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РІШЕННЯ КОМІСІЇ ЩОДО ПРИЙНЯТНОСТІ 

заяви № 38812/97 
Борислава Євгеновича Полторацького 

проти України 

Європейська комісія з прав людини, провівши закрите засідання 30 
жовтня 1998 року в такому складі: 

п. С. Трешель, голова, 
п. Дж.-С. Геус, 
п. М.П. Пеллонпя, 
п. Е. Бузуттіл, 
п. Г. Йорундссон, 
п. А.С. Гьозюб’ююк, 
п. А. Вейтцель, 
п. Дж.-К. Сойєр, 
п. Х. Данеліус, 
пані Г.Х. Тюн, 
п. Ф. Мартіне, 
п. К.Л. Розакіс, 
пані Дж. Лідді, 
п. Л. Лукайдес, 
п. М.А. Новицький, 
п. І. Кабраль Баррето, 
п. Б. Конфорті, 
п. І. Бекес, 
п. Д. Шваби, 
п. Г. Ресс, 
п. А. Перенич, 
п. К. Бірсан, 
п. П. Лоренцен, 
п. Е. Бієліунас, 
п. Е.А. Алкена, 
п. М. Віла Аміго, 
пані М. Хіон, 
п. Р. Ніколіні, 
п. А. Арабаджиєв, 
п. М. де Сальвія, секретар Комісії, 
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беручи до уваги статтю 25 Конвенції про захист прав людини та ос-
новних свобод, 

беручи до уваги заяву, подану 19 вересня 1997 року Бориславом Євге-
новичем Полторацьким проти України і зареєстровану 28 листопада 1997 
року під № 38812/97, 

беручи до уваги: 
– доповіді, передбачені правилом 47 Правил процедури Комісії; 
– зауваження, подані Урядом-відповідачем 26 березня 1998 року і 10 

квітня 1998 року, та 
– зауваження у відповідь, подані заявником 6 та 22 травня 1998 року, 
після наради постановляє: 

ФАКТИ 

Заявник – громадянин України, 1976 року народження. Зараз він 
утримується у в’язниці в Україні. У Комісії його представляє батько – 
пан Євген Полторацький. 

Обставини даної справи, наведені заявником, можуть бути викладе-
ні наступним чином: 

12 грудня 1995 року Івано-Франківський обласний суд визнав заяв-
ника винним у вбивстві чотирьох осіб і засудив його до смертної кари з 
конфіскацією його особистого майна. 

За словами заявника, після винесення рішення судом першої інстан-
ції він був поміщений в окрему камеру. Він не міг ні писати своїй сім’ї, 
ні зустрічатися із своїм адвокатом. Кілька разів він звертався з прохан-
ням дозволити йому побачення з адвокатом. Він стверджує, що протягом 
шести місяців адвокат не мав можливості відвідати його. 

22 лютого 1996 року Верховний Суд залишив рішення суду першої 
інстанції без змін. Адміністрацією слідчого ізолятора Івано-Франківського 
обласного управління Міністерства внутрішніх справ заявника було пере-
ведено до одиночної камери, призначеної для категорії осіб, які очіку-
ють виконання вироку. 

За словами заявника, 30 березня 1996 року його адвокат, пані Л., 
звернулася з проханням надати їй дозвіл на побачення з ним, щоб переда-
ти йому рішення Верховного Суду в цій справі. Начальник в’язниці від-
мовив у наданні дозволу. 

ОСКАРЖЕННЯ 

Заявник, посилаючись на статтю 1, статтю 3, пункти 1 (а), 1 (с) і 2 
статті 5, пункти 1, 2, 3 (а), 3 (b) і 3 (d) статті 6 та пункт 1 статті 9 Конвенції, 
а також на статтю 1 Протоколу № 6, скаржиться, що кримінальне провад-
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ження було несправедливим, обвинувачення було сфальсифіковано і що 
його примусили визнати себе винним. Він також стверджує, що органи 
державної влади не відреагували належним чином на його клопотання про 
повторний розгляд кримінальної справи. Далі він скаржиться на умови, в 
яких його тримають у камері смертників. Він заявляє, що його право на 
побачення із сім’єю обмежено і що йому перешкоджають бачитися з адво-
катом, а також відправляти та отримувати будь-яку кореспонденцію. Він 
також стверджує, що йому відмовляли у зустрічах зі священиком. Він 
також скаржиться, що він не мав можливості зустрічатися з адвокатом 
протягом шести місяців після винесення рішення судом першої інстанції. 
Він стверджує, що йому не дозволяють дивитися телевізор або мати будь-
який зв’язок із зовнішнім світом. 

ПРОВАДЖЕННЯ В КОМІСІЇ 

Заяву було подано 19 вересня 1997 року і зареєстровано 28 листопа-
да 1997 року. 

11 грудня 1997 року Комісія вирішила передати заяву для ознайом-
лення Уряду. 

7 березня 1998 року Комісія вирішила звернутися до Уряду з додат-
ковим запитанням за статтею 9 Конвенції. 

Зауваження Уряду у письмовій формі було подано 26 березня та 10 
квітня 1998 року, після того як двічі було продовжено строк подання за-
уважень. Заявник дав відповіді 6 та 22 травня 1998 року. 

ПРАВО 

1. Заявник, посилаючись на статтю 1, статтю 3, пункти 1 (а), 1 (с) і 2 
статті 5, пункти 1, 2, 3 (а), 3 (b) і 3 (d) статті 6 Конвенції та на статтю 1 Про-
токолу № 6, скаржиться, що кримінальне провадження було несправед-
ливим, обвинувачення сфальсифіковані і що його примусили визнати се-
бе винним. Він також стверджує, що органи державної влади не відреагу-
вали належним чином на його клопотання про поновлення провадження 
у кримінальній справі. 

Комісія зауважує, що скарги заявника щодо кримінального провад-
ження стосуються періоду до 11 вересня 1997 року, тобто до дати набуття 
Конвенцією чинності для України. Однак щодо кожної Договірної Сторо-
ни Конвенція застосовується лише до тих фактів, які мали місце після на-
брання нею чинності для цієї сторони. Щодо скарги заявника про те, що 
державні органи не відреагували належним чином на його клопотання про 
повторний розгляд кримінальної справи, Комісія нагадує, що це право, як 
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таке, не гарантоване Конвенцією. Більше того, пункт 1 статті 6 Конвенції 
не застосовується до питання про поновлення провадження в криміна-
льних справах, якщо вирок суду є остаточним і особа, яка подає клопо-
тання по повторний розгляд її справи, не є «обвинуваченою у вчиненні 
кримінального злочину» в сенсі статті 6 (див. № 19255/92 та 21655/93, 
Рішення від 16.5.95. D.R. 81, с. 81). Крім того, Комісія нагадує, що Украї-
на не ратифікувала Протокол № 6. 

З цього випливає, що ця частина заяви виходить за межі компетенції 
ratione temporis та ratione materiae Комісії, а отже, є несумісною з поло-
женнями Конвенції у сенсі пункту 2 статті 27. 

2. Заявник також скаржиться за статтями 1, 3 та за пунктом 1 статті 9 
Конвенції і особливо за статтею 8 Конвенції на умови його утримання як 
особи, засудженої до смертної кари. Він стверджує, що його право на по-
бачення із сім’єю обмежено та що йому перешкоджають бачитися з адво-
катом, а також відправляти й отримувати будь-яку кореспонденцію. Він 
також скаржиться, що йому забороняли бачитися зі священиком. Далі він 
скаржиться, що йому не надавали можливості зустрічатися з адвокатом 
протягом шести місяців після винесення рішення судом першої інстанції. 
Він стверджує, що йому не дозволяють дивитися телевізор або мати будь-
який зв’язок із зовнішнім світом. 

