощадний банк, але ніколи йому 
не видавалися. 

13. 29 листопада 1999 року заявник подав заяву (нове позовне провад-
ження) до Бахчисарайського міського суду проти Ощадного банку, вима-
гаючи повернення йому коштів у розмірі 18 284,70 грн. 

14. 6 грудня 1999 року Бахчисарайський міський суд залишив скаргу 
заявника, подану проти банку та його керуючого, без розгляду через те, 
що в цьому самому суді вже розпочато позовне провадження щодо повер-
нення заявникові внеску з Ощадного банку. 

15. 30 листопада 1999 року суд переніс слухання справи на 28 січня 
2000 року, а потім на 25 лютого 2000 року у зв’язку із службовою поїздкою 
судді. 

16. 25 лютого 2000 року суд відмовив заявниковові у задоволені по-
зову. 10 квітня 2000 року Верховний суд АРК скасував це рішення і напра-
вив справу на новий розгляд. 

17. 22 травня 2000 року матеріали справи були направлені до Бахчи-
сарайського міського суду. Судове засідання було призначено на 10 липня 
2000 року. 

18. 9 жовтня 2000 року слухання справи було перенесено на 15 січня 
2001 року у зв’язку з неявкою відповідача. 

19. 15 січня 2001 року Бахчисарайський міський суд задовольнив по-
зов заявника та присудив стягнути на його користь 18 284,70 грн. з Ощад-
ного банку, оскільки ця сума не була «проіндексованим» внеском до Ощад-
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ного банку України. Щодо «проіндексованого» Ощадним банком внеску, 
який знаходиться на його рахунку № 4692, то суд встановив, що заявник 
не намагався повернути ці кошти. 

20. 6 квітня 2001 року Президія Верховного Суду АРК за протестом 
голови Верховного Суду АРК скасувала рішення від 15 січня 2001 року. 
Вона також відмовила у задоволені позовних вимог заявника про повер-
нення 18 284,70 грн. у зв’язку з їх необґрунтованістю. 

ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

21. Відповідне внутрішнє законодавство наведено в рішенні від 9 ли-
стопада 2004 року у справі «Світлана Науменко проти України» (заява 
№ 41984\98). 

ПРАВО 

І. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 6 § 1 КОНВЕНЦІЇ 

22. Заявник стверджує, що тривалість провадження у його справі була 
невиправдано довгою. Він також скаржився, що провадження було неспра-
ведливим через скасування за протестом голови Верховного суду АРК в по-
рядку нагляду остаточного та обов’язкового рішення, винесеного на його 
користь. Він посилався на статтю 6 § 1 Конвенції, яка передбачає: 

«Кожен при вирішенні питання щодо його цивільних прав та обов’я-
зків…має право на справедливий і відкритий розгляд упродовж розумного 
строку незалежним та безстороннім судом, встановленим законом.» 

А. ЩОДО ПРИЙНЯТНОСТІ 

І. Щодо тривалості провадження 

23. Уряд перш за все заперечив проти розгляду питання у справі заяв-
ника щодо «розумного строку» в сенсі статті 6 § 1, яке порушив Суд за своєї 
власною ініціативою. Тому Уряд просив не досліджувати це питання. 

24. Заявник не надав коментарів на це твердження Уряду. Хоча він 
зазначив, що твердження Міністерства юстиції щодо неприйнятності заяви 
є необґрунтованими. 

25. Суд підтверджує свої повноваження переглядати обставини, на 
які скаржиться заявник, у повній відповідності до вимог Конвенції. Для ви-
конання цього завдання Суд вправі посилатися на факти справи, які вста-
новлені на підставі доказів, наданих йому, характеризувати на підставі за-
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кону інші факти, ніж ті, які надаються заявником, а також, якщо необхід-
но, оцінювати факти в інший спосіб. Більше того, Суд повинен брати до 
уваги не тільки початкову заяву, але також додаткові документи, які при-
значені для доповнення останньої з метою усунення початкових недоліків 
та незрозумілостей (див. «Фоті та інші проти Італії», рішення від 10 груд-
ня 1982, С. А № 56, п. 44). Тому Суд відхиляє заперечення Уряду щодо 
дослідження Судом ex officio питання розумності тривалості провадження 
у справі заявника. 

26. Далі Уряд зауважив, що було два окремих провадження у справі 
заявника: позовне провадження та провадження у справах, які виникають 
з адміністративних правовідносин. Щодо позовного провадження, то во-
но закінчилося 29 листопада 1999 року, тобто більше ніж за 6 місяців до 
подачі заяви до Суду. Щодо другого провадження, то Уряд вважав, що 
його тривалість не перевищила розумного строку в сенсі статті 6 § 1 Кон-
венції, оскільки вона тривала один рік та чотири місяці. Тому він вважав, 
що ці скарги слід відхилити як такі, що явно необґрунтовані. 

27. Суд вважає, що в цій справі шестимісячний термін, передбачений 
статтею 35 § 1 Конвенції, повинен відраховуватися з 6 квітня 2001 року – 
дати закінчення обох вищезазначених проваджень (див. «Коваль проти 
України», ухвала від 30 березня 2004 року, № 65550\01). Суд вважає, що 
було б необґрунтовано розділяти позовне провадження та провадження у 
справі з адміністративно-правових відносин та оцінювати їх тривалість 
окремо (див. «Світлана Науменко проти України», 341984\98, рішення 
від 9 листопада 2004, п. 74). Тому Суд вирішує відхилити заперечення 
Уряду щодо прийнятності скарг заявника на тривалість позовного провад-
ження, які, як він вважає, були подані невчасно. Щодо питання тривалості 
провадження в цілому, то Суд зазначає, що воно почалося у лютому 1998 
року та закінчилося 6 квітня 2001 року. Таким чином, тривалість провад-
ження розгляду справи двома інстанціями складає три роки та два місяці. 
Суд вважає, що протягом цього періоду розгляд справи, як у позовному 
проваджені, так і в проваджені у справі з адміністративно-правових відно-
син, які стосувалися одного і того ж предмета звернення, зокрема, повер-
нення коштів, які були перераховані на рахунок Ощадного банку, прохо-
див активно та безперервно. Протягом цього періоду справа направлялася 
на новий розгляд тричі, розгляд справи відкладався тричі, а провадження 
у справах, яке виникає з адміністративно-правових відносин було закін-
чене. Суд також зазначає, що протест був внесений на остаточне рішення, 
винесене на користь заявника. 

28. Суд повторює, що «розумна» тривалість провадження повинна бу-
ти оцінена відповідно до обставин справи і з огляду на наступні критерії: 
складність справи, поведінка заявника та відповідних органів, а також пред-
мет спору (див., серед іншого, «Фридлендер проти Франції», № 30979\96, 
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п. 43, ECHR 2000-VII). Суд знову повторює, що тільки затримки, які виник-
ли з вини держави, можуть бути підставою для встановлення невідповідно-
сті вимогам «розумного строку» (див. «Хюмер проти Польщі», № 26614\95, 
п. 66, рішення від 15 жовтня 1999 року). 

29. У цій справі Суд вважає, що предмет судового розгляду не був 
особливо складним, але передбачав деякі складності щодо встановлення 
суми компенсації, яка підлягала виплаті заявникові. Проте Суд зазначає, 
що незважаючи на відкладення справи та скасування в кінцевому підсумку 
остаточного рішення, винесеного на користь заявника, провадження у 
цілому з безперервним судовим розглядом не перевищило три роки та два 
місяці. Тому Суд доходить висновку, що тривалість сама собою не пере-
вищує таку, яка може вважатися «розумною» (див. «Педерсен та Баадс-
гард проти Данії», № 49017\99, п. 44, рішення від 19 червня 2003 року). 

30. З цього впливає, що ця скарга є явно необґрунтованою і повинна 
бути відхилена на підставі статті 35 §§ 3 і 4 Конвенції. 

2. Щодо справедливості провадження 

31. Сторони не оспорювали прийнятність скарги заявника відповідно 
до статті 6 § 1 Конвенції в частині несправедливості. Тому, відповідно, Суд 
робить висновок, що вона повинна бути досліджена щодо суті, оскільки 
не встановлено жодних підстав для проголошення її неприйнятною. 

В. ЩОДО СУТІ 

32. Уряд визнав, що у світлі справи «Рябих проти Росії», рішення від 
24 липня 2003 року (№ 52854\99) скасування у цій справі остаточного рі-
шення від 15 січня 2001 року Президією Верховного Суду АРК за протестом 
Голови суду в порядку нагляду може бути розцінене як порушення прин-
ципів верховенства права та правової певності. 

33. Заявник не надав жодних подальших коментарів з цього приводу. 
34. Суд погоджується з аналізом Уряду. Ця справа є справді схожою 

з вищезазначеною справою «Рябих проти Росії», у якій Суд встановив, що 
«скасування рішення (яке стало остаточним та обов’язковим)… Президією 
(суду)…у зв’язку із застосуванням процедури нагляду … порушило прин-
цип правової певності та право заявника «на суд» відповідно до статті 6 
§ 1 Конвенції…» Більше того, Суд уже раніше встановив порушення цього 
положення щодо незалежності та безсторонності Верховного Суду Украї-
ни, коли мав справу з протестом, внесеним одним із суддів («Світлана На-
уменко проти України», № 41984\98, пп. 91-92, рішення від 9 листопада 
2004 року; «Трегубенко проти України» (№ 61333\00, п 41, рішення від 
2 листопада 2004 року). 
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35. Суд зазначає, що в цій справі Голова Верховного Суду АРК вніс 
протест на рішення Бахчисарайського міського суду від 15 січня 2001 ро-
ку, яке набуло статусу остаточного. Постановою Президії Верховного Суду 
АРК від 6 квітня 2001 року це рішення було скасовано, і було винесено но-
ве рішення, яким було відмовлено в задоволенні позовних вимог заявника. 

36. Суд не знаходить жодних підстав у цій справі для того, щоб відмо-
витися від своєї прецедентної практики. Тому Суд вирішує, що було пору-
шення статті 6 § 1 в частині скасування остаточного та обов’язкового рішен-
ня, винесеного на користь заявника. 

ІІ. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 1 
ПРОТОКОЛУ № 1 ДО КОНВЕНЦІЇ 

37. Заявник стверджує, що обставини його справи вказують також на 
порушення статті 1 Протоколу № 1, яка закріплює: 

«Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм 
майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах 
суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принци-
пами міжнародного права. 

Проте попередні положення жодним чином не обмежують право 
держави вводити в дію такі закони, які, на її думку, є необхідними для 
здійснення контролю за користування майном відповідно до загальних 
інтересів…». 

А. ЩОДО ПРИЙНЯТНОСТІ 

1. Щодо прийнятності статті 1 Протоколу № 1 

38. Суд ще раз повторює, що відповідно до встановленої практики кон-
венційних органів поняття «майно» в сенсі статті 1 Протоколу № 1 може 
включати вимоги, на підставі яких заявник може стверджувати, що він чи 
вона має щонайменше «законне сподівання» на фактичне користування 
правом власності (див. «Пайн Велей Девелопментс ЛТД та інші проти Ірлан-
дії», рішення від 29 листопада 1991 року, Серія А № 222, стаття 23, п. 51; 
«Пресос Компанія Навієра С.А. проти Бельгії», рішення від 20 листопада 
1995 року, Серія А, № 332, стаття 21, п. 31). Суд уже встановив, що індек-
сація банківських заощаджень не стосується цього права («Гайдук та інші 
проти України», № 45526\99, ухвала від 2 липня 2002 року), хоча забор-
гованість відповідно до рішення суду може розглядатися як майно в 
сенсі статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції (див. «Шмалько проти України», 
№ 60750\00, рішення від 20 липня 2004 року, п. 55). 
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39. Суд вважає, що вимоги цієї заяви не стосуються проіндексованого 
внеску в Ощадний банк України, щодо якого компетенція Суду обмежена 
ratione materiae, а стосуються остаточності та обов’язковості рішення, ви-
несеного на користь заявника. У зв’язку з цим Суд визначає, що стаття 1 
Протоколу № 1 є прийнятною у цій справі. 

2. Щодо інших аспектів прийнятності 

40. Уряд зауважив, що рішення, винесене на користь заявника, було 
скасовано після того, як воно набуло статусу остаточного та обов’язкового. 
Таким чином, було порушено право заявника на отримання коштів, при-
суджених йому цим рішенням. Однак Уряд вважав, що втручання не мало 
жодних наслідків для права заявника на отримання цих коштів, оскільки 
воно було замінено порядком отримання проіндексованих внесків. Уряд 
далі стверджував, що є багато інших людей, які мають вклади в Ощадному 
банку України і які теж не вправі витребовувати свої кошти. Тому втручан-
ня у право заявника відповідало загальним інтересам та було сумісним зі 
статтею 1 Протоколу № 1. 