Уряд-відповідач стверджує, що правовий статус осіб, засуджених 
до смертної кари, та правила поводження з ними викладено в Законі «Про 
попереднє ув’язнення» від 30 червня 1993 року та в Кримінально-проце-
суальному кодексі. Відповідно до статті 8 Закону «Про попереднє ув’яз-
нення» засуджених до смертної кари тримають ізольовано від інших осіб, 
які перебувають під вартою. Камера, у яку було переведено заявника після 
винесення вироку, відповідає вимогам побутових умов та санітарно-гігіє-
нічним нормам: її площа складає 9 м2, або 27,7 м3, у камері є радіо, ліжко, 
стіл, достатнє денне та електричне освітлення, опалення, водопостачання 
і туалет, як це передбачено статтею 11 Закону «Про попереднє ув’язнення». 

Уряд наголошує, що заявник забезпечений триразовим харчуванням 
на день, індивідуальним спальним місцем, одягом і взуттям встановлено-
го зразка, а також іншими видами матеріально-побутового забезпечення. 

Уряд також стверджує, що медичне обслуговування, а також лікува-
льно-профілактична і протиепідемічна робота щодо осіб, засуджених до 
смертної кари, організовуються і проводяться відповідно до законодавства 
про охорону здоров’я. 

Відповідно до статті 12 Закону «Про попереднє ув’язнення», до ви-
конання вироку відвідання родичами та іншими особами особи, яка засуд-
жена до смертної кари, гарантоване, як правило, не більше одного разу на 
місяць і лише з письмового дозволу суду, у провадженні якого перебуває 
справа. 
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Тривалість побачення встановлюється в межах двох годин. Побачен-
ня із адвокатами і захисниками на прохання засудженої особи чи її родичів 
після розгляду справи судом касаційної інстанції може надаватися нача-
льником Головного управління Міністерства внутрішніх справ, началь-
ником обласного управління Міністерства внутрішніх справ або його засту-
пником, у віданні якого перебуває даний слідчий ізолятор. Відповідно до 
статті 12 Закону «Про попереднє ув’язнення» тривалість і кількість поба-
чень із адвокатами і захисниками не обмежуються. 

Уряд зазначає, що після винесення рішення суду першої інстанції 13 
грудня 1995 року батьки заявника та його адвокат звернулися з прохан-
ням та дістали дозвіл на побачення. Батьки відвідали заявника 15 грудня 
1995 року та в січні 1996 року. Захисник заявника пан Ф. відвідав його 21 
грудня 1995 року та 7 січня 1996 року. 

За твердженням Уряду, протягом часу з 22 лютого 1996 року по 29 
грудня 1997 року батьки зверталися з клопотанням про дозвіл на поба-
чення із заявником у слідчому ізоляторі Івано-Франківського обласного 
управління Міністерства внутрішніх справ 24 лютого, 4 березня, 5 квітня, 
4 травня, 2 липня, 1 жовтня, 18 листопада, 25 грудня 1996 року, 3 та 20 
червня і 19 вересня 1997 року. Їм було надано дозвіл на побачення 24 лю-
того, 5 березня, 5 квітня, 4 травня, 2 липня, 4 жовтня та 4 грудня 1996 ро-
ку, 4 березня, 4 червня, 4 вересня та 4 грудня 1997 року. 

Адвокат заявника пані Л. зверталася з клопотанням про побачення із 
заявником 25 квітня, 11 листопада та 18 і 19 грудня 1996 року. Перше 
клопотання було задоволено, але побачення перенесли на 7 травня 1996 
року; інші клопотання задовольнили на запитувані дати. 

Уряд також стверджує, що особи, засуджені до смертної кари, мають 
право надсилати необмежену кількість листів. Протягом 1995-1998 років 
заявник надіслав 31 лист, включаючи 24 листи, які стосувались криміна-
льної справи, та 7 листів до своїх родичів. Вперше питання щодо відпра-
влення листа своїм батькам перед адміністрацією слідчого ізолятора Іва-
но-Франківського обласного управління Міністерства внутрішніх справ 
заявник порушив 17 вересня 1997 року (лист був направлений на адресу 
батьків заявника). З того часу він надсилав листи своїм батькам 19 та 26 
листопада, 31 грудня 1997 року, а також 5, 16 та 20 січня 1998 року. Заяв-
ник отримав листи від своїх батьків 18 та 29 вересня, 19 жовтня, 20 лис-
топада і 24 грудня 1997 року та 16 січня 1998 року. 

Уряд додає, що Генеральний прокурор провів ретельне розслідуван-
ня з питань, порушених у скаргах заявника, та з питань, які викликали 
занепокоєння батьків щодо застосування протиправних методів веден-
ня слідства, включаючи застосування катувань, жорстокого та нелюдсь-
кого поводження. Ці скарги були недоведеними і визнані необґрунтова-
ними. По суті, скарги заявника, його батьків, адвоката, пані Л., та захис-
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ту було отримано 11 березня, 8 і 9 квітня, 13, 14 і 29 травня, 24 липня, 11 
вересня та 25 жовтня 1996 року, а також 5 і 17 березня, 19 травня та 25 
липня 1997 року. Відповіді на них були підготовлені 20 і 23 березня, 23 і 
24 квітня, 23 травня, 27 червня, 1 серпня, 30 вересня і 14 листопада 1996 
року, а також 28 і 31 березня та 20 травня 1997 року. 31 липня 1997 ро-
ку було припинено листування та розгляд скарг заявника відповідно до 
статті 12 Закону «Про попереднє ув’язнення». 

Уряд стверджує, що права заявника за статтями 3, 8 і 9 Конвенції не 
були порушені, що заявник мав у своєму розпорядженні дієві засоби су-
дового захисту, як це передбачено у статті 13 Конвенції, а також не вико-
ристав усіх можливих засобів національного законодавства для оскарження 
тих рішень і заходів органів державної влади, які він вважає незаконними. 

Заявник заперечує зауваження Уряду. Він стверджує, що, крім Закону 
1993 року, до осіб, засуджених до смертної кари в Україні, застосовуєть-
ся певна «Інструкція», зміст якої є таємним і яка призначена лише для 
службового користування міліцією. Уряд забув згадати, зауважує він, що 
згідно з положеннями цієї «Інструкції» прогулянки, телебачення, при-
дбання газет та отримання продуктових посилок від рідних заборонено. 
Отже, заявника позбавлено можливості користуватися своїми правами, 
наданими йому згідно із Законом «Про попереднє ув’язнення», на який 
посилається Уряд. 

Заявник зазначає, що після того, як батько поскаржився на умови 
утримання заявника, заступник начальника Івано-Франківського облас-
ного управління Міністерства внутрішніх справ зробив посилання на 
цю «Інструкцію». Більше того, батько заявника отримав від заступника 
начальника в’язниці повідомлення, з якого випливає, що Закон «Про по-
переднє ув’язнення» не застосовується до заявника. 

За словами заявника, якщо, як стверджує Уряд, Закон «Про попере-
днє ув’язнення» застосовується до нього, то, відповідно до пункту 1 стат-
ті 9 і статті 13, він має право на щоденні вправи на свіжому повітрі, на 
отримання посилок двічі на місяць, на телебачення та на обмін кореспон-
денцією. Однак з грудня 1995 року по 1998 рік усе це йому було суворо за-
боронено. До вересня 1997 року йому також було заборонено листуватися. 