41. Заявник не погодився. Він стверджував, що він ніколи не вкладав 
ніякі гроші в Ощадний банк. Сума, яка є предметом розгляду, була пере-
рахована до Ощадного банку відповідним міністерством СССР за його 
винахід. Він далі запевняв, що протягом радянських часів, єдиним мож-
ливим способом для такого перерахування був Ощадний банк, а в цій 
конкретній справі, банк виступив як фінансовий брокер між заявником та 
Міністерством. 

42.  Суд, у світлі зауважень сторін, вважає, що скарга порушує серйоз-
ні питання щодо фактів та права відповідно до Конвенції, вирішення яких 
вимагає дослідження щодо суті. Тому Суд дійшов висновку, що ця скар-
га не є явно необґрунтованою в сенсі статті 35 § 3 Конвенції. Жодних 
інших підстав для проголошення заяви неприйнятною Суд не встановив. 

В. ЩОДО СУТІ 

43. Уряд вважав, що не було порушення цієї норми, оскільки кошти, 
на які посилався заявник, не були його власністю, а втручання було зумо-
влене загальними інтересами. 

44. Заявник не погодився. Зокрема, він наголосив на факті, що він не-
законно був позбавлений майна, яке ніколи добровільно не вносилося на 
рахунок Ощадного банку України. 

45. Суд вважає, що заявник був позбавлений суми, присудженої йому 
остаточним та обов’язковим рішенням суду суми. Заявник, таким чином, 
мав вимогу, яка мала юридичну силу та становила «майно» в сенсі статті 1 
Протоколу № 1 (пункти 38-39 вище). Беручи до уваги фінансовий стан за-
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явника та соціальний статус, його вік та стан здоров’я, Суд вирішує, що ска-
сування остаточного рішення, винесеного на його користь, становить не-
пропорційне втручання у його право на мирне володіння своїм майном. 
Уряд не надав жодних інших пояснень для виправдання такого втручання. 

46. Тому Суд доходить до висновку, що було порушення статті 1 Про-
токолу № 1 до Конвенції. 

IІІ. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ 

47. Стаття 41 Конвенції проголошує: 
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і 

якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає 
лише часткову компенсацію, Суд, у випадку необхідності, надає потерпілій 
стороні справедливу сатисфакцію». 

А. ШКОДА 

48. Заявник спочатку не вимагав ніякої справедливої сатисфакції. Пі-
зніше він вимагав компенсувати 25 000 дол. США чи 125 000 грн. Заявник 
не уточнив, чи ця сума стосується компенсації матеріальної та\або мораль-
ної шкоди. 

49. Уряд вважав, що вимоги є надмірними та необґрунтованими. 
50. На думку Суду заявникові слід відшкодувати кошти, які б він отри-

мав, якщо б остаточне рішення суду, винесене на його користь, було б ви-
конане. Тому Суд присуджує йому 3 536.42 євро компенсації матеріальної 
шкоди. Також Суд вважає, що заявник може розглядатись як такий, що за-
знав певного розчарування та страждання в результаті встановленого в цій 
справі порушення. Тому Суд, на засадах справедливості, присуджує йому 
5 000 євро компенсації моральної шкоди. 

В. СУДОВІ ВИТРАТИ 

51. Заявник не вимагав компенсації судових витрат протягом провад-
ження згідно з Конвенцією, або провадження в місцевих судах. Таким чи-
ном, Суд нічого не присуджує в цій частині. 

С. ПЕНЯ 

52. Суд вважає, що пеня, яка нараховуватиметься у разі несвоєчасної 
сплати, дорівнює граничній позичковій ставці Європейського центрального 
банку плюс три відсоткові пункти. 
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На цих підставах Суд одностайно 

1. Проголошує прийнятними скарги на статтю 6 § 1 Конвенції та 
статтю 1 Протоколу № 1 щодо скасування остаточного судового рішення 
у справі заявника та неприйнятною іншу частину заяви. 

2. Встановлює, що було порушення статті 6 § 1 Конвенції; 
3. Встановлює, що було порушення статті 1 Протоколу № 1; 
4. Встановлює: 
а) що протягом трьох місяців від дати, коли рішення стане остаточ-

ним згідно з пунктом 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач повинна 
виплатити заявникові 3 536,42 євро (три тисячі п’ятсот тридцять шість євро 
та сорок два центи) компенсації матерільної шкоди та 5000 євро (п’ять 
тисяч) компенсації моральної шкоди за курсом на день виплати та будь-
який податок, який може підлягати сплаті з зазначеної суми; 

b) після закінчення вищезазначених трьох місяців і до остаточного 
розрахунку на вказану суму нараховуватиметься відсоток у розмірі гранич-
ної позичкової ставки Європейського центрального банку, що діятиме про-
тягом періоду несплати, плюс три відсоткові пункти. 

5. Відхиляє одноголосно решту вимог заявника щодо справедливої 
сатисфакції. 

Вчинено англійською мовою і повідомлено письмово 18 січня 2005 
року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду. 

 
С. Доллє Ж.-П. Коста 
секретар голова 
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ДОДАТОК 

 
ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ 
РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 

 
8 лютого 2002 року Верховний Суд України в особі судді Верховного 

Суду України Гнатенка А. В. при секретарі Силява Ю. О., 
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві справу за 

скаргою Соціалістичної партії України на постанову Центральної виборчої 
комісії про відмову в реєстрації кандидата у народні депутати України, – 

ВСТАНОВИВ: 

30 січня 2002 року Соціалістична партія України звернулася зі скар-
гою на рішення Центральної виборчої комісії від 26 січня 2002 року № 94 
в частині відмови в реєстрації кандидата у народні депутати України в 
багатомандатному виборчому окрузі Мельниченка Миколи Івановича, 
включеного до виборчого списку кандидатів у народні депутати України 
від Соціалістичної партії України по виборах народних депутатів України 
31 березня 2002 року під № 15. 

Просила визнати пункт 2 зазначеної постанови неправомірним і ска-
сувати його як необґрунтований, посилаючись на те, що громадянин Ме-
льниченко М. І. тимчасово перебуває за межами України і в поданих ним 
документах вказав достовірні відомості щодо адреси місця проживання 
та зазначення часу проживання в Україні. 

В судовому засіданні представники партії Мороз О. О., Головатий С. П. 
та Салов С. П. викладене в скарзі підтримали. 

Додатково пояснили, що Мельниченко М. І., є громадянином України 
і набув виборчого права за віком. 

Встановлений ч. 2 статтею 76 Конституції України та статтею 8 Закону 
України «Про вибори народних депутатів України» ценз осідлості до нього, 
як такого, що набув громадянства за народженням і територіальним поход-
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женням не відноситься, а стосується осіб, прийнятих до громадянства 
України. Юридичне значущим місцем переважного проживання його є 
Україна в силу правила зафіксованого в статті 17 Цивільного кодексу Укра-
їни. За межами України Мельниченко М. І. перебуває тимчасово, перетнув 
кордон відповідно до існуючого правового порядку та міжнародних догово-
рів, учасником яких є Україна, набув статус біженця. 

Тимчасове фізичне перебування його за кордоном не скасовує юри-
дичного факту проживання на території України і не позбавляє Мельни-
ченка М. І. виборчого, зокрема, пасивного, права. 

Згідно статті 33 Конституції України громадянин Мельниченко М. І. 
має право в будь-який час повернутися в Україну. 

Представники Центральної виборчої комісії Ставнійчук М. І. та 
Суховій Н. І. скаргу не визнали, вважають рішення комісії правомір-
ним, оскільки виявлено суттєво недостовірні відомості щодо адреси міс-
ця проживання та зазначення часу проживання в Україні протягом остан-
ніх п’яти років. 

Зокрема, в списку кандидатів у народні депутати України від Соціа-
лістичної партії, в автобіографії, датованій 12 січня 2002 року та в декла-
рації про майно та доходи кандидата у народні депутати України і членів 
його сім’ї, одержані у 2001 році, зазначено місце проживання з 1992 року 
за адресою: місто Київ, вулиця В. Беретті, 8, квартира 128. 

Перебування чи проживання за межами України Мельниченком М. І. 
не зазначено. 

Комісія вважає, що перебування Мельниченка М. І. на день розгляду 
заяви за кордоном із підстав, не передбачених ч. 2 статті 8 Закону України 
«Про вибори народних депутатів України», не може визнаватися як про-
живання в Україні. 

Не зазначивши свого фактичного перебування або проживання про-
тягом останніх п’яти років, Мельниченко М. І. подав суттєво недостовірні 
відомості, які виключають реєстрацію його кандидатом у народні депутати 
України. 

Заслухавши пояснення представників та дослідивши письмові докази, 
суд вважає, що скарга не підлягає задоволенню зі слідуючих міркувань. 

Згідно статті 8 Закону України «Про вибори народних депутатів Укра-
їни» від 18 жовтня 2001 року депутатом може бути обраний громадянин 
України, який на день виборів досяг 21 року, має право голосу і проживає 
в Україні протягом останніх п’яти років. 

Проживання в Україні за цим Законом означає проживання на тери-
торії, яка включає: територію в межах державного кордону України, мор-
ські судна, що перебувають у плаванні під Державним Прапором України, 
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а також перебування громадян України у встановленому законом порядку 
у відрядженні за межами України, в дипломатичних та інших офіційних 
представництвах і консульських установах України, а так само перебуван-
ня громадян України за її межами відповідно до чинних міжнародних 
договорів України. 

Судом встановлено, що громадянин України за народженням і тери-
торіальним походженням Мельниченко Микола Іванович 1966 року 
народження, 26 листопада 2000 року за власним бажанням виїхав за межі 
України. 

27 квітня 2001 року службою Імміграції і Натуралізації Департа-
менту юстиції США йому видано проїзний документ біженця з надан-
ням права перебування на території США впродовж невизначеного в 
часі періоду. 

12 січня 2002 року IX з’їзд Соціалістичної партії України висунув 
позапартійного Мельниченка М. І. кандидатом у народні депутати по ви-
борах до Верховної Ради України 31 березня 2002 року по багатомандат-
ному загальнодержавному виборчому округу. 

Рішенням з’їзду він висунений до виборчого списку кандидатів у де-
путати за номером 15. 

22 січня 2002 року Соціалістична партія України подала до Центра-
льної виборчої комісії заяву про реєстрацію висунутих кандидатів в на-
родні депутати України разом із документами, заповненими Мельничен-
ком М. І. власноручно, в яких зазначено місце проживання з 1992 року за 
адресою: місто Київ, вулиця В. Беретті, 8, квартира 128. 

За таких обставин зазначені у вказаних документах відомості про 
фактичне проживання Мельниченка М. І. останніх 5 років в Україні спрос-
товуються встановленими Центральною виборчою комісією і судом. Вони 
є суттєво недостовірними про кандидата в депутати Верховної Ради Украї-
ни, а тому п. 2 постанови Центральної виборчої комісії від 26 січня 2002 
року № 94 відповідає вимогам п. 2 статті 8, статтям 41 і 47 Закону України 
«Про вибори народних депутатів України». 

На підставі наведеного, керуючись статтею 76 Конституції України, 
статтями 8, 41, 47 Закону України «Про вибори народних депутатів Укра-
їни» від 18 жовтня 2001 року, главою 30-Г ЦПК України, суд, – 

ВИРІШИВ: 

Скаргу Соціалістичної партії України на п. 2 постанови Центральної 
виборчої комісії від 26 січня 2002 року № 94 про відмову в реєстрації кан-
дидата у народні депутати України в багатомандатному загальнодержав-
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ному виборчому окрузі Мельниченка Миколи Івановича залишити без 
задоволення. 

Рішення суду є остаточним і оскарженню не підлягає 
Суддя Верховного Суду України А. Гнатенко 

 
 
 

 
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ 

ПОСТАНОВА 

від 3 червня 2005 року № 91 
 
Київ 
 
Про заяву Головатого С. П. щодо забезпечення реалізації виборчого 

права громадянина України Мельниченка М. І. 
 