Він також заявляє, що його батькові заборонили побачення з ним 29 
травня 1995 року, 10 червня та 31 липня 1996 року без будь-якого пояс-
нення. Крім того, починаючи з липня 1996 року, замість дозволу на що-
місячні побачення протягом однієї-двох годин, батько заявника отримав 
дозвіл відвідувати його лише раз на три місяці протягом не більше одні-
єї години. 

Заявник стверджує, що заяви Уряду стосовно відвідування його ад-
вокатом пані Л. є неповними і неправдивими. 
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Стосовно відвідувань священика заявник стверджує, начебто він сам, 
його батько та церковні службовці неодноразово зверталися до адмініс-
трації в’язниці та адміністрації слідчого ізолятора Івано-Франківського об-
ласного управління Міністерства внутрішніх справ з проханням надати 
йому дозвіл бачитися зі священиком. Однак священикові не було дозво-
лено побачення з ним. 

Заявник також відхиляє твердження Уряду, що ні він, ні його батько 
не зверталися з приводу листування до відповідних органів. Він зазначає, 
що прохання робилися в усній формі. До вересня 1997 року будь-яке ли-
стування з батьком було суворо заборонене. І лише у вересні 1997 року 
заступник начальника в’язниці усно повідомив матір заявника, що він 
може обмінюватися кореспонденцією. 

Заявник також заперечує твердження Уряду, начебто він не скаржи-
вся на умови утримання. Заявник стверджує, що кілька разів він марно 
подавав адміністрації в’язниці клопотання про дозвіл звернутися до Єв-
ропейської комісії з прав людини. 

Виходячи із зроблених сторонами заяв, Комісія вважає, що ця части-
на справи містить складні і важливі питання права та факти, що мають 
бути розглянуті в світлі Конвенції, і вирішення цих питань залежить від 
розгляду суті заяви загалом. Отже, Комісія дійшла висновку, що ця час-
тина заяви не є явно необґрунтованою в контексті пункту 2 статті 27 
Конвенції. Жодних інших підстав для визнання її неприйнятною не вста-
новлено. 

На цих підставах Комісія одноголосно: 

оголошує неприйнятною частину заяви щодо кримінального провад-
ження; 

оголошує прийнятною іншу частину заяви, не розглядаючи справу по 
суті. 

 
М. де Сальвія С. Трешель 
секретар Комісії голова Комісії 
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РІШЕННЯ КОМІСІЇ ЩОДО ПРИЙНЯТНОСТІ 

заяви № 39042/97 
Михайла Сергійовича Кузнецова 

проти України 

Європейська комісія з прав людини, провівши закрите засідання 30 
жовтня 1998 року в такому складі: 

п. С. Трешель, голова, 
п. Дж.-С. Геус, 
п. М.П. Пеллонпя, 
п. Е. Бузуттіл, 
п. Г. Йорундссон, 
п. А.С. Гьозюб’ююк, 
п. А. Вейтцель, 
п. Дж.-К. Сойєр, 
п. Х. Данеліус, 
пані Г.Х. Тюн, 
п. Ф. Мартінез, 
п. К.Л. Розакіс, 
пані Дж. Лідді, 
п. Л. Лукайдес, 
п. М.А. Новицький, 
п. І. Кабраль Баррето, 
п. Б. Конфорті, 
п. І. Бекес, 
п. Д. Шваби, 
п. Г. Ресс, 
п. А. Перенич, 
п. К. Бірсан, 
п. П. Лоренцен, 
п. Е. Бієліунас, 
п. Е.А. Алкема, 
п. М. Віла Аміго, 
пані М. Хіон, 
п. Р. Ніколіні, 
п. А. Арабаджиєв, 
п. М. де Сальвія, секретар Комісії, 
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беручи до уваги статтю 25 Конвенції про захист прав людини та ос-
новних свобод, 

беручи до уваги скаргу Михайла Сергійовича Кузнецова проти Укра-
їни, подану 25 листопада 1997 та зареєстровану 18 грудня 1997 року за 
№ 39042/97, 

беручи до уваги: 
– доповіді, передбачені правилом 47 Правил процедури Комісії, 
– зауваження Уряду-відповідача, подані 26 березня 1998 року, та 
– зауваження заявника, подані у відповідь 28 травня 1998 року, 
після наради постановляє: 

ФАКТИ 

Заявник – громадянин України, 1976 року народження, нині перебу-
ває в ув’язненні на Україні. Його інтереси в Комісії представляє мати – 
пані Марія Кузнецова. 

Факти цієї справи, наведені сторонами, можна викласти таким чином. 
12 грудня 1995 року Івано-Франківський обласний суд засудив заяв-

ника до смертної кари за вбивство чотирьох осіб. 
22 лютого 1996 року Верховний Суд залишив рішення суду першої 

інстанції без змін. Адміністрація слідчого ізолятора управління Міністер-
ства внутрішніх справ Івано-Франківської області перевела заявника до 
однієї з камер для осіб, що очікують виконання смертного вироку. За сло-
вами заявника, його було позбавлено всіх прав. 

ОСКАРЖЕННЯ 

Заявник скаржиться, що кримінальне провадження було несправед-
ливим, обвинувачення проти нього було сфабриковане і що його приму-
сили визнати себе винним. Він також стверджує, що органи державної 
влади не відреагували належним чином на його клопотання про повтор-
ний розгляд кримінальної справи. Крім того, він скаржиться на умови, в 
яких його тримають у камері смертників. Він заявляє, що його право на 
побачення з матір’ю обмежено і що до вересня 1997 року йому заборо-
няли відправляти їй та отримувати від неї листи, не дозволяли дивитися 
телевізор або мати будь-який зв’язок із зовнішнім світом, а також забо-
ронили зустрічатися зі священиком. Він посилається на статті 1, 3 та пун-
кти 1 (а), 1 (с) і 2 статті 5, пункти 1, 2, 3 (а), 3 (b) і 3 (d) статті 6 Конвенції 
та на статтю 1 Протоколу № 6. 
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ПРОВАДЖЕННЯ В КОМІСIЇ 

Заяву було подано 25 листопада 1997 року і зареєстровано 18 грудня 
1997 року. 

23 січня 1998 року Комісія вирішила передати заяву для ознайомлення 
Уряду-відповідачу. 

26 березня 1998 року Уряд подав свої письмові зауваження. Заявник 
дав відповідь 28 травня 1998 року. 

ПРАВО 

1. Заявник, посилаючись на статті 1, 3 та пункти 1 (а), 1 (с) і 2 статті 
5, пункти 1, 2, 3 (а), 3 (b) і 3 (d) статті 6 Конвенції та на статтю 1 Прото-
колу № 6, скаржиться, що кримінальне провадження було несправедли-
вим, обвинувачення проти нього було сфальсифіковано і що його приму-
сили визнати себе винним. Він також скаржиться, що органи державної 
влади не відреагували належним чином на його клопотання про повтор-
ний розгляд кримінальної справи. 

Комісія зазначає, що скарги заявника щодо кримінального провад-
ження стосуються періоду до 11 вересня 1997 року – дати набуття чинно-
сті Конвенцією для України. Проте щодо кожної Договірної Сторони Кон-
венція застосовується лише до тих фактів, які мали місце після набрання 
нею чинності для цієї сторони. Щодо скарги заявника про те, що держав-
ні органи не відреагували належним чином на його клопотання про по-
вторний розгляд кримінальної справи, Комісія нагадує, що це право, як 
таке, не гарантоване Конвенцією. Крім того, пункт 1 статті 6 Конвенції 
не застосовується як гарантія повторного провадження в кримінальній 
справі, якщо особа, яка подає клопотання про перегляд її справи – за 
умови остаточності судового вироку, – не є «обвинуваченою у вчиненні 
кримінального правопорушення» в сенсі статті 6 (див. № 19255/92 та 
21655/93, Рішення від 16.5.95, D.R. 81, С. 5). Крім того, Комісія нагадує, 
що Україна не ратифікувала Протоколу № 6. 