Постанову скасовано 
(згідно з рішенням Верховного Суду України 
від 14 липня 2005 року) 
 
До Центральної виборчої комісії 5 травня 2005 року надійшла заява 

громадянина Головатого Сергія Петровича в інтересах громадянина Мель-
ниченка Миколи Івановича про забезпечення реалізації виборчого права 
шляхом скасування пункту 2 постанови Центральної виборчої комісії від 
26 січня 2002 року № 94 «Про відмову в реєстрації кандидатів у народні 
депутати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому 
окрузі, включених до виборчого списку кандидатів у народні депутати 
України від Соціалістичної партії України по виборах народних депутатів 
України 31 березня 2002 року» з проханням скасувати зазначене рішення 
Центральної виборчої комісії та включити громадянина Мельниченка М. І. 
до виборчого списку кандидатів у народні депутати України від Соціалісти-
чної партії України по виборах народних депутатів України 31 березня 2002 
року під № 15. Таке прохання заявник обґрунтував прийняттям Європейсь-
ким судом з прав людини рішення у справі «Мельниченко проти України». 

Разом з тим, копії зазначеного рішення заявником надано не було. 
Не надходило це рішення до Центральної виборчої комісії й в іншому 
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встановленому порядку. У зв’язку із цим та з метою повного і всебічного 
розгляду звернення громадянина Головатого С. П., керуючись Указом 
Президента України від 25 червня 2002 року № 581 «Про Порядок здійс-
нення захисту прав та інтересів України під час розгляду справ у закор-
донних юрисдикційних органах», яким Міністерство юстиції України ви-
значено відповідальним органом, що здійснює координацію діяльності 
заінтересованих органів і організацій щодо захисту прав та інтересів 
України в закордонному юрисдикційному органі у справах за позовами 
(скаргами, зверненнями) до України як держави, Центральна виборча ко-
місія 11 травня 2005 року направила відповідний запит до Міністерства 
юстиції України, про що в той самий день було повідомлено заявникові. 

Розглянувши звернення громадянина Головатого С. П. в інтересах 
громадянина Мельниченка М. І. щодо забезпечення реалізації виборчого 
права, додані до нього та наявні в Центральній виборчій комісії докумен-
ти, а також лист Міністерства юстиції України від 20 травня 2005 року 
№ 10-13-8, що надійшов до Центральної виборчої комісії 24 травня 2005 
року на запит Комісії від 11 травня 2005 року, Центральна виборча комісія 
встановила таке. 

До Центральної виборчої комісії 22 січня 2002 року надійшла заява 
Соціалістичної партії України про реєстрацію кандидатів у народні депу-
тати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, 
висунутих 12 січня 2002 року на IX з’їзді (другому етапі) цієї партії та 
включених до виборчого списку кандидатів у народні депутати України 
від Соціалістичної партії України по виборах народних депутатів України 
31 березня 2002 року, з відповідними документами, необхідними для реєст-
рації кандидатів у народні депутати України. 

За результатами розгляду зазначеної заяви Соціалістичної партії 
України, доданих до неї та наявних у Центральній виборчій комісії доку-
ментів, відповідно до частини другої статті 76 Конституції України, час-
тини шостої статті 2, частин першої, другої статті 8, частини першої стат-
ті 41, частин сьомої, одинадцятої статті 45, пунктів 2, 6 частини першої, 
частини другої статті 47 Закону України «Про вибори народних депутатів 
України» в редакції, чинній на момент прийняття Центральною виборчою 
комісією рішення, Центральна виборча комісія постановою від 26 січня 
2002 року № 94, зокрема, відмовила в реєстрації кандидата в народні депу-
тати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі 
Мельниченка М. І., включеного до виборчого списку кандидатів у народні 
депутати України від Соціалістичної партії України по виборах народних 
депутатів України 31 березня 2002 року під № 15, у документах якого, 
поданих до Центральної виборчої комісії, було виявлено суттєво недосто-
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вірні відомості щодо адреси місця проживання та зазначення часу прожи-
вання в Україні протягом останніх п’яти років. 

Постанову Центральної виборчої комісії від 26 січня 2002 року № 94 
«Про відмову в реєстрації кандидатів у народні депутати України в бага-
томандатному загальнодержавному виборчому окрузі, включених до ви-
борчого списку кандидатів у народні депутати України від Соціалістичної 
партії України по виборах народних депутатів України 31 березня 2002 
року» в частині відмови в реєстрації кандидата у народні депутати України 
в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі Мельничен-
ка М. І., включеного до виборчого списку кандидатів у народні депутати 
України від Соціалістичної партії України по виборах народних депутатів 
України 31 березня 2002 року під № 15, було оскаржено Соціалістичною 
партією України 30 січня 2002 року до Верховного Суду України. 

Розглянувши справу за зазначеною скаргою Соціалістичної партії 
України, Верховний Суд України встановив, що відомості про фактичне 
проживання Мельниченка М. І. протягом останніх п’яти років в Україні, 
вказані в документах, поданих Соціалістичною партією України до Цент-
ральної виборчої комісії для його реєстрації кандидатом у народні депу-
тати України, спростовуються встановленими Центральною виборчою 
комісією і судом обставинами, у зв’язку з чим є суттєво недостовірними, 
а тому пункт 2 постанови Центральної виборчої комісії від 26 січня 2002 
року № 94 відповідає вимогам частини другої статті 8, статей 41, 47 Закону 
України «Про вибори народних депутатів України». З огляду на встанов-
лене Верховний Суд України 8 лютого 2002 року ухвалив рішення, яким 
залишив без задоволення скаргу Соціалістичної партії України на пункт 2 
постанови Центральної виборчої комісії від 26 січня 2002 року № 94 про 
відмову в реєстрації кандидата в народні депутати України в багатоман-
датному загальнодержавному виборчому окрузі Мельниченка М. І. 

Відповідно до частин третьої, четвертої статті 24315, частини четвер-
тої статті 24320 Цивільного процесуального кодексу України рішення Вер-
ховного Суду України у справах за скаргами на рішення, дії або бездіяль-
ність Центральної виборчої комісії підлягає негайному виконанню, є ос-
таточним і оскарженню не підлягає. Згідно з частиною п’ятою статті 124, 
пунктом 9 частини третьої статті 129 Конституції України, частинами 
першою, другою статті 11 Закону України «Про судоустрій», частиною 
першою статті 14 Цивільного процесуального кодексу України судові 
рішення ухвалюються іменем України, є обов’язковими для всіх органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, 
організацій, об’єднань громадян, посадових і службових осіб, громадян і 
підлягають виконанню на всій території України. 
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Разом з тим, 23 квітня 2002 року Мельниченко М. І. подав до Євро-
пейського суду з прав людини заяву проти України про порушення його 
права на вільні вибори, гарантованого, зокрема, статтею 3 Протоколу № 1 
до Конвенції про захист прав і основних свобод людини. 

Європейським судом з прав людини 19 жовтня 2004 року було ухва-
лено рішення у справі «Мельниченко проти України», яким шістьма голо-
сами проти одного встановлено порушення статті 3 Протоколу № 1 до 
Конвенції про захист прав і основних свобод людини та зобов’язано Укра-
їну протягом трьох місяців від дати набуття рішенням статусу остаточно-
го виплатити заявникові в доларах США за курсом на день винесення 
цього рішення 5000 (п’ять тисяч) євро як компенсацію моральної шкоди 
та будь-який податок, який може підлягати сплаті із зазначеної суми. Пі-
сля закінчення вказаних трьох місяців і до остаточного розрахунку на на-
звану суму нараховуватиметься відсоток у розмірі граничної позичкової 
ставки Європейського центрального банку, що діятиме на період несплати, 
плюс три відсоткові пункти. Решту вимог заявника щодо справедливої 
сатисфакції Європейським судом з прав людини одноголосно відхилено. 

Згідно з Положенням про Міністерство юстиції України, затвердже-
ним Указом Президента України від 30 грудня 1997 року № 1396/97, ор-
ганізацію виконання рішень Європейського суду з прав людини в частині 
виплати присудженої справедливої сатисфакції покладено на Міністерство 
юстиції України. 

Разом з тим, вимоги, викладені в заяві Головатого С. П. про забезпе-
чення реалізації виборчого права Мельниченка М. І. шляхом скасування 
пункту 2 постанови Центральної виборчої комісії від 26 січня 2002 року 
№ 94 «Про відмову в реєстрації кандидатів у народні депутати України в 
багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, включених до 
виборчого списку кандидатів у народні депутати України від Соціалісти-
чної партії України по виборах народних депутатів України 31 березня 
2002 року», обґрунтовуються положеннями Рекомендації № R (2000) 2 
Комітету Міністрів Ради Європи від 19 січня 2000 року щодо перегляду 
справ і відновлення провадження справ на внутрідержавному рівні у 
зв’язку з рішеннями Європейського суду з прав людини в частині, що сто-
сується вжиття інших, ніж передбачено в рішенні цього суду, заходів, якими 
забезпечувалося б відновлення попереднього правового становища потер-
пілої сторони (restitution in integrum). 

Зазначена Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи має реко-
мендаційний характер та передбачає можливість компетентних органів 
держави-відповідача самостійно визначати, які заходи необхідно вжити 
для відновлення порушених прав заявника, враховуючи засоби, наявні у 
відповідній національній правовій системі. 
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Відповідно до частини другої статті 19 Конституції України, частини 
другої статті 3 Закону України «Про Центральну виборчу комісію» Центра-
льна виборча комісія зобов’язана діяти лише на підставі, в межах повно-
важень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 

Згідно з частиною сьомою статті 12 Закону України «Про Центральну 
виборчу комісію» рішення, прийняті Центральною виборчою комісією, 
можуть бути змінені лише нею самою з власної ініціативи або на підставі 
рішення суду. 

Враховуючи викладене та беручи до уваги те, що останнім внутрідер-
жавним рішенням у справі, пов’язаній з реалізацією виборчого права Мель-
ниченка М. І., – рішенням Верховного Суду України від 8 лютого 2002 
року у справі за скаргою Соціалістичної партії України на пункт 2 поста-
нови Центральної виборчої комісії від 26 січня 2002 року № 94 про від-
мову в реєстрації кандидата в народні депутати України в багатомандат-
ному загальнодержавному виборчому окрузі Мельниченка М. І., встанов-
лено відповідність пункту 2 цієї постанови Центральної виборчої комісії 
вимогам Закону України «Про вибори народних депутатів України», 
Центральна виборча комісія за таких обставин на теперішній час не має 
можливості для скасування з власної ініціативи зазначеного рішення, яке 
було предметом розгляду Верховного Суду України. 

Згідно з Рекомендацією № R (2000) 2 Комітету Міністрів Ради Європи 
від 19 січня 2000 року щодо перегляду справ і відновлення провадження 
справ на внутрідержавному рівні у зв’язку з рішеннями Європейського су-
ду з прав людини, на підставі положень яких громадянин Головатий С. П. 
обґрунтовує викладені в заяві вимоги, Комітет Міністрів Ради Європи про-
понує Договірним Сторонам упевнитися в тому, що на національному рівні 
існують адекватні можливості для досягнення, наскільки це можливо, 
restitution in integrum, відмічаючи при цьому, що питання визначення най-
більш відповідних для цього засобів вирішують виключно компетентні 
органи держави-відповідача, беручи до уваги ті засоби, які є доступними 
згідно з національною правовою системою. 

Міністерство юстиції України як центральний орган виконавчої вла-
ди, на який Указом Президента України від 25 червня 2002 року № 581 
«Про Порядок здійснення захисту прав та інтересів України під час роз-
гляду справ у закордонних юрисдикційних органах» покладено здійснення 
координації діяльності заінтересованих органів та організацій щодо захи-
сту прав та інтересів України в закордонному юрисдикційному органі, а 
також юридичних, фізичних осіб, що залучаються для здійснення такого 
захисту, в листі від 20 травня 2005 року № 10-13-8 зазначає, що останнім 
внутрішнім рішенням у справі заявника було відповідне рішення Верхов-
ного Суду України, у зв’язку з чим вважає за доцільне звертатися до Вер-
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ховного Суду України щодо питання про перегляд цього рішення в порядку, 
визначеному главою 42 Цивільного процесуального кодексу України. 

Відповідно до частини третьої статті 3472 Цивільного процесуально-
го кодексу України підставами для перегляду справи за винятковими об-
ставинами є виявлене після касаційного розгляду справи неоднозначне 
застосування судами загальної юрисдикції одного і того ж положення за-
кону або його застосовано всупереч нормам Конституції України, а також 
якщо у зв’язку з цими рішеннями міжнародна судова установа, юрисдикція 
якої визнана Україною, встановила факт порушення Україною міжнародних 
зобов’язань. 