3 цього випливає, що ця частина заяви виходить за межі компетенції 
Комісії ratione temporis та ratione materiae, а отже, є несумісною з положен-
нями Конвенції у сенсі пункту 2 статті 27. 

2. Заявник також скаржиться на умови тримання його в камері сме-
ртників. Він стверджує, що його право на побачення з матір’ю обмежено 
і що до вересня 1997 року йому забороняли відправляти їй та отримувати 
від неї листи, не дозволяли дивитися телевізор або мати будь-який зв’язок 
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із зовнішнім світом, а також заборонили зустрічатися зі священиком. Він 
посилається на статтю 1 та по суті на статті 3, 8 і 9 Конвенції. 

Уряд-відповідач стверджує, що правовий статус осіб, засуджених до 
смертної кари, та правила поводження з ними викладені в Законі «Про по-
переднє ув’язнення» від 30 червня 1993 року та в Кримінально-процесуа-
льному кодексі. Згідно зі статтею 8 Закону «Про попереднє ув’язнення» 
засуджених до смертної кари тримають ізольовано від усіх інших осіб, 
які перебувають під вартою. Камера, до якої було переведено заявника 
після оголошення йому вироку, відповідає матеріально-побутовим умо-
вам тримання засуджених осіб, а також санітарно-гігієнічним нормам: 
площа камери становить 9 м2, або 27,7 м3, у камері є радіо, ліжко, стіл, до-
статнє природне та електричне освітлення, система опалення, водопоста-
чання і туалет, як передбачено статтею 11 Закону «Про попереднє ув’яз-
нення». 

Уряд наголошує, що заявника забезпечено триразовим харчуванням, 
індивідуальним спальним місцем, одягом і взуттям встановленого зразка, 
а також іншими видами матеріально-побутового забезпечення. 

Уряд також стверджує, що медичне обслуговування, а також лікува-
льно-профілактичні і протиепідемічні заходи щодо осіб, засуджених до 
смертної кари, організовуються і проводяться відповідно до законодавст-
ва про охорону здоров’я. 

Згідно зі статтею 12 Закону «Про попереднє ув’язнення», до вико-
нання вироку особа, засуджена до смертної кари, має право на побачен-
ня з родичами та іншими особами, як правило, не більше ніж один раз 
на місяць і тільки з письмового дозволу суду, у провадженні якого пере-
буває справа. Тривалість побачення обмежено до двох годин. Побачення 
із захисниками і адвокатами на прохання засудженої особи чи її родичів 
після розгляду справи судом касаційної інстанції може надаватися нача-
льником Головного управління Міністерства внутрішніх справ, началь-
ником обласного управління Міністерства внутрішніх справ або його за-
ступником, у віданні якого перебуває слідчий ізолятор. Згідно зі статтею 
12 Закону «Про попереднє ув’язнення» тривалість і кількість побачень із 
захисником та адвокатами не обмежуються. 

Уряд зазначає, що після того, як було винесено рішення суду першої 
інстанції, 14 грудня 1995 року і 4 січня 1996 року батьки заявника, а 18 
грудня 1995 року і 17 січня 1996 року його адвокат дістали дозвіл на по-
бачення. Мати бачилася із заявником 14 грудня 1995 року та 4 січня 1996 
року. Захисник заявника бачився з ним 18 грудня 1995 року і 18 січня 
1996 року. 

За твердженням Уряду, у період з 22 лютого 1996 року по 29 грудня 
1997 року батьки заявника зверталися з клопотанням про дозвіл на поба-
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чення із заявником у слідчому ізоляторі Івано-Франківського обласного 
управління Міністерства внутрішніх справ 29 лютого, 15 березня, 4 квіт-
ня, 5 і 31 травня, 23 вересня, 18 листопада, 19 грудня 1996 року, а також 3 
і 6 червня, 24 вересня 1997 року та 4 січня 1998 року. Їм було надано до-
звіл на побачення 29 лютого, 19 березня, 9 квітня, 7 травня, 7 червня, 23 ве-
ресня та 4 грудня 1996 року, а також 4 березня, 4 червня, 4 вересня, 4 грудня 
1997 року та 4 березня 1998 року. Крім того, двоє адвокатів заявника звер-
талися з клопотанням про побачення 12 березня, 11 квітня, 23 вересня, 2 і 
18 грудня 1996 року. Перше клопотання було задоволене 15 березня 1996 
року, а решта клопотань – 29 квітня, 23 вересня, 2 і 20 грудня 1996 року. 

Уряд також стверджує, що особам, засудженим до смертної кари, до-
зволяється надсилати листи в необмеженій кількості. Упродовж 1995-1998 
років заявник надіслав 24 листи, включаючи 16 листів, які стосуються кри-
мінальної справи, та 8 листів – до своїх родичів. 6 жовтня 1997 року за-
явник уперше порушив питання про відправлення листа до батьків пе-
ред адміністрацією слідчого ізолятора Івано-Франківського обласного 
управління Міністерства внутрішніх справ (листа було надіслано на адресу 
проживання батьків). Відтоді заявник надсилав листи до своїх батьків 3 і 
19 листопада, 9 і 31 грудня 1997 року, а також 19 і 29 січня та 16 лютого 
1998 року. Заявник отримав листи від своїх батьків 24 вересня, 8 і 24 жо-
втня, 24 листопада, 25 грудня 1997 року, а також 14 і 28 січня, 5 і 10 
лютого 1998 року. 

Уряд додає, що Генеральний прокурор провів ретельне розсліду-
вання з питань, порушених у скаргах заявника, та з питань, які викликали 
занепокоєння батьків, а саме – щодо застосування протиправних методів 
ведення слідства, включаючи застосування катувань, жорстокого та не-
людського поводження. Ці скарги були недоведеними і визнані необґрун-
тованими. Скарги заявника та його матері були фактично отримані 18 
квітня, 19 і 29 липня та 26 серпня 1996 року, 31 січня, 5 лютого, 15, 19 та 
21 березня, 14 і 16 травня, 10 червня, 16 липня 1997 року. Відповіді на 
них були підготовлені 22 квітня, 24 липня, 26 серпня, 16 вересня 1996 
року, а також 4 і 7 лютого, 31 березня, 19 і 20 травня, 23 червня і 23 лип-
ня 1997 року. 19 травня 1997 року було припинено листування та роз-
гляд скарг заявника згідно зі статтею 12 Закону «Про попереднє ув’яз-
нення». 

Уряд стверджує, що права заявника за статтями 3 і 8 Конвенції не 
були порушені, що заявник мав у своєму розпорядженні ефективні засоби 
судового захисту, передбачені статтею 13 Конвенції, і що він не викорис-
тав усіх національних засобів захисту від незаконних, на його думку, рі-
шень та заходів органів державної влади. 

Заявник заперечує зауваження Уряду. Він стверджує, що до нього 
застосовується не Закон «Про попереднє ув’язнення», а певна «Інструк-
ція», що є таємною. Згідно з цією «Інструкцією» заявника не виводили на 
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прогулянку більше двох з половиною років. Він також стверджує, що йо-
го мати має право бачитися з ним тільки один раз на місяць. Їй відмовля-
ли у побаченні із заявником, а з липня 1996 року кількість побачень було 
скорочено до одного на три місяці. 