Таким чином, порушене громадянином Головатим С.П. питання 
щодо забезпечення реалізації виборчого права Мельниченка М. І. шляхом 
скасування пункту 2 постанови Центральної виборчої комісії від 26 січня 
2002 року № 94 «Про відмову в реєстрації кандидатів у народні депутати 
України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, 
включених до виборчого списку кандидатів у народні депутати України 
від Соціалістичної партії України по виборах народних депутатів України 
31 березня 2002 року» у зв’язку з прийняттям Європейським судом з прав 
людини 19 жовтня 2004 року рішення у справі «Мельниченко проти 
України» з урахуванням Рекомендації № R (2000) 2 Комітету Міністрів 
Ради Європи від 19 січня 2000 року щодо перегляду справ і відновлення 
провадження справ на внутрідержавному рівні у зв’язку з рішеннями Євро-
пейського суду з прав людини в частині, що стосується вжиття інших, ніж 
передбачено в рішенні цього суду, заходів, якими забезпечувалося б від-
новлення попереднього правового становища потерпілої сторони (restitution 
in integrum), може бути вирішено в судовому порядку, визначеному поло-
женнями глави 42 Цивільного процесуального кодексу України. 

Крім того, в поданій до Центральної виборчої комісії заяві громадяни-
на Головатого С. П. викладено прохання включити громадянина Мельни-
ченка М. І. до виборчого списку кандидатів у народні депутати України від 
Соціалістичної партії України по виборах народних депутатів України 31 
березня 2002 року під № 15. 

Відповідно до статті 40 Закону України «Про вибори народних депу-
татів України» включення осіб до виборчого списку кандидатів у народні 
депутати України від політичної партії, виборчого блоку політичних пар-
тій здійснюється при висуванні кандидатів у народні депутати України на 
з’їзді (зборах, конференції) відповідної політичної партії, виборчого блоку 
політичних партій. 

Згідно з частиною першою статті 41 Закону України «Про вибори 
народних депутатів України», пунктом 8 статті 19 Закону України «Про 
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Центральну виборчу комісію» Центральна виборча комісія реєструє кан-
дидатів у народні депутати України в багатомандатному загальнодержав-
ному виборчому окрузі, включених до виборчого списку політичної пар-
тії, виборчого блоку політичних партій. 

Таким чином, вирішення питання щодо включення громадянина Ме-
льниченка М. І. до виборчого списку кандидатів у народні депутати України 
від Соціалістичної партії України по виборах народних депутатів України 
31 березня 2002 року до повноважень Центральної виборчої комісії не на-
лежить. У даному випадку це питання вирішено під час IX з’їзду (другого 
етапу) Соціалістичної партії України, що відбувся 12 січня 2002 року. 

Разом з тим, під час розгляду заяви громадянина Головатого С. П. на 
засіданні Центральної виборчої комісії зазначене вище прохання щодо 
включення громадянина Мельниченка М. І. до виборчого списку канди-
датів у народні депутати України від Соціалістичної партії України по 
виборах народних депутатів України 31 березня 2002 року було замінено 
заявником проханням зареєструвати кандидатом у народні депутати Укра-
їни громадянина Мельниченка М. І., включеного до виборчого списку 
кандидатів у народні депутати України від Соціалістичної партії України 
по виборах народних депутатів України 31 березня 2002 року. 

Враховуючи, що з вищевикладених підстав Центральна виборча ко-
місія на теперішній час за наявності відповідного рішення Верховного Суду 
України від 8 лютого 2002 року не має можливості для скасування пунк-
ту 2 постанови Центральної виборчої комісії від 26 січня 2002 року № 94 
«Про відмову в реєстрації кандидатів у народні депутати України в бага-
томандатному загальнодержавному виборчому окрузі, включених до ви-
борчого списку кандидатів у народні депутати України від Соціалістичної 
партії України по виборах народних депутатів України 31 березня 2002 
року», а також те, що питання реєстрації кандидатів у народні депутати 
України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, вклю-
чених до виборчих списків політичних партій, виборчих блоків політичних 
партій, вирішується виключно в порядку, встановленому статтями 41, 45 
Закону України «Про вибори народних депутатів України», прохання за-
явника щодо реєстрації громадянина Мельниченка М. І. кандидатом у на-
родні депутати України не може бути задоволено. 

Відповідно до частини другої статті 19, статті 77, пункту 20 частини 
першої статті 92, статей 124, 125, пункту 9 частини третьої статті 129 
Конституції України, статей 22, 40, 41, 45 Закону України «Про вибори 
народних депутатів України», частини першої статті 20 Закону України 
«Про звернення громадян», статті 2, частини другої статті 3, статей 11, 12, 
частин першої, другої, пункту 1 частини третьої, частин п’ятої, шостої 
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статті 14, частин першої, третьої, п’ятої, шостої статті 15, пункту 8 статті 19 
Закону України «Про Центральну виборчу комісію» Центральна виборча 
комісія постановляє: 

1. Заяву громадянина Головатого Сергія Петровича в інтересах гро-
мадянина Мельниченка Миколи Івановича про забезпечення реалізації 
виборчого права шляхом скасування пункту 2 постанови Центральної ви-
борчої комісії від 26 січня 2002 року № 94 «Про відмову в реєстрації кан-
дидатів у народні депутати України в багатомандатному загальнодержав-
ному виборчому окрузі, включених до виборчого списку кандидатів у на-
родні депутати України від Соціалістичної партії України по виборах 
народних депутатів України 31 березня 2002 року» залишити без задо-
волення. 

2. Копію цієї постанови надіслати громадянину Головатому С. П. 
 
Голова 
Центральної виборчої комісії   Я. Давидович 

 
 
 

 
ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ 

РІШЕННЯ 

від 14 липня 2005 року 
 
Додатково див. постанову 
Центральної виборчої комісії 
від 28 жовтня 2005 року № 138 
 
Верховний Суд України в складі: судді Верховного Суду України 

Самсіна І. Л., при секретарі Стеценко М. О., за участю Головатого С. П. – 
представника Мельниченка М. І., представників Центральної виборчої 
комісії Ставнійчук М. І., Вензовської Т. О., розглянувши у відкритому су-
довому засіданні в м. Києві цивільну справу за скаргою Головатого Сергія 
Петровича, який діє від імені Мельниченка Миколи Івановича, на постано-
ву Центральної виборчої комісії (далі – ЦВК) від 3 червня 2005 року № 91, 
встановив: 
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8 червня 2005 року Головатий С. П., який діє від імені Мельничен-
ка М. І., звернувся до Верховного Суду України зі скаргою на постанову 
ЦВК від 3 червня 2005 року № 91 «Про заяву Головатого С. П. щодо забезпе-
чення реалізації виборчого права громадянина України Мельниченка М. І.», 
якою залишено без задоволення заяву Головатого С. П. в інтересах Мель-
ниченка М. І. про забезпечення реалізації виборчого права шляхом скасу-
вання п. 2 постанови ЦВК від 26 січня 2002 року № 94 «Про відмову в 
реєстрації кандидатів у народні депутати України в багатомандатному за-
гальнодержавному виборчому окрузі, включених до виборчого списку 
кандидатів у народні депутати від Соціалістичної партії України по вибо-
рах народних депутатів України 31 березня 2002 року». 

У скарзі заявник посилається на те, що підставою для звернення до 
ЦВК з указаною заявою стало невиконання заходів щодо поновлення ви-
борчих прав громадянина Мельниченка М. І. впродовж більше ніж одного 
місяця після набрання статусу остаточного рішенням Європейського суду 
з прав людини від 19 жовтня 2004 року в справі «Мельниченко проти 
України», яким установлено порушення статті 3 Протоколу № 1 до Конвен-
ції про захист прав і основних свобод людини та зобов’язано Україну протя-
гом трьох місяців від дати набуття рішенням статусу остаточного випла-
тити заявникові в доларах США за курсом на день винесення рішення 5000 
євро як компенсацію моральної шкоди та будь-який податок, який може 
підлягати сплаті із зазначеної суми; після закінчення вищевказаних трьох 
місяців і до остаточного розрахунку на названу суму нараховуватиметься 
відсоток у розмірі граничної позичкової ставки Європейського централь-
ного банку, що діятиме на період несплати, плюс три відсоткові пункти. 

У зв’язку із чим заявник просить скасувати постанову ЦВК від 3 чер-
вня 2005 року № 91; зобов’язати ЦВК виконати рішення Європейського 
суду з прав людини у справі «Мельниченко проти України» відповідно до 
рекомендації № R(2000)2 Комітету міністрів Ради Європи від 19 січня 
2000 року по перегляду справ і поновленню проваджень по справах на 
внутрідержавному рівні у зв’язку з рішенням Європейського суду з прав 
людини (далі – рекомендації № R(2000)2), забезпечивши відновлення 
правового становища Мельниченка М. І. шляхом скасування п. 2 постано-
ви ЦВК від 26 січня 2002 року № 94 «Про відмову в реєстрації кандидатів 
у народні депутати України в багатомандатному загальнодержавному ви-
борчому окрузі, включених до виборчого списку кандидатів у народні 
депутати від Соціалістичної партії України по виборах народних депута-
тів України 31 березня 2002 року» та реєстрації Мельниченка М. І. канди-
датом у народні депутати України, включеним до виборчого списку кан-
дидатів у народні депутати від Соціалістичної партії України по виборах 
народних депутатів 31 березня 2002 року. 
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Представник ЦВК Ставнійчук М. І. скаргу не визнала, посилаючись 
на відповідність оскаржуваної постанови вимогам закону. 

У судовому засіданні заявник підтримав вимоги, викладені в скарзі. 
Заслухавши пояснення представників, дослідивши письмові докази 

та перевіривши наведені в скарзі доводи, Суд вважає, що вона підлягає 
частковому задоволенню. 

Відмовляючи в задоволенні заяви Головатого С. П., ЦВК виходила з 
того, що рішенням Верховного Суду в справі за скаргою Соціалістичної 
партії України на п. 2 постанови ЦВК від 26 січня 2002 року № 94 «Про 
відмову в реєстрації кандидатів у народні депутати України в багатоман-
датному загальнодержавному виборчому окрузі, включених до виборчого 
списку кандидатів у народні депутати від Соціалістичної партії України 
по виборах народних депутатів України 31 березня 2002 року» заявник 
вичерпав національні засоби захисту свого права та за умов відсутності в 
Україні іншого, встановленого законом, порядку виконання рішення Єв-
ропейського суду з прав людини, виконання рекомендацій № R(2000)2 
Комітету міністрів Ради Європи від 19 січня 2000 року, на думку ЦВК, 
можливе за зверненням Мельниченка М. І. в порядку, встановленому 
статтею 374 ЦПК, до Верховного Суду України із заявою про перегляд за 
винятковими обставинами його рішення. 

Крім того, ЦВК вважає, що слід звернути увагу на відсутність у націо-
нальному законодавстві способу перегляду несудовими органами своїх 
рішень у зв’язку зі встановленням міжнародними судовими органами чи 
міжнародними організаціями, юрисдикцію яких визнано Україною, факту 
порушення державою Україною міжнародних зобов’язань за наявності 
судових рішень. 

Мельниченко М. І. також не може бути зареєстрований кандидатом у 
народні депутати України, який включений до виборчого списку канди-
датів у народні депутати України від Соціалістичної партії України по 
виборах народних депутатів 31 березня 2002 року, у зв’язку з тим, що п. 2 
постанови ЦВК від 26 січня 2002 року № 94 «Про відмову в реєстрації 
кандидатів у народні депутати України в багатомандатному загальнодер-
жавному виборчому окрузі, включених до виборчого списку кандидатів у 
народні депутати від Соціалістичної партії України по виборах народних 
депутатів України 31 березня 2002 року», яким відмовлено в реєстрації 
Мельниченка М. І. кандидатом у народні депутати України, залишився 
нескасованим. Крім того, питання реєстрації кандидатів у народні депу-
тати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, 
включених до виборчих списків політичних партій, виборчих блоків по-
літичних партій, вирішується виключно в порядку, установленому стат-
тями 41, 45 Закону «Про вибори народних депутатів України». 
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Між тим з такими висновками ЦВК погодитися неможливо, оскільки 
вони не ґрунтуються на Конституції України, міжнародних договорах і 
законах України. 

Відповідно до статті 55 Конституції права і свободи людини і грома-
дянина захищаються судом. Кожен має право після використання всіх на-
ціональних засобів правового захисту звертатися за захистом своїх прав 
і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних 
органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна. 

Згідно із Законом від 17 липня 1997 року № 475/97-ВР «Про ратифіка-
цію Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року, Про-
токолу № 1 та протоколів №№ 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» Україна повністю 
визнає обов’язковою і без укладення спеціальної угоди юрисдикцію Євро-
пейського суду з прав людини в усіх питаннях, що стосуються тлумачення 
і застосування Конвенції. 

Відповідно до статті 9 Конституції чинні міжнародні договори, згода 
на обов’язковість яких видана Верховною Радою, є частиною законодавства 
України. 