Заявник заперечує твердження Уряду про те, що священики не звер-
талися з клопотанням про дозвіл на побачення із заявником для сповіді. 
Після клопотання греко-католицького священика Івано-Франківської єпар-
хії священики дійсно зверталися до керівництва слідчого ізолятора з цього 
приводу. 

На думку заявника, твердження Уряду про те, що заявник листувався 
зі своєю матір’ю та родичами, взагалі не відповідає дійсності. 3 вересня 
1997 року йому та його матері було фактично заборонено листування. 

Виходячи із зроблених сторонами заяв, Комісія вважає, що ця части-
на справи містить складні і важливі питання права та факти, що мають 
бути розглянуті в світлі за Конвенції, і вирішення цих питань залежить 
від розгляду суті заяви загалом. Отже, Комісія дійшла висновку, що ця 
частина заяви не є явно необґрунтованою в контексті пункту 2 статті 27 
Конвенції. Жодних інших підстав для визнання її неприйнятною не вста-
новлено. 

На цих підставах Комісія одноголосно: 

оголошує неприйнятними скарги заявника щодо кримінального про-
вадження; 

оголошує прийнятною іншу частину заяви, не розглядаючи справу по 
суті. 

 
М. де Сальвія С. Трешель 
секретар Комісії голова Комісії 
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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 

РІШЕННЯ КОМІСІЇ ЩОДО ПРИЙНЯТНОСТІ 

заяви № 40679/98 
Юрія Олександровича Данкевича 

проти України 

25 травня 1999 року Європейський суд з прав людини (четверта сек-
ція), засідаючи палатою у складі: 

п. М. Пеллонпя, голови, 
п. А. Пастора Рідруехо, 
п. Л. Кафліша, 
п. Д. Макарчика, 
п. В. Буткевича, 
п. Д. Хедігана, 
пані С. Ботучарової, 
а також п. В. Берже, секретаря секції, 
беручи до уваги статтю 34 Конвенції про захист прав і основних сво-

бод людини, 
беручи до уваги заяву, подану 20 лютого 1998 року Данкевичем Юрієм 

Олександровичем проти України і зареєстровану 7 квітня 1998 року під 
№ 40679/98, 

беручи до уваги доповіді, передбачені правилом 49 Регламенту Суду, 
беручи до уваги зауваження, подані Урядом-відповідачем 28 серпня 

1998 року, та зауваження, подані заявником у відповідь 30 жовтня 1998 
року, і подальші зауваження, подані Урядом-відповідачем 28 грудня бе-
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резня 1998 року та 9 березня 1999 року, а також зауваження, подані заяв-
ником відповідь 30 січня та 29 березня 1999 року, 

після наради постановляє: 

ФАКТИ 

Заявник – громадянин України, 1967 року народження. Зараз перебу-
ває у в’язниці м. Запоріжжя (Україна). 

У Суді заявника представляє його дружина. 
Факти справи, наведені сторонами, можуть бути викладені таким 

чином. 

А. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ 

3 квітня 1997 року Запорізький обласний суд визнав заявника вин-
ним у вбивстві трьох осіб та у спробі вбивства однієї особи та засудив 
його до смертної кари. 

Того самого дня адміністрація слідчого ізолятора Головного управ-
ління Міністерства внутрішніх справ України в Запорізькій області вирі-
шила перевести заявника в окрему камеру на період очікування виконан-
ня вироку відповідно до частини четвертої статті 8 Закону «Про поперед-
нє ув’язнення» 1993 року. 

24 липня 1997 року Верховний Суд України залишив рішення суду 
першої інстанції без змін. 

15 серпня 1997 року після поданого матір’ю заявника клопотання 
Генеральний прокурор встановив, що суди належним чином проаналізу-
вали всі наведені докази і зробили правильні юридичні висновки. Він ви-
знав клопотання явно необґрунтованим. 

27 серпня 1997 року заявник подав Президентові України клопотан-
ня про помилування. 

19 вересня і 15 грудня 1997 року заступник Голови Верховного Суду 
України відхилив два наступні клопотання, подані дружиною та матір’ю 
заявника. 

В. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ 

Частини друга і третя статті 8 

«Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші 
нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і по-
винні відповідати їй. 
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Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду 
для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпо-
середньо на підставі Конституції України гарантується». 

Частина перша статті 9 

«Чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України, є частиною національного законодавства Ук-
раїни». 

Частина третя статті 15 

«Цензура заборонена». 

Стаття 19 

«Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до 
яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено за-
конодавством. 

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх по-
садові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та 
у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України». 

Стаття 22 

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

Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути ска-
совані. 

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

Частина друга статті 29 

«Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше 
як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, 
встановлених законом». 

Частина четверта статті 29 

«Кожному заарештованому чи затриманому має бути невідкладно 
повідомлено про мотиви арешту чи затримання, роз’яснено його права та 
надано можливість з моменту затримання захищати себе особисто та кори-
стуватися правовою допомогою захисника». 
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Частини друга та четверта статті 55 

«Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи 
бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
посадових і службових осіб». 

«Кожен має право після використання всіх національних засобів 
правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відпові-
дних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнарод-
них організацій, членом або учасником яких є Україна». 

Стаття 59 

«Кожен має право на правову допомогу. У випадках, передбачених 
законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі 
захисника своїх прав. 

Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання пра-
вової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах 
в Україні діє адвокатура». 

Частина третя статті 63 

«Засуджений користується всіма правами людини і громадянина, за 
винятком обмежень, які визначені законом і встановлені вироком суду». 

Частина 1 статті 64 

«Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути 
обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України». 

С. ОКРЕМІ ПОЛОЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА, 
НА ЯКІ ПОСИЛАВСЯ УРЯД У СВОЇХ ЗАУВАЖЕННЯХ 

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ПОПЕРЕДНЄ УВ’ЯЗНЕННЯ» (1993 Р.) 

Стаття 1 

«Попереднє ув’язнення відповідно до кримінально-процесуального 
законодавства України є запобіжним заходом щодо обвинуваченого, під-
судного, підозрюваного у вчиненні злочину, за який може бути призна-
чено покарання у вигляді позбавлення волі, та засудженого, вирок що-
до якого не набрав законної сили. 
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Порядок попереднього ув’язнення визначається цим Законом, Кри-
мінально-процесуальним і Виправно-трудовим кодексами України та ін-
шими актами законодавства. 

Тримання осіб, взятих під варту, відповідно до завдань кримінального 
судочинства здійснюється на принципах неухильного додержання Консти-
туції України, вимог Загальної декларації прав людини, інших міжнарод-
них правових норм і стандартів поводження з ув’язненими і не може по-
єднуватися з навмисними діями, що завдають фізичних чи моральних стра-
ждань або принижують людську гідність». 

Частина четверта статті 8 

«Засуджених до смертної кари тримають ізольовано від усіх осіб, які 
перебувають під вартою». 