Рішенням Європейського суду з прав людини (друга секція) у справі 
«Мельниченко проти України» (заява № 17707/02) визнано факт порушен-
ня з боку держави України статті 3 Протоколу № 1 до Конвенції (право 
на вільні вибори). 

З повідомлення секретаря Європейського суду з прав людини (далі – 
Суд) від 31 березня 2005 року вбачається, що рішення Суду 30 березня 
2005 року набуло статусу остаточного. 

Згідно з п. 1 статті 46 Конвенції держави, що її підписали, «зобов’я-
зуються виконувати остаточне рішення Суду в будь-якій справі, в якій 
вони є сторонами». 

Відповідно до рекомендацій № R(2000)2 компетентні органи держа-
ви-відповідача можуть прийняти й інші міри, ніж ті, які визначив суд при 
постановленні рішення у відповідності до статті 41 Конвенції, та/або за-
гальні заходи чи індивідуальні заходи, наскільки це можливо, для поно-
влення тієї ситуації, в якій знаходилась особа до порушення Конвенції 
(restitutio in integrum). 

Ці положення покладають на компетентні органи держави-відпові-
дача вирішення того, які заходи, зважаючи на наявні в національній пра-
вовій системі засоби, є найбільш відповідними для досягнення restitutio in 
integrum. 

Згідно з пп. «і» п. II зазначеної рекомендації Договірні Сторони мають 
забезпечувати адекватні можливості повторного розгляду справи, вклю-
чаючи поновлення провадження, у випадках, коли Суд визнав порушення 
Конвенції, особливо коли потерпіла сторона й далі зазнає значних нега-
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тивних наслідків рішення, ухваленого на національному рівні, – наслід-
ків, щодо яких справедлива сатисфакція не була адекватним засобом за-
хисту і які не можна виправити інакше ніж через повторний розгляд або 
поновлення провадження. 

Як указується в пояснювальному меморандумі до рекомендації 
№ R(2000)2, цей пункт викладає обставини, за яких повторний розгляд 
або поновлення провадження в справі є особливо важливим, а в окремих 
випадках, можливо, єдиним засобом досягнення restitutio in integrum. 

Відповідно до п. 5 Пояснювального меморандуму порушення Конвен-
ції можуть бути виправлені різними заходами: від адміністративного по-
вторного розгляду справи (наприклад, надання дозволу на проживання, в 
наданні якого особі було раніше відмовлено) до повного поновлення судо-
вого провадження (наприклад, у справах кримінального обвинувачення). 

З огляду на вищезазначені норми права рішення Європейського суду 
з прав людини, якими надаються тлумачення та практика застосування 
положень Конвенції, є формою прецедентного права, що розширює норма-
тивний обсяг Конвенції, встановлюючи нові загальнообов’язкові правила. 

Рішенням у справі «Папаміхалопулос та інші проти Греції» (cr. 50) 
від 31 жовтня 1995 року, п. 34, серія А, № 330-В Європейський суд з прав 
людини встановив, що рішення, в якому Суд визнав порушення, покладає 
на державу-відповідача правове зобов’язання покласти край цьому пору-
шенню і відшкодувати шкоду за його наслідки таким чином, щоб віднови-
ти, наскільки це можливо, становище, що існувало до порушення. 

На необхідність внесення змін до практики застосування законодав-
ства шляхом скасування рішення національного органу, яким порушу-
ються права чи свободи, гарантовані Конвенцією, вказується в Рекомен-
дації № R(2004)5 Комітету міністрів державам-членам щодо перевірки 
законопроектів, існуючих законів та адміністративної практики на відпо-
відність стандартам, викладеним в Європейській конвенції з прав людини. 
Так, у п. п. 3, 25 додатка до цих рекомендацій зазначено, що головною 
передумовою ефективного захисту Конвенцією прав людини в Європі є 
застосування Конвенції державами в їхньому правопорядку в світлі пре-
цедентної практики Суду. Це передусім передбачає приведення держава-
ми законів та адміністративної практики у відповідність із Конвенцією. 
Коли рішення Суду безпосередньо стосується держави, вона зобов’язана 
на підставі статті 46 вжити необхідних заходів для його виконання, а ко-
ли це потрібно, негайно вжити необхідних заходів, щоб змінити закони та 
адміністративну практику з метою їх узгодження з Конвенцією. 

Відповідно до статей 2, 3, 17 Закону від 30 червня 2004 року «Про 
Центральну виборчу комісію» ЦВК є колегіальним державним органом, 
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який здійснює свої повноваження незалежно від інших органів державної 
влади і, зокрема, забезпечує реалізацію і захист виборчих прав громадян 
України, керуючись принципами верховенства права, законності, незалеж-
ності, об’єктивності, компетентності тощо. 

За таких обставин суд приходить до висновку, що ЦВК, будуючи 
свою діяльність на принципах верховенства права і законності, маючи 
обов’язком забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян 
України та дотримання передбачених Конституцією і законами України 
принципів і засад виборчого процесу, маючи право переглядати власні 
рішення та повноваження здійснювати такий перегляд із власної ініціати-
ви, є державним органом, який компетентний за законодавством України 
прийняти рішення, наскільки це можливо, спрямоване на поновлення ви-
борчого права громадянина України Мельниченка М. І. і досягнення 
restitutio in integrum. 

Винесення Європейським судом з прав людини рішення у справі за-
явника, яким визнано порушення його права, спонукає державу до його 
виконання, тому висновок ЦВК щодо відсутності в національному зако-
нодавстві способу перегляду судовими органами своїх рішень у зв’язку зі 
встановленням міжнародними судовими органами чи міжнародними ор-
ганізаціями, юрисдикцію яких визнано Україною, факту порушення дер-
жавою Україною міжнародних зобов’язань за наявності судових рішень 
та про те, що поновлення його права можливе через скасування рішення 
Верховного Суду від 8 лютого 2002 року, яким залишено без зміни п. 2 
постанови Центральної виборчої комісії від 26 січня 2002 року № 94 
«Про відмову в реєстрації кандидатів у народні депутати України в бага-
томандатному загальнодержавному виборчому окрузі, включених до ви-
борчого списку кандидатів у народні депутати від Соціалістичної партії 
України по виборах народних депутатів України 31 березня 2002 року», 
не ґрунтується на законі. 

Крім того, у справі «Мельниченко проти України» (заява № 17707/02) 
Європейський суд з прав людини встановив, що саме рішенням ЦВК про 
відмову в реєстрації заявника як кандидата в народні депутати України 
через подання ним неправдивих відомостей, незважаючи на наявність у 
останнього зареєстрованого законного місця проживання на території 
України (прописки), порушено статтю 3 Протоколу № 1 до Конвенції, тому 
рішення Верховного Суду від 8 лютого 2002 року у справі за скаргою 
Соціалістичної партії України на постанову ЦВК про відмову в реєстрації 
кандидата в народні депутати України не може бути перешкодою для 
розгляду ЦВК заяви Мельниченка М. І. щодо виконання рішення Європей-
ського суду з прав людини. 
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Наведені обставини дають підстави для висновку, що постанова ЦВК 
від 3 червня 2005 року № 91 «Про заяву Головатого С. П. щодо забезпечення 
реалізації виборчого права громадянина України Мельниченка М. І.» не 
відповідає Конституції та законам України й прийнята з порушенням ви-
мог міжнародних договорів, а тому підлягає скасуванню. 

Визначаючи спосіб поновлення порушених прав і законних інтересів 
Мельниченка М. І., суд виходить із того, що відповідно до статті 24320 
ЦПК при встановленні обґрунтованості скарги суд визнає дії чи бездіяль-
ність Центральної виборчої комісії неправомірними, скасовує рішення і 
зобов’язує задовольнити вимогу заявника та усунути порушення. 

Запропонований заявником спосіб захисту порушених прав шляхом 
реєстрації Мельниченка М. І. кандидатом у народні депутати України, 
включеним до виборчого списку кандидатів у народні депутати України 
від Соціалістичної партії України по виборах народних депутатів України 
31 березня 2002 року, не може бути вибраний судом, оскільки відповідно 
до статей 41, 45 Закону «Про вибори народних депутатів України» реєст-
рація кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі належить до ком-
петенції ЦВК. 

Керуючись статтями 9, 55 Конституції України, статтями 6, 13, 46 
Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року, статтями 
2, 3, 17 Закону «Про Центральну виборчу комісію», статтями 41, 45 Закону 
«Про вибори народних депутатів України», статтями 11, 24316, 24320 ЦПК, 
Верховний Суд України вирішив: 

Скаргу Головатого Сергія Петровича, який діє від імені Мельниченка 
Миколи Івановича, на постанову Центральної виборчої комісії від 3 червня 
2005 року № 91 задовольнити частково. Постанову Центральної виборчої 
комісії від 3 червня 2005 року № 91 «Про заяву Головатого С. П. щодо 
забезпечення реалізації виборчого права громадянина України Мельни-
ченка М. І.» скасувати. Зобов’язати Центральну виборчу комісію розгляну-
ти заяву Мельниченка Миколи Івановича з урахуванням рішення Європейсь-
кого суду з прав людини від 19 жовтня 2004 року у справі «Мельниченко 
проти України» і зазначених вище норм міжнародного та національного 
права. 

 
Рішення є остаточним і оскарженню не підлягає. 
 
Надруковано: 
«Закон & Бізнес», 
№ 39, 24 – 30 вересня 2005 р. 
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ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ 

ПОСТАНОВА 

від 28 жовтня 2005 року № 138 
 
Київ 
 

Про виконання рішення Верховного Суду України 
від 14 липня 2005 року 

 
До Центральної виборчої комісії 5 травня 2005 року надійшла заява 

громадянина Мельниченка Миколи Івановича про забезпечення реалізації 
його виборчого права шляхом скасування пункту 2 постанови Централь-
ної виборчої комісії від 26 січня 2002 року № 94 «Про відмову в реєстрації 
кандидатів у народні депутати України в багатомандатному загальнодер-
жавному виборчому окрузі, включених до виборчого списку кандидатів у 
народні депутати України від Соціалістичної партії України по виборах 
народних депутатів України 31 березня 2002 року» з проханням скасувати 
зазначене рішення Центральної виборчої комісії та включити громадя-
нина Мельниченка М. І. до виборчого списку кандидатів у народні депутати 
України від Соціалістичної партії України по виборах народних депутатів 
України 31 березня 2002 року під № 15, подана від його імені громадянином 
Головатим Сергієм Петровичем. Таке прохання заявник обґрунтував прий-
няттям Європейським судом з прав людини рішення від 19 жовтня 2004 
року в справі «Мельниченко проти України». Під час розгляду заяви Мель-
ниченка М. І. вимоги заявника були уточнені Головатим С. П. – разом із 
скасуванням пункту 2 постанови Центральної виборчої комісії від 26 січ-
ня 2002 року № 94 до Центральної виборчої комісії була висунута вимога 
щодо реєстрації Мельниченка М. І. кандидатом у народні депутати України, 
включеного до виборчого списку Соціалістичної партії України по виборах 
народних депутатів України 31 березня 2002 року. 

Розглянувши зазначену вище заяву громадянина Мельниченка М. І. 
щодо забезпечення реалізації його виборчого права, додані до неї та на-
явні в Центральній виборчій комісії документи, а також лист Міністерст-
ва юстиції України від 20 травня 2005 року № 10-13-8, що надійшов до 
Центральної виборчої комісії 24 травня 2005 року на відповідний запит 
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Комісії від 11 травня 2005 року № 21-41-1824, Центральна виборча комі-
сія постановою від 3 червня 2005 року № 91 «Про заяву Головатого С. П. 
щодо забезпечення реалізації виборчого права громадянина України Мель-
ниченка М. І.» залишила заяву Головатого С. П. без задоволення, керую-
чись при цьому відповідними нормами Конституції України та Законом 
України «Про вибори народних депутатів України» від 18 жовтня 2001 року. 

Постанова Центральної виборчої комісії від 3 червня 2005 року № 91 
«Про заяву Головатого С. П. щодо забезпечення реалізації виборчого 
права громадянина України Мельниченка М. І.» була оскаржена 8 червня 
2005 року до Верховного Суду України Головатим С. П., який діяв від 
імені Мельниченка М. І. 

За результатами розгляду цієї скарги Верховний Суд України 14 лип-
ня 2005 року постановив рішення, яким скаргу Головатого С. П. задоволь-
нив частково, скасувавши постанову Центральної виборчої комісії від 
3 червня 2005 року № 91 «Про заяву Головатого С. П. щодо забезпечення 
реалізації виборчого права громадянина України Мельниченка М. І.» та 
зобов'язавши Центральну виборчу комісію розглянути заяву Мельничен-
ка М. І. з урахуванням рішення Європейського суду з прав людини від 19 
жовтня 2004 року по справі «Мельниченко проти України» і зазначених у 
рішенні Верховного Суду України норм міжнародного та національного 
права. 

Розглядаючи на виконання рішення Верховного Суду України заяву 
громадянина Мельниченка М. І. про забезпечення реалізації його вибор-
чого права шляхом скасування пункту 2 постанови Центральної виборчої 
комісії від 26 січня 2002 року № 94 «Про відмову в реєстрації кандидатів 
у народні депутати України в багатомандатному загальнодержавному ви-
борчому окрузі, включених до виборчого списку кандидатів у народні 
депутати України від Соціалістичної партії України по виборах народних 
депутатів України 31 березня 2002 року», Центральна виборча комісія 
виходить з такого. 

Рішенням Європейського суду з прав людини 19 жовтня 2004 року 
в справі «Мельниченко проти України» шістьма голосами проти одного 
встановлено, що мало місце порушення статті 3 Протоколу № 1 (право на 
вільні вибори) до Конвенції про захист прав і основних свобод людини 
(далі – Конвенція). 

Зазначене рішення Європейського суду з прав людини стало підставою 
для звернення до Центральної виборчої комісії із заявою щодо забезпечен-
ня реалізації виборчого права громадянина України Мельниченка М. І., яку 
було обґрунтовано, зокрема тим, що пункт 2 постанови Центральної вибор-
чої комісії від 26 січня 2002 року № 94 має дискримінаційний характер 
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стосовно громадянина України Мельниченка М. І. і цей пункт, не будучи 
скасованим, продовжує й надалі порушувати права Мельниченка М. І. 
Підставою для перегляду Комісією зазначеної вище постанови предста-
вник заявника вказав Рекомендації № R(2000)2 Комітету міністрів Ради 
Європи державам-членам щодо повторного розгляду або поновлення про-
вадження у певних справах на національному рівні після прийняття рішень 
Європейським судом з прав людини від 19 січня 2000 року. 

Зазначені Рекомендації передбачають, що заходи, які є найбільш 
відповідними для досягнення restitutio in integrum, визначаються ком-
петентними органами держави-відповідача, з огляду на заходи, доступ-
ні відповідно до національної правової системи. У зв’язку із цим дер-
жавам – учасницям Конвенції пропонується переконатися в тому, що в 
їх національних правових системах існують необхідні можливості для 
досягнення, наскільки це можливо, відновлення попереднього право-
вого становища (restitutio in integrum), яке відповідна сторона мала до 
порушення Конвенції. Згідно з Рекомендаціями вищезазначені державні 
органи обґрунтовують свій вибір щодо засобів відновлення поперед-
нього правового становища можливостями саме національного законо-
давства. 

Як зазначив Верховний Суд України у рішенні від 14 липня 2005 
року, саме до компетенції Центральної виборчої комісії віднесено ви-
рішення питання щодо реєстрації кандидатів у народні депутати Украї-
ни в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі. Врахо-
вуючи наведені вище положення Рекомендацій № R(2000)2 від 19 січня 
2000 року, а також відповідно до рішення Верховного Суду України 
Центральній виборчій комісії належить оцінити можливості національ-
ного законодавства України в частині існування засобів для досягнення, 
наскільки це можливо, відновлення попереднього правового станови-
ща громадянина України Мельниченка М. І., яке він мав до порушення 
Конвенції. 

Згідно з частиною першою статті 9 Конституції України частиною 
національного законодавства України є лише чинні міжнародні договори, 
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Отже, 
Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи не є частиною національ-
ного законодавства України. Відповідно до статті 19 Конституції України 
правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких 
ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законо-
давством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, 
їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень 
та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Єдиним 
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органом законодавчої влади в Україні є парламент – Верховна Рада Укра-
їни, до виключної компетенції якої віднесено прийняття законів, зокрема 
тих, які регламентують порядок проведення виборів народних депутатів 
України. Відповідно до частини третьої статті 77 та пункту 20 частини 
першої статті 92 Конституції України виключно законами України визна-
чаються організація і порядок проведення виборів і референдумів. Таким 
чином, зазначені конституційні положення вимагають вчинення будь-яких 
дій, пов’язаних з виборчим процесом, одним з етапів якого є висування та 
реєстрація кандидатів у народні депутати України, виключно на підставі 
положень закону. 

На час вирішення Центральною виборчою комісією питання щодо 
реєстрації Мельниченка М. І. кандидатом у народні депутати України ді-
яв Закон України «Про вибори народних депутатів України» від 18 жовт-
ня 2001 року. Цей закон втратив чинність 1 жовтня 2005 року у зв’язку з 
набранням чинності Законом України «Про вибори народних депутатів 
України» від 25 березня 2004 року. Статті 57 та 61 чинного Закону України 
«Про вибори народних депутатів України» встановлюють порядок, умови 
та строки висування та реєстрації кандидатів у народні депутати Украї-
ни. Дотримання цих статей є обов’язковим при вирішенні Центральною 
виборчою комісією питання щодо реєстрації кандидатів у народні депутати 
України. 

Отже, вимога заявника щодо реєстрації Мельниченка М. І. кандида-
том у народні депутати України на виборах народних депутатів України 
31 березня 2002 року не може бути задоволена Центральною виборчою 
комісією у зв’язку з відсутністю законних підстав. Конвенція не містить 
положень, які зобов’язують держави-учасниці передбачати у внутрішньому 
законодавстві можливості для перегляду справ і поновлення провадження 
у справах. Центральна виборча комісія констатує відсутність у націона-
льній правовій системі норм, відповідно до яких вона в межах своїх пов-
новажень та у спосіб, передбачений Конституцією та законами України, 
може задовольнити вимогу Мельниченка М. І. про його реєстрацію канди-
датом у народні депутати України. 

Відповідно до частини першої статті 9, статей 19, 75, частини третьої 
статті 77, пункту 20 частини першої статті 92, частини п’ятої статті 124 
Конституції України, керуючись статтею 2, частиною другою статті 3, 
статтями 11, 12, частинами першою, другою, пунктом 1 частини третьої, 
частинами п’ятою, шостою статті 14, частинами першою, третьою, п’ятою, 
шостою статті 15, пунктом 8 статті 19 Закону України «Про Центральну 
виборчу комісію», на виконання рішення Верховного Суду України від 
14 липня 2005 року Центральна виборча комісія постановляє: 
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1. У задоволенні заяви громадянина Мельниченка Миколи Івановича 
від 5 травня 2005 року відмовити. 

2. Копію цієї постанови надіслати громадянину Мельниченку М. І. 
та Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції 
України. 

 
Голова 
Центральної виборчої комісії    Я. Давидович 
 
 
 

 
ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 

15 листопада 2005 року     м. Київ 
 
Колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного 

Суду України у складі: 
Головуючого: Кривенка В.В., 
Суддів: Гусака М.Б., Маринченка В.Л., Самсіна І.Л., Терлецького О.О., 
при секретарі судового засідання Журіній О.О., 
за участю представників: 
ЦВК – Магери А.Й., Ставнійчук М.І., 
Соціалістичної партії України – Колоса М.І., 
розглянувши скаргу Центральної виборчої комісії про перегляд за 

винятковими обставинами рішення Верховного Суду України від 8 лютого 
2002 року у справі за скаргою Соціалістичної партії України на постанову 
Центральної виборчої комісії від 26 січня 2002 року № 94, 

ВСТАНОВИЛА: 

Постановою Центральної виборчої комісії від 26 січня 2002 року 
№ 94 «Про відмову в реєстрації кандидатів у народні депутати України в 
багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, включених до 
виборчого списку кандидатів у народні депутати України від Соціалісти-
чної партії України по виборах народних депутатів України 31 березня 
2002 року», зокрема ЇЇ пунктом 2, було відмовлено у реєстрації кандидата 
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у народні депутати України в багатомандатному загальнодержавному ви-
борчому окрузі Мельниченка М. І., включеного до виборчого списку кан-
дидатів у народні депутати України від Соціалістичної партії України по 
виборах народних депутатів України 31 березня 2002 року під № 15, з тих 
мотивів, що у поданих до Центральної виборчої комісії документах було 
виявлено недостовірні відомості щодо адреси місця проживання та зазна-
чення часу проживання в Україні протягом останніх п’яти років. 

30 січня 2002 року Соціалістична партія України звернулась до Вер-
ховного Суду України зі скаргою на пункт 2 постанови Центральної вибор-
чої комісії від 26 січня 2002 року № 94. 

Рішенням Верховного Суду України від 8 лютого 2002 року скарга 
Соціалістичної партії України на пункт 2 постанови Центральної виборчої 
комісії від 26 січня 2002 року № 94 залишена без задоволення. 

23 квітня 2002 року громадянин України Мельниченко М. І. подав до 
Європейського суду з прав людини заяву проти України про порушення, 
зокрема, його права на вільні вибори, гарантованого статтею 3 Протоколу 
№ 1 до Конвенції про захист прав і основних свобод людини. 

Рішенням Європейського суду з прав людини від 19 жовтня 2004 року 
у справі «Мельниченко проти України» шістьма голосами проти одного 
встановлено, що мало місце порушення статті 3 Протоколу № 1 до Конвен-
ції про захист прав і основних свобод людини, та зобов’язано Україну про-
тягом трьох місяців від дати набуття рішенням статусу остаточного випла-
тити заявникові в доларах США за курсом на день винесення цього рішення 
п’ять тисяч євро як компенсацію моральної шкоди та будь-який податок, 
який може підлягати сплаті з зазначеної суми. Решту вимог заявника щодо 
справедливої сатисфакції судом одноголосно відхилено. 

5 травня 2005 року громадянин С. Головатий подав до Центральної 
виборчої комісії заяву від імені громадянина М. Мельниченка про забез-
печення реалізації виборчого права шляхом скасування пункту 2 постано-
ви Центральної виборчої комісії від 26 січня 2002 року № 94 з огляду на 
вимоги Рекомендації №R (2000)2 Комітету Міністрів Ради Європи від 
19 січня 2000 року. 

Постановою Центральної виборчої комісії від 3 червня 2005 року 
№ 91 «Про заяву Головатого С.П. щодо забезпечення реалізації виборчого 
права громадянина України Мельниченка М. І.» зазначена заява залишена 
без задоволення. 

Рішенням Верховного Суду України від 14 липня 2005 року скарга 
Головатого С.П. від імені Мельниченка М.І. на постанову Центральної 
виборчої комісії від 3 червня 2005 року № 91 задоволена частково. Поста-
нова Центральної виборчої комісії від 3 червня 2005 року № 91 скасована. 
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Зобов’язано Центральну виборчу комісію розглянути заяву Мельниченка 
Миколи Івановича з урахуванням рішення Європейського суду з прав лю-
дини від 19 жовтня 2004 року по справі «Мельниченко проти України», 
норм міжнародного та національного права. 

13 жовтня 2005 року Верховним Судом України призначено до роз-
гляду справу за заявою Центральної виборчої комісії про перегляд за ви-
нятковими обставинами рішення Верховного Суду України від 8 лютого 
2002 року у справі за скаргою Соціалістичної партії України на постанову 
Центральної виборчої комісії від 26 січня 2002 року № 94 у частині відмови 
в реєстрації кандидата в народні депутати України в багатомандатному 
загальнодержавному виборчому окрузі М. Мельниченка. 

Розглянувши скаргу Центральної виборчої комісії про перегляд за 
винятковими обставинами рішення Верховного Суду України, колегія суд-
дів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України 
приходить до висновку про обґрунтованість скарги. 

Згідно з частиною 3 статті 243 Кодексу адміністративного судочинст-
ва України, Верховний Суд України задовольняє скаргу в разі визнання су-
дового рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої ви-
знана Україною, таким, що порушує міжнародні зобов’язання України. 

Рішенням Європейського суду з прав людини від 19 жовтня 2004 ро-
ку встановлено, що Україна порушила статтю 3 Протоколу № 1 до Кон-
венції про захист прав і основних свобод людини. Не дивлячись на те, що 
в цьому рішенні не йдеться про порушення прав М. Мельниченка саме 
судом та визнання рішення Верховного Суду України таким, що порушує 
міжнародні зобов’язання України, однак, за змістом рішення під Україною 
в даному випадку слід розуміти її державні інституції, зокрема Центральну 
виборчу комісію, яка перешкодила громадянину України Мельниченку М.І. 
в реалізації виборчого права, та суд, який не відновив це порушене право. 

Правовий наслідок констатації таких обставин у рішенні Європейсь-
кого суду з прав людини імперативно встановлений законом – скасування 
(повне або часткове) судового акта, що переглядається за винятковими 
обставинами. 