Частина перша статті 9 

«Особи, взяті під варту, мають право: (1) на захист відповідно до кримі-
нально-процесуального законодавства; (2) знайомитися з правилами три-
мання під вартою; (3) на щоденну прогулянку тривалістю одна година 
(вагітним жінкам і жінкам, які мають при собі дітей, неповнолітнім, а 
також хворим, з дозволу лікаря та за їх згодою, тривалість щоденної про-
гулянки встановлюється до двох годин); (4) одержувати два рази на мі-
сяць передачі або посилки вагою до восьми кілограмів та без обмежень 
грошові перекази і передачі; (5) купувати протягом місяця за безготівко-
вим розрахунком продукти харчування і предмети першої необхідності 
на суму до одного мінімального розміру заробітної плати та без обме-
жень письмове приладдя, газети, книги через торговельну мережу на за-
мовлення; (6) користуватися власним одягом і взуттям, мати при собі до-
кументи і записи, що стосуються кримінальної справи; (7) користуватися 
телевізорами, одержаними від родичів або інших осіб, настільними іграми, 
газетами і книгами з бібліотеки місця попереднього ув’язнення та при-
дбаними через торговельну мережу; (8) відправляти в індивідуальному 
порядку релігійні обряди і користуватися релігійною літературою та вла-
стивими їх віруванню предметами релігійного культу, виготовленими з 
малоцінних матеріалів, якщо при цьому не порушується встановлений у 
місцях попереднього ув’язнення порядок, а також не обмежуються права 
інших осіб; (9) на восьмигодинний сон в нічний час, під час якого не 
допускається залучення до участі в процесуальних та інших діях, за ви-
нятком невідкладних випадків; (10) звертатись із скаргами, заявами та 
листами до державних органів і службових осіб у порядку, встановле-
ному статтею 13 цього Закону». 
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Стаття 11 

«Особам, взятим під варту, забезпечуються побутові умови, що від-
повідають правилам санітарії та гігієни. 

Норма площі в камері для однієї взятої під варту особи не може бути 
менше 2,5 квадратного метра, а для вагітної жінки або жінки, яка має при 
собі дитину, – 4,5 квадратного метра. 

Особам, взятим під варту, надаються безплатно за єдиними нормами, 
встановленими Кабінетом Міністрів України, харчування, індивідуальне 
спальне місце, постільні речі та інші види матеріально-побутового забез-
печення. В необхідних випадках їм видається одяг і взуття встановленого 
зразка. 

Медичне обслуговування, а також лікувально-профілактична і про-
тиепідемічна робота в місцях попереднього ув’язнення організуються і 
проводяться відповідно до законодавства про охорону здоров’я. 

Порядок надання ув’язненим медичної допомоги, використання лі-
кувальних закладів органів охорони здоров’я, залучення з цією метою їх ме-
дичного персоналу та проведення медичних експертиз визначається Дер-
жавним департаментом України з питань виконання покарань, Службою 
безпеки України і Міністерством охорони здоров’я України». 

Частина перша статті 12 

«Побачення з родичами або іншими особами може надавати взятим 
під варту адміністрація місця попереднього ув’язнення лише з письмово-
го дозволу слідчого, органу дізнання або суду, в провадженні яких знахо-
диться справа як правило, один раз на місяць. Тривалість побачення вста-
новлюється від однієї до двох годин». 

Частина четверта статті 12 

«Особа, взята під варту, має право на побачення з захисником на-
одинці, без обмеження кількості побачень та їх тривалості, з моменту до-
пуску захисника до участі у справі, підтвердженого письмовим повідом-
ленням особи або органу, в провадженні яких знаходиться справа...» 

Частина перша статті 13 

«Особи, взяті під варту, можуть листуватися з родичами та іншими гро-
мадянами, а також підприємствами, установами, організаціями з письмо-
вого дозволу особи або органу, в провадженні яких знаходиться справа. 
Після набрання вироком законної сили листування здійснюється без об-
межень». 
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ВИПРАВНО-ТРУДОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 

Стаття 28 

«Основними вимогами режиму в місцях позбавлення волі є: 
обов’язкова ізоляція засуджених і постійний нагляд за ними, з тим, 

щоб виключалася можливість учинення ними нових злочинів чи інших 
антигромадських вчинків; точне і неухильне виконання ними своїх обов’яз-
ків; різні умови тримання, залежно від характеру та ступеня суспільної не-
безпечності вчиненого злочину, особи і поведінки засудженого. 

Засуджені носять одяг єдиного зразка, їх піддають обшукові; особис-
тий обшук провадиться особами однієї статі з обшукуваним. Кореспон-
денція засуджених підлягає цензурі, а посилки, передачі і бандеролі – пе-
реглядові. 

У виправно-трудових установах встановлюється суворо регламенто-
ваний внутрішній розпорядок. 

Зберігання засудженими при собі грошей та цінних речей, а також 
предметів, які заборонено використовувати у виправно-трудових устано-
вах, не допускається. Виявлені у засуджених гроші та цінні речі вилуча-
ються і, як правило, передаються в доход держави за мотивованою поста-
новою начальника виправно-трудової установи, санкціонованою проку-
рором. 

Перелік і кількість предметів та речей, які засуджені можуть мати при 
собі, а також порядок вилучення предметів, які заборонено використову-
вати у виправно-трудових установах, встановлюються Правилами внут-
рішнього розпорядку виправно-трудових установ. 

У порядку, встановленому цим Кодексом, засудженим дозволяється 
купувати за безготівковим розрахунком продукти харчування і предмети 
першої потреби, мати побачення, одержувати посилки, передачі, бандеролі, 
грошові перекази, листуватися, відправляти грошові перекази родичам». 

Частина перша статті 37 

«Засудженим дозволяється купувати за безготівковим розрахунком 
продукти харчування і предмети першої потреби на кошти, зароблені в 
місцях позбавлення волі, …, також на кошти, одержані за переказами». 

Стаття 41 

«Засудженим, яких тримають у виправно-трудових колоніях, дозво-
ляється одержувати протягом року: у колоніях загального режиму – сім 
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посилок (передач), посиленого режиму – шість посилок (передач), суворо-
го і особливого режиму – п’ять посилок (передач). Засудженим, яких три-
мають у виховно-трудових колоніях, дозволяється одержувати протягом 
року: у колоніях загального режиму – десять посилок (передач), посиле-
ного режиму – дев’ять посилок (передач). 

Засудженим, які відбувають позбавлення волі в тюрмах, одержання 
посилок і передач не дозволяється. 

Засудженим, незалежно від призначеного їм виду режиму, дозволя-
ється одержання не більш як двох бандеролей на рік, а також придбання 
без обмеження літератури через книготорговельну мережу. 

У виправно-трудових колоніях-поселеннях усіх видів кількість по-
силок, передач і бандеролей, одержуваних засудженими, не обмежується. 

Перелік продуктів харчування і предметів першої потреби, які до-
зволяється одержувати засудженим у посилках, передачах і бандеролях, а 
також порядок приймання та вручення засудженим посилок, передач і 
бандеролей встановлюються Правилами внутрішнього розпорядку ви-
правно-трудових установ». 

Стаття 42 

«Засудженим дозволяється одержувати без обмеження грошові пе-
рекази і відправляти грошові перекази родичам, а з дозволу адміністра-
ції виправно-трудової установи і іншим особам. Одержані по переказах 
гроші зараховуються на особовий рахунок засудженого». 

Частина друга статті 43 

«В тюрмах засуджені можуть одержувати листи без обмеження їх кі-
лькості, а відправляти листи за такими нормами: на загальному режимі – 
один лист на місяць, на суворому режимі – один лист на два місяці». 

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ПРОКУРАТУРУ» 

Частина перша статті 12 

«Прокурор розглядає заяви і скарги про порушення прав громадян і 
юридичних осіб, крім скарг, розгляд яких віднесено до компетенції суду». 

Частина четверта статті 12 

«Прийняте прокурором рішення може бути оскаржене вищестоящо-
му прокурору, а в передбачених законом випадках – до суду». 
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Частина п’ята статті 12 

«Після прийняття рішення по скарзі Генеральним прокурором Укра-
їни провадження по таких справах припиняється». 