Вирішуючи питання щодо можливості розгляду справи по суті спору, 
суд виходить з того, що відповідно до статті 24318 ЦПК України (в редак-
ції Закону 1963 року) скарги на рішення, дії або бездіяльність Центральної 
виборчої комісії розглядаються протягом десяти днів, а у разі надходження 
скарги менш ніж за десять днів до виборів розгляд має бути завершено не 
пізніш як за день до дня виборів, тобто зазначеною нормою встановлені 
часові обмеження після яких розгляд справи неможливий. Рішення суду у 
таких справах не мають правового значення, оскільки не можуть вплинути 
на подію, яка на час його ухвалення відбулася (вибори депутатів). 
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Враховуючи, наведене, суд приходить до висновку, що скарга Соціа-
лістичної партії України на пункт 2 постанови Центральної виборчої комісії 
від 26 січня 2002 року № 94, в якій по суті ставиться питання про усунен-
ня перешкод для участі у виборах народних депутатів України Мельни-
ченку М.І., не може бути розглянута судом після проведення цих виборів, 
в тому числі за правилами адміністративного судочинства. 

На підставі наведеного та керуючись статтями 157, 241 – 244 Кодексу 
адміністративного судочинства України, колегія суддів Судової палати 

ПОСТАНОВИЛА:  

Скаргу Центральної виборчої комісії задовольнити. 
Рішення Верховного Суду України від 8 лютого 2002 року скасувати. 
Провадження за скаргою Соціалістичної партії України на пункт 2 по-

станови Центральної виборчої комісії від 26 січня 2002 року № 94 закрити. 
Постанова є остаточною і не може бути оскаржена, крім випадку, 

встановленого пунктом 2 статті 237 Кодексу адміністративного судочинства 
України. 

 
 
 

 
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ 

ПОСТАНОВА 

від 05 грудня 2005 року № 172 

Про рішення Європейського суду з прав людини 
від 19 жовтня 2004 року у справі «Мельниченко проти України» 

Розглянувши рішення Європейського суду з прав людини від 19 жовтня 
2004 року у справі «Мельниченко проти України» та наявні в Центральній 
виборчій комісії документи, Комісія встановила.  

До Центральної виборчої комісії 22 січня 2002 року надійшла заява 
Соціалістичної партії України про реєстрацію кандидатів у народні депу-
тати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, 
висунутих 12 січня 2002 року на IX з’їзді (другий етап) цієї партії та 
включених до виборчого списку кандидатів у народні депутати України 
від Соціалістичної партії України по виборах народних депутатів України 
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31 березня 2002 року, з відповідними документами, необхідними для 
реєстрації кандидатів у народні депутати України.  

За результатами розгляду зазначеної заяви Соціалістичної партії 
України, доданих до неї та наявних у Центральній виборчій комісії доку-
ментів, відповідно до частини другої статті 76 Конституції України, час-
тини шостої статті 2, частин першої, другої статті 8, частини першої стат-
ті 41, частин сьомої, одинадцятої статті 45, пунктів 2, 6 частини першої, 
частини другої статті 47 Закону України «Про вибори народних депутатів 
України» (в редакції від 18 жовтня 2001 року, чинній на момент прийнят-
тя Центральною виборчою комісією рішення) Центральна виборча комісія, 
зокрема, постановою від 26 січня 2002 року № 94 відмовила в реєстрації 
кандидата в народні депутати України в багатомандатному загальноде-
ржавному виборчому окрузі Мельниченка М.І., включеного до виборчого 
списку кандидатів у народні депутати України від Соціалістичної партії 
України по виборах народних депутатів України 31 березня 2002 року під 
№ 15, у документах якого, поданих до Центральної виборчої комісії, було 
виявлено суттєво недостовірні відомості щодо адреси місця проживання 
та зазначення часу проживання в Україні протягом останніх п’яти років.  

Постанову Центральної виборчої комісії від 26 січня 2002 року № 94 
«Про відмову в реєстрації кандидатів у народні депутати України в бага-
томандатному загальнодержавному виборчому окрузі, включених до ви-
борчого списку кандидатів у народні депутати України від Соціалістичної 
партії України по виборах народних депутатів України 31 березня 2002 
року» в частині відмови в реєстрації кандидата в народні депутати України 
в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі Мельничен-
ка М.І. було оскаржено Соціалістичною партією України 30 січня 2002 року 
до Верховного Суду України.  

Розглянувши справу за зазначеною скаргою Соціалістичної партії 
України, Верховний Суд України встановив, що відомості про фактичне 
проживання Мельниченка М.І. протягом останніх п’яти років в Україні, 
вказані в документах, поданих Соціалістичною партією України до Цент-
ральної виборчої комісії для його реєстрації кандидатом у народні депута-
ти України, спростовуються встановленими Центральною виборчою ко-
місією і Судом обставинами, у зв’язку з чим є суттєво недостовірними, а 
тому пункт 2 постанови Центральної виборчої комісії від 26 січня 2002 
року № 94 відповідає вимогам частини другої статті 8, статей 41, 47 Закону 
України «Про вибори народних депутатів України» (в редакції від 18 жовтня 
2001 року). З огляду на встановлене Верховний Суд України 8 лютого 
2002 року ухвалив рішення, яким залишив без задоволення скаргу Соціа-
лістичної партії України на пункт 2 постанови Центральної виборчої комі-
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сії від 26 січня 2002 року № 94 про відмову в реєстрації кандидата в народ-
ні депутати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому 
окрузі Мельниченка М.І., керуючись при цьому відповідними нормами 
Конституції України та Закону України «Про вибори народних депутатів 
України» (в редакції від 18 жовтня 2001 року).  

Після дня проведення чергових виборів народних депутатів України 
31 березня 2002 року громадянин України Мельниченко М.І. 23 квітня 
2002 року подав до Європейського суду з прав людини заяву проти України 
про порушення його права на вільні вибори, гарантованого, зокрема, статтею 
3 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав і основних свобод людини.  

Стаття 3 Протоколу № 1 до названої Конвенції, ратифікованого Укра-
їною згідно із Законом України «Про ратифікацію Конвенції про захист 
прав і основних свобод людини 1950 року, Протоколу № 1 та протоколів 
№ 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» від 17 липня 1997 року № 475/97-ВР, закріплює 
право на вільні вибори, визначаючи при цьому, що Високі Договірні Сторо-
ни зобов’язуються проводити вільні вибори з розумною періодичністю 
шляхом таємного голосування в умовах, які забезпечуватимуть вільне ви-
раження думки народу у виборі законодавчого органу.  

Крім того, громадянин Мельниченко М.І. в поданій до Європейсько-
го суду з прав людини заяві стверджував і про порушення статті 14 Кон-
венції про захист прав і основних свобод людини, яка забороняє дискри-
мінацію та передбачає, що здійснення прав і свобод, викладених у цій 
Конвенції, гарантується без будь-якої дискримінації за ознакою статі, раси, 
кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національ-
ного або соціального походження, належності до національних меншин, 
майнового стану, народження або інших обставин.  

Вирішуючи питання щодо стверджуваного заявником порушення стат-
ті 14 Конвенції про захист прав і основних свобод людини окремо та в 
поєднанні зі статтею 3 Протоколу № 1 до цієї Конвенції, Європейський 
суд з прав людини у пункті 71 рішення від 19 жовтня 2004 року зазначив, 
що скарги за статтею 14 Конвенції про захист прав і основних свобод 
людини по суті збігаються зі скаргами за статтею 3 Протоколу № 1 до 
Конвенції. Враховуючи висновки з цього приводу, викладені в пунктах 
60–67 вказаного рішення Європейського суду з прав людини, Суд визначив 
недоцільним розглядати окремо скаргу щодо порушення статті 14 Конвен-
ції про захист прав і основних свобод людини.  

Отже, розглянувши справу «Мельниченко проти України», Європей-
ський суд з прав людини 19 жовтня 2004 року прийняв рішення, яким 
шістьма голосами проти одного встановив порушення статті 3 Протоколу 
№ 1 до Конвенції про захист прав і основних свобод людини та, застосовую-
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чи статтю 41 цієї Конвенції, зобов’язав Україну протягом трьох місяців від 
дати набуття рішенням статусу остаточного виплатити заявникові в доларах 
США за курсом на день винесення цього рішення 5 000 (п’ять тисяч) євро 
як компенсацію моральної шкоди та будь-який податок, який може підляга-
ти сплаті із зазначеної суми. Решту вимог заявника щодо справедливої 
сатисфакції Європейським судом з прав людини одноголосно відхилено.  

Разом з тим, з огляду на прийняте Європейським судом з прав людини 
рішення у справі «Мельниченко проти України» громадянин Головатий 
Сергій Петрович 5 травня 2005 року подав до Центральної виборчої комі-
сії заяву в інтересах громадянина Мельниченка М.І. про забезпечення ре-
алізації виборчого права шляхом скасування пункту 2 постанови Централь-
ної виборчої комісії від 26 січня 2002 року № 94 «Про відмову в реєстрації 
кандидатів у народні депутати України в багатомандатному загальнодер-
жавному виборчому окрузі, включених до виборчого списку кандидатів 
у народні депутати України від Соціалістичної партії України по виборах 
народних депутатів України 31 березня 2002 року», обґрунтовуючи викла-
дені в цій заяві вимоги положеннями Рекомендації № R (2000) 2 Комітету 
Міністрів Ради Європи від 19 січня 2000 року щодо перегляду справ і 
відновлення провадження справ на внутрідержавному рівні у зв’язку з 
рішеннями Європейського суду з прав людини в частині, що стосується 
вжиття інших, ніж передбачено в рішенні цього суду, заходів, якими забез-
печувалося б відновлення попереднього правового становища потерпілої 
сторони (restitutio in integrum). 

Зазначена Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи передбачає 
можливість компетентних органів держави – відповідача самостійно визна-
чати, які заходи необхідно вжити для відновлення порушених прав заявни-
ка, враховуючи засоби, наявні у відповідній національній правовій системі. 

Розглянувши вказану вище заяву громадянина Головатого С.П. в інте-
ресах громадянина Мельниченка М.І., додані до неї та наявні в Центральній 
виборчій комісії документи, а також лист Міністерства юстиції України 
від 20 травня 2005 року № 10-13-8, що надійшов до Центральної виборчої 
комісії 24 травня 2005 року на відповідний запит Комісії від 11 травня 
2005 року № 21-41-1824, Центральна виборча комісія постановою від 3 черв-
ня 2005 року № 91 «Про заяву Головатого С.П. щодо забезпечення реалізації 
виборчого права громадянина України Мельниченка М.І.» залишила заяву 
Головатого С.П. без задоволення, керуючись при цьому відповідними нор-
мами Конституції України та Закону України «Про вибори народних депу-
татів України» (в редакції від 18 жовтня 2001 року).  

Приймаючи зазначену постанову, Центральна виборча комісія вихо-
дила з того, що відповідно до частини другої статті 19 Конституції України, 
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частини другої статті 3 Закону України «Про Центральну виборчу комісію» 
Комісія зобов’язана діяти лише на підставі, в межах повноважень та у 
спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Згідно з части-
ною сьомою статті 12 Закону України «Про Центральну виборчу комісію» 
рішення, прийняті Центральною виборчою комісією, можуть бути змінені 
лише нею самою з власної ініціативи або на підставі рішення суду.  

При цьому, враховуючи обставини, викладені в постанові Центральної 
виборчої комісії від 3 червня 2005 року № 91 «Про заяву Головатого С.П. 
щодо забезпечення реалізації виборчого права громадянина України Мель-
ниченка М.І.», та беручи до уваги те, що останнім внутрідержавним рішен-
ням у справі, пов’язаній з реалізацією виборчого права Мельниченка М.І., – 
рішенням Верховного Суду України від 8 лютого 2002 року у справі за 
скаргою Соціалістичної партії України на пункт 2 постанови Центральної 
виборчої комісії від 26 січня 2002 року № 94 про відмову в реєстрації кан-
дидата в народні депутати України в багатомандатному загальнодержавно-
му виборчому окрузі Мельниченка М.І. встановлено відповідність пункту 
2 цієї постанови Центральної виборчої комісії вимогам Закону України 
«Про вибори народних депутатів України» (в редакції від 18 жовтня 2001 
року), Центральна виборча комісія на той час не вбачала підстав для ска-
сування з власної ініціативи зазначеного рішення.  