Стаття 38 

«Прокурор, його заступник мають право в межах своєї компетенції 
витребувати із суду будь-яку справу або категорію справ, по яких вироки, 
рішення, ухвали або постанови набрали законної сили. За наявності підстав 
для перегляду справи в порядку судового нагляду прокурор приносить 
протест на вирок, рішення, ухвалу або постанову суду». 

Частина перша статті 44 

«Предметом нагляду є додержання законності під час перебування 
осіб у місцях тримання затриманих, попереднього ув’язнення, виправно-
трудових, інших установах, що виконують покарання або заходи приму-
сового характеру, які призначаються судом, додержання встановленого 
кримінально-виконавчим законодавством порядку та умов тримання або 
відбування покарання особами у цих установах, їх прав і виконання ними 
своїх обов’язків. 

Прокурор, який здійснює нагляд, має право: 
1) у будь-який час відвідувати місця тримання затриманих, поперед-

нього ув’язнення, установи, в яких засуджені відбувають покарання, уста-
нови для примусового лікування і перевиховання, опитувати осіб, що там 
перебувають, знайомитись з документами, на підставі яких ці особи затри-
мані, заарештовані, засуджені або до них застосовано заходи примусово-
го характеру; 

2) перевіряти законність наказів, розпоряджень і постанов адмініст-
рації цих установ, зупиняти виконання таких актів, опротестовувати або 
скасовувати їх у разі невідповідності законодавству, вимагати від поса-
дових осіб пояснень з приводу допущених порушень». 

ОСКАРЖЕННЯ 

1. Заявник скаржиться, що його право на справедливий розгляд без-
стороннім судом було порушено під час кримінального провадження, в 
якому його було визнано винним і засуджено до смертної кари. Він також 
стверджує, що органи державної влади не відреагували належним чином 
на його клопотання про повторний розгляд кримінальної справи. 
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2. Він також скаржиться на умови утримання в камері смертників 
запорізької в’язниці. Він стверджує, що його помістили в окрему каме-
ру, що йому не дозволяють виходити на прогулянки і дозволяють одер-
жувати лише одну посилку з продуктами і предметами туалету один раз 
на два місяці. За його словами, йому також не дозволяють одержувати 
від сім’ї посилки з теплим одягом, незважаючи на те, що він має лише ле-
гкий одяг при температурі –20°С. Він не посилається на жодне положення 
Конвенції. 

ПРОЦЕДУРА 

Заяву було подано до Європейської комісії з прав людини 17 вересня 
1996 року і зареєстровано 22 січня 1998 року. 

20 квітня 1998 року Комісія вирішила передати заяву для ознайом-
лення Урядові-відповідачу. 

Письмові зауваження Уряду було подано 28 серпня 1998 року після 
продовження терміну. Відповідь заявника було подано 30 жовтня 1998 
року. 

28 грудня 1998 року та 9 березня 1999 року Уряд подав додаткові за-
уваження. Зауваження у відповідь були подані заявником 30 січня та 29 
березня 1999 року відповідно. 

1 листопада 1998 року, відповідно до пункту 2 статті 5 Протоколу 
№ 11 до Конвенції, справа перейшла на розгляд Суду згідно з положення-
ми цього Протоколу. 

ПРАВО 

1. Заявник скаржиться, що його право на справедливий розгляд без-
стороннім судом було порушено під час кримінального провадження, коли 
його було визнано винним і засуджено до смертної кари. Він також стверд-
жує, що органи державної влади не відреагували належним чином на йо-
го клопотання про повторний розгляд кримінальної справи. 

Суд зазначає, що скарги заявника щодо кримінального провадження 
стосуються періоду до 11 вересня 1997 року, тобто до дати набуття Кон-
венцією чинності для України. Проте щодо кожної Договірної Сторони 
Конвенція застосовується лише до тих фактів, які мали місце після набрання 
нею чинності для цієї сторони. Щодо скарги заявника про те, що держав-
ні органи не відреагували належним чином на його клопотання про по-
вторний розгляд кримінальної справи, Комісія нагадує, що це право, як 
таке, не гарантоване Конвенцією. Крім того, пункт 1 статті 6 Конвенції не 
застосовується як гарантія повторного провадження в кримінальній спра-
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ві, якщо особа, яка подає клопотання про перегляд її справи – за умови 
остаточності судового вироку, – не є «обвинуваченою у вчиненні кримі-
нального правопорушення» в сенсі статті 6 (див. № 19255/92 та 21655/93, 
Рішення від 16.5.95, D.R. 81, С. 5). 

3 цього випливає, що ця частина заяви не сумісна ratione temporis та 
ratione materiae з пунктом 3 статті 35 Конвенції і має бути відхилена від-
повідно до пункту 4 статті 35 Конвенції. 

2. Заявник скаржиться на умови утримання його в камері смертників 
запорізької в’язниці. Він стверджує, що його помістили в окрему камеру, 
що йому не дозволяють виходити на прогулянки і можна отримувати ли-
ше одну посилку з продуктами і предметами туалету на два місяці. Він 
стверджує, що йому також не дозволяють одержувати від родичів посил-
ки з теплим одягом, незважаючи на те, що він має лише легкий одяг при 
температурі – 20°С. 

Уряд-відповідач заявляє, що всі відповідні правила утримання під 
вартою, які застосовуються до заявника, включаючи обладнання камери, 
медичне обслуговування, відвідування і листування, регулюються стат-
тями 1, 8, 9, 11, 12 і 13 Закону «Про попереднє ув’язнення» від 30 червня 
1993 року, статтями 43, 43 (1), 44, 345 Кримінально-процесуального ко-
дексу, статтями 28, 37, 40, 41, 42 та 43 Виправно-трудового кодексу та 
Інструкцією «Про умови тримання під вартою осіб, засуджених до смер-
тної кари, в слідчих ізоляторах і в’язницях» від 20 квітня 1998 року. Від-
повідно до частини четвертої статті 8 Закону «Про попереднє ув’язнен-
ня», засуджених до смертної кари тримають під вартою ізольовано від усіх 
інших в’язнів. Заявника тримають у камері ще з одним в’язнем. Умови в 
камері заявника відповідають вимогам санітарії та гігієни: її площа складає 
7,1 м2 або 21,3 м3, у камері є радіо, ліжко, стілець, достатнє денне та елект-
ричне освітлення, опалення, водопостачання і туалет, як це передбачено 
частиною другою статті 11 Закону «Про попереднє ув’язнення». Заявник 
забезпечується триразовим харчуванням, а також одягом, взуттям і пості-
льною білизною. 

Крім того, Уряд зазначає, що медична допомога, лікування і профілак-
тичні та протиепідемічні заходи щодо осіб, засуджених до смертної кари, 
організовуються і проводяться відповідно до законодавства про охорону 
здоров’я. Крім того, заявник має можливість купувати продукти у в’язнич-
ній крамниці. 

Відповідно до частини першої статті 12 Закону «Про попереднє ув’яз-
нення», до того, як вирок суду набуває чинності, побачення з родичами 
або іншими особами надається засудженим до смертної кари не частіше 
одного разу на місяць з письмового дозволу судді, у провадженні якого 
перебуває справа. Тривалість побачення не може перевищувати двох го-
дин. Після розгляду справи судом касаційної інстанції дозвіл на побачен-
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ня з адвокатами на прохання засудженої особи або її родичів може нада-
ватися начальником Головного управління Міністерства внутрішніх справ у 
Запорізькій області або його заступником, у віданні якого перебуває да-
ний слідчий ізолятор. Відповідно до частини четвертої статті 12 Закону 
«Про попереднє ув’язнення», кількість і тривалість побачень із захис-
никами та адвокатами не обмежується. Так само не обмежується і кількість 
їхніх листів. 