Разом з тим, Верховний Суд України, розглянувши подану 8 червня 
2005 року скаргу громадянина Головатого С.П., який діяв від імені гро-
мадянина Мельниченка М.І., на постанову Центральної виборчої комісії 
від 3 червня 2005 року № 91 «Про заяву Головатого С.П. щодо забезпечен-
ня реалізації виборчого права громадянина України Мельниченка М.І.» 
рішенням від 14 липня 2005 року задовольнив частково цю скаргу та 
скасував зазначене рішення Центральної виборчої комісії, зобов’язавши 
Комісію розглянути заяву Мельниченка М.І. з урахуванням рішення 
Європейського суду з прав людини від 19 жовтня 2004 року у справі 
«Мельниченко проти України» і зазначених у рішенні Верховного Суду 
України норм міжнародного та національного права. При цьому в моти-
вувальній частині зазначеного рішення Верховний Суд України не по-
годився з висновками Центральної виборчої комісії про те, що питання 
реєстрації кандидатів у народні депутати України в багатомандатному 
загальнодержавному виборчому окрузі, включених до виборчих списків 
політичних партій, виборчих блоків політичних партій, вирішується ви-
ключно в порядку, встановленому статтями 41, 45 Закону України «Про 
вибори народних депутатів України» (в редакції від 18 жовтня 2001 року), 
оскільки такі висновки не ґрунтуються на Конституції України, міжнарод-
них договорах і законах України.  



Д О Д А Т О К  

 306 

З огляду на це, вбачаючи неоднозначне застосування судом одних і 
тих самих положень Закону України «Про вибори народних депутатів 
України» (в редакції від 18 жовтня 2001 року), зокрема статті 41 Закону, 
у зв’язку з прийняттям Європейським судом з прав людини рішення у 
справі «Мельниченко проти України», яким установлено факт порушення 
Україною міжнародних зобов’язань, зокрема Центральною виборчою ко-
місією, яка перешкодила громадянинові України Мельниченку М.І. в ре-
алізації виборчого права, і судом, який не відновив це порушене право, та 
з урахуванням Рекомендації № R (2000) 2 Комітету Міністрів Ради Європи 
від 19 січня 2000 року щодо перегляду справ і відновлення провадження 
справ на внутрідержавному рівні у зв’язку з рішеннями Європейського 
суду з прав людини в частині, що стосується вжиття інших, ніж передба-
чено в рішенні цього суду, заходів, якими забезпечувалося б відновлення 
попереднього правового становища потерпілої сторони (restitutio in inte-
grum), а також беручи до уваги лист Міністерства юстиції України від 20 
травня 2005 року № 10-13-8 про доцільність звернення до Верховного Суду 
України щодо питання про перегляд рішення Верховного Суду України 
від 8 лютого 2002 року в порядку, визначеному главою 42 Цивільного про-
цесуального кодексу України (в редакції від 18 липня 1963 року), Централь-
на виборча комісія, керуючись своїми процесуальними правами та відпові-
дно до частини третьої статті 347 2 , статей 347 4 , 347 5 Цивільного проце-
суального кодексу України (в редакції від 18 липня 1963 року) 30 серпня 
2005 року звернулася до Верховного Суду України із заявою про пере-
гляд за винятковими обставинами рішення Верховного Суду України від 
8 лютого 2002 року у справі за скаргою Соціалістичної партії України на 
постанову Центральної виборчої комісії від 26 січня 2002 року № 94 в ча-
стині відмови в реєстрації кандидата в народні депутати України в бага-
томандатному загальнодержавному виборчому окрузі Мельниченка М.І.  

Крім того, на вимогу Державної виконавчої служби Міністерства 
юстиції України Центральна виборча комісія 28 жовтня 2005 року повтор-
но розглянула заяву про забезпечення реалізації виборчого права громадя-
нина України Мельниченка М.І., що надійшла до Центральної виборчої 
комісії 5 травня 2005 року. За результатами розгляду в задоволенні заяви 
було відмовлено, про що прийнято постанову Центральної виборчої комісії 
від 28 жовтня 2005 року № 138 «Про виконання рішення Верховного Суду 
України від 14 липня 2005 року».  

Після прийняття зазначеної постанови Центральної виборчої комісії 
відбувся розгляд у Верховному Суді України скарги Центральної виборчої 
комісії про перегляд за винятковими обставинами рішення Верховного 
Суду України від 8 лютого 2002 року у справі за скаргою Соціалістичної 
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партії України на постанову Центральної виборчої комісії від 26 січня 
2002 року № 94. За результатами цього розгляду Верховний Суд України 
постановою від 15 листопада 2005 року визнав скаргу Центральної вибор-
чої комісії про перегляд за винятковими обставинами рішення Верховного 
Суду України обґрунтованою, задовольнив її, скасував рішення Верховного 
Суду України від 8 лютого 2002 року та закрив провадження за скаргою 
Соціалістичною партії України на пункт 2 постанови Центральної виборчої 
комісії від 26 січня 2002 року № 94.  

Разом з тим, Верховний Суд України, обґрунтовуючи скасування 
свого рішення від 8 лютого 2002 року, вказав на те, що правовий наслідок 
констатації порушення Україною міжнародних зобов’язань у рішенні 
Європейського суду з прав людини «імперативно встановлений законом – 
скасування (повне або часткове) судового акта, що переглядається за ви-
нятковими обставинами».  

У мотивувальній частині постанови Верховного Суду України від 15 
листопада 2005 року зазначено, що Суд, вирішуючи питання щодо мож-
ливості розгляду по суті справи за скаргою Соціалістичної партії України 
на постанову Центральної виборчої комісії від 26 січня 2002 року № 94, 
виходив з того, що «відповідно до статті 243 18 ЦПК України (в редакції 
від 18 липня 1963 року) скарги на рішення, дії або бездіяльність Центральної 
виборчої комісії розглядаються протягом десяти днів, а у разі надходження 
скарги менш ніж за десять днів до дня виборів розгляд має бути завершено 
не пізніш як за день до дня виборів, тобто зазначеною нормою встановлено 
часові обмеження, після яких розгляд справи неможливий. Рішення суду у 
таких справах не мають правового значення, оскільки не можуть вплинути 
на подію, яка на час його ухвалення відбулася (вибори депутатів).» Отже, 
враховуючи наведене, Верховний Суд України дійшов висновку, що «скарга 
Соціалістичної партії України на пункт 2 постанови Центральної виборчої 
комісії від 26 січня 2002 року № 94, в якій по суті ставиться питання про 
усунення перешкод для участі у виборах народних депутатів України Мель-
ниченку М.І., не може бути розглянута судом після проведення цих виборів, 
в тому числі за правилами адміністративного судочинства».  

З огляду на викладене, Центральна виборча комісія при розгляді рі-
шення Європейського суду з прав людини від 19 жовтня 2004 року в справі 
«Мельниченко проти України» після скасування рішення Верховного Суду 
України від 8 лютого 2002 року, про що зазначалося вище, вважає, що 
пункт 2 постанови Центральної виборчої комісії від 26 січня 2002 року 
№ 94 «Про відмову в реєстрації кандидатів у народні депутати України в 
багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, включених до 
виборчого списку кандидатів у народні депутати України від Соціалістич-
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ної партії України по виборах народних депутатів України 31 березня 2002 
року» підлягає скасуванню, як такий, що порушує статтю 3 Протоколу № 1 
до Конвенції про захист прав і основних свобод людини.  

Беручи до уваги постанову Центральної виборчої комісії від 28 жовт-
ня 2005 року № 138 «Про виконання рішення Верховного Суду України 
від 14 липня 2005 року», а також через закінчення строків реєстрації кан-
дидатів у народні депутати України на виборах, що відбулися 31 березня 
2002 року та у зв’язку з тим, що прийняття такого рішення не має право-
вого значення для результатів виборів народних депутатів України 31 бе-
резня 2002 року, на теперішній час Центральна виборча комісія не вбачає 
підстав для реєстрації кандидатом у народні депутати України в багато-
мандатному загальнодержавному виборчому окрузі громадянина Мельни-
ченка М.І., включеного до виборчого списку кандидатів у народні депутати 
України від Соціалістичної партії України по виборах народних депутатів 
України 31 березня 2002 року.  

При цьому Центральна виборча комісія керується статтями 71, 76 
Конституції України, враховує положення статті 4 Закону України «Про 
вибори народних депутатів України» (в редакції від 18 жовтня 2001 року), 
статті 4 Закону України «Про вибори народних депутатів України» (в ре-
дакції від 7 липня 2005 року), інші положення законодавства України, 
рішення Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вклю-
чаючи зазначену вище постанову Верховного Суду України від 15 листо-
пада 2005 року, а також рішення Європейського суду з прав людини від 
19 жовтня 2004 року у справі «Мельниченко проти України».  

Відповідно до частини першої статті 71 Конституції України вибори 
до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є віль-
ними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого 
права шляхом таємного голосування. Згідно з частиною першою статті 76 
Конституції України конституційний склад Верховної Ради України – 
чотириста п’ятдесят народних депутатів України, які обираються на основі 
загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосу-
вання строком на чотири роки.  

Статтею 4 Закону України «Про вибори народних депутатів Укра-
їни» (в редакції від 18 жовтня 2001 року) та статтею 4 Закону України 
«Про вибори народних депутатів України» (в редакції від 7 липня 2005 
року) визначається, що вибори народних депутатів України є прямими; 
громадяни України обирають народних депутатів України безпосередньо 
шляхом голосування за кандидатів у народні депутати України, вклю-
чених до виборчого списку політичних партій, виборчих блоків політич-
них партій.  
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Отже, на виборах народних депутатів України 31 березня 2002 року 
голосування виборців відбувалося саме за кандидатів у народні депутати 
України, включених до виборчих списків політичних партій, виборчих 
блоків політичних партій, а не за виборчі списки в цілому чи політичні 
партії, виборчі блоки політичних партій взагалі.  

Конституційний Суд України в рішенні від 26 лютого 1998 року 
№ 1-рп/98 у справі за конституційними поданнями народних депутатів 
України щодо відповідності Конституції України (конституційності) 
Закону України «Про вибори народних депутатів України» (справа про ви-
бори народних депутатів України) зазначає, що основоположні принципи 
загального, рівного і прямого виборчого права, вільне і таємне волевияв-
лення громадян України на виборах народних депутатів України станов-
лять конституційну основу правового регулювання виборчого процесу.  

На підставі наведеного Центральна виборча комісія дійшла виснов-
ку, що подана до Центральної виборчої комісії 22 січня 2002 року заява 
Соціалістичної партії України щодо реєстрації кандидатом у народні 
депутати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому 
окрузі Мельниченка М.І., включеного до виборчого списку кандидатів у 
народні депутати України від Соціалістичної партії України по виборах 
народних депутатів України 31 березня 2002 року під № 15, не може бути 
розглянута Центральною виборчою комісією по суті викладених у ній 
вимог після дня проведення виборів народних депутатів України 31 берез-
ня 2002 року, в тому числі за нормами Закону України «Про вибори народ-
них депутатів України» (в редакції від 7 липня 2005 року).  

З огляду на викладене та відповідно до статей 8, 9, 71, 76, Конституції 
України, а також враховуючи статтю 4, частину дванадцяту статті 45 Закону 
України «Про вибори народних депутатів України» (в редакції від 18 жовтня 
2001 року), статтю 4, частину третю статті 62 Закону України «Про вибори 
народних депутатів України» (в редакції від 7 липня 2005 року), рішення 
Європейського суду з прав людини від 19 жовтня 2004 року у справі 
«Мельниченко проти України», рішення Конституційного Суду України 
від 26 лютого 1998 року № 1-рп/98 у справі за конституційними поданнями 
народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (кон-
ституційності) Закону України «Про вибори народних депутатів України» 
(справа про вибори народних депутатів України), постанову Верховного 
Суду України від 15 листопада 2005 року у справі за скаргою Центральної 
виборчої комісії про перегляд за винятковими обставинами рішення 
Верховного Суду України від 8 лютого 2002 року, постанову Централь-
ної виборчої комісії від 28 жовтня 2005 року № 138 «Про виконання рі-
шення Верховного Суду України від 14 липня 2005 року», керуючись стат-
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тями 2, 3, 11, 12, 13, частиною першою статті 16, статтею 17 Закону Украї-
ни «Про Центральну виборчу комісію», Центральна виборча комісія поста-
новляє:  

 
1. Скасувати пункт 2 постанови Центральної виборчої комісії від 26 

січня 2002 року № 94 «Про відмову в реєстрації кандидатів у народні де-
путати України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, 
включених до виборчого списку кандидатів у народні депутати України 
від Соціалістичної партії України по виборах народних депутатів України 
31 березня 2002 року».  

2. Копії цієї постанови надіслати громадянину України Мельничен-
ку М.І., Соціалістичній партії України та Департаменту державної виконав-
чої служби Міністерства юстиції України. 

 
Голова Центральної виборчої комісії   Я. Давидович 
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