Уряд зазначає, що після винесення рішення від 3 квітня 1997 року 
судом першої інстанції адвокат заявника 14 квітня та 11 червня 1997 ро-
ку, а 5 квітня, 6 травня, 11 червня, 11 і 24 липня 1997 року його мати та дру-
жина зверталися з клопотаннями до Запорізького обласного суду про на-
дання їм дозволу на побачення із заявником і отримали їх. 

Крім того, Уряд зазначає, що після залишення Верховним Судом 
України 24 липня 1997 року рішення суду першої інстанції без змін ро-
дичі заявника зверталися з клопотанням про побачення 19 серпня, 23 ве-
ресня, 7 жовтня, 6 листопада і 6 грудня 1997 року, 20 січня, 18 лютого, 19 
березня, 14 квітня та 21 травня 1998 року. У кожному випадку дозвіл на 
побачення було надано. Пізніше мати і дружина заявника відвідували йо-
го 23 вересня, 23 жовтня, 21 листопада і 23 грудня 1997 року, 23 січня, 25 
лютого, 25 березня, 24 квітня, 26 травня, 25 вересня, 27 жовтня і 25 грудня 
1998 року, 26 січня та 26 лютого 1999 року. У листопаді 1998 року клопо-
тання про побачення від родичів не надходило. Крім того, з 11 квітня 1997 
року по 24 квітня 1998 року заявник одержав від своїх родичів 14 посилок, 
28 листопада 1998 року він отримав іще одну посилку від матері. Адвокат 
заявника відвідав його 6 серпня 1997 року. 

Уряд також стверджує, що заявник ніколи не скаржився на умови 
його утримання. 

У своїх подальших зауваженнях Уряд зазначає, що заявник має пра-
во на щоденну одногодинну прогулянку, під час якої може займатися фі-
зичними вправами на відкритому повітрі. Уряд також стверджує, що 18 
травня, 15 червня, 19 серпня, 28 вересня та 29 жовтня 1998 року заявник від-
правляв листи. 

У своїх третіх зауваженнях Уряд наголошує на тому, що заявник 
одержує дві посилки на рік, одержує грошові перекази, має змогу читати 
книжки, журнали і газети, взяті з бібліотеки слідчого ізолятора, має в 
розпорядженні особисті речі і продукти, може двічі на місяць купувати 
продукти і предмети туалету у в’язничній крамниці в межах суми мініма-
льного місячного заробітку, може користуватися настільними іграми, що-
денно виходить на одногодинну прогулянку, може відправляти 12 листів 
на рік і одержувати листи в необмеженій кількості, без будь-яких обмежень 
може зустрічатися з адвокатами. Уряд нагадує, що заявник ніколи не 
скаржився на умови тримання його під вартою, зокрема щодо побачень, 
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прогулянок, одержання посилок і передач та стосовно листування. Він 
ніколи не звертався з проханням збільшити до двох годин час побачень з 
родичами і не скаржився на скорочення часу, відведеного на побачення. 

Уряд вважає, що права заявника, гарантовані статтями 3 і 8 Конвен-
ції, порушено не було, що заявник має у своєму розпорядженні ефективні 
засоби захисту, як це передбачено статтею 13 Конвенції, і що він не вичер-
пав усіх національних засобів правового захисту для того, щоб скаржи-
тися на начебто неправомірні рішення і заходи державних органів влади. 

Заявник спростовує твердження Уряду щодо умов, у яких його три-
мають під вартою. За його словами, площа його камери складає 2 х 1,5 м, 
а вікно затулене. 

Заявник стверджує, що з 1 квітня по 11 серпня 1997 року він двічі на 
місяць одержував посилки вагою до 8 кг, з 26 серпня 1997 року він одер-
жував посилки вагою до 2 кг один раз на два місяці, а з 24 квітня 1998 ро-
ку він одержував посилки вагою до 2 кг один раз на шість місяців. Його ден-
на прогулянка зведена до 30 хвилин. 3 його слів, керівництво в’язниці не 
може забезпечити для нього належне медичне обслуговування, оскільки 
для цього у в’язниці немає необхідних умов. 

Він стверджує, що його безконтактні побачення з родичами обмеже-
ні 20 хвилинами; під час побачень на заявника надівають наручники. Він 
не може користуватися телевізором і простими настільними іграми. 

Він спростовує аргумент Уряду про невичерпання ним усіх націона-
льних засобів правового захисту. Він підкреслює, що його мати і дружи-
на подавали кілька скарг Генеральному та обласному прокурорам. 

У подальших зауваженнях заявник зазначає, що відбулися певні змі-
ни. Проте він скаржиться, що із зауважень Уряду не зрозуміло, який за-
кон застосовується до осіб, засуджених до смертної кари. Відповідно до 
статті 9 Закону «Про попереднє ув’язнення» ув’язнені мають право на 
одногодинну прогулянку і можуть одержувати посилку вагою до восьми 
кілограмів двічі на місяць та без обмежень – грошові перекази. 

Щодо побачень з родичами, то вони тривають 20-30 хвилин. Однак, 
відповідно до національного законодавства, вони мають тривати від 1 до 
2 годин. 

У третіх своїх зауваженнях заявник стверджує, що з 3 квітня 1997 
року по 18 травня 1998 року він не мав щоденних прогулянок. Він визнає, 
що після подання ним заяви до Комісії керівництво в’язниці дозволило 
йому одногодинну прогулянку на день. Він також визнає, що 1 березня 
1999 року начальник слідчого ізолятора збільшив тривалість його побачень 
з родичами до однієї години. Він вважає, що умови, в яких його тримають у 
камері смертників, можна було б вважати задовільними і такими, що від-
повідають національному законодавству. 
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В світлі зроблених сторонами заяв, Суд вважає, що ця частина спра-
ви містить складні і важливі питання права та факти, що мають бути роз-
глянуті у світлі Конвенції, і вирішення цих питань залежить від розгляду 
суті заяви загалом. Отже, Суд дійшов висновку, що ця частина заяви не є 
явно необґрунтованою в сенсі пункту 3 статті 35 Конвенції. Жодних ін-
ших підстав для визнання її неприйнятною не встановлено. 

На цих підставах Комісія одноголосно: 

оголошує прийнятними скарги заявника щодо умов, у яких його три-
мають під вартою в очікуванні на виконання смертного вироку в запорі-
зькій в’язниці; 

оголошує неприйнятною іншу частину заяви. 
 

Вінсен Берже Матті Пеллонпя 
cекретар 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 3 ПРАВ ЛЮДИНИ 

ЧЕТВЕРТА СЕКЦІЯ 

УХВАЛА ЩОДО ПРИЙНЯТНОСТІ 

заяви № 41220/98 
Пахрудіна Мухтаровича Алієва 

проти України 

25 травня 1999 року Європейський суд з прав людини (четверта секція), 
засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді: 

п. М. Пеллонпя, голова, 
п. А. Пастор Рідруехо, 
п. Л. Кафліш, 
п. Д. Макарчик, 
п. В. Буткевич, 
п. Д. Хедіган, 
пані С. Ботучарова, 
а також п. В. Берже, секретар секції, 
беручи до уваги статтю 34 Конвенції про захист прав та основних сво-

бод людини, 
беручи до уваги заяву, подану 31 березня 1998 року Пахрудіном Мухта-

ровичем Алієвим проти України і зареєстровану 14 травня 1998 року за 
№ 41220/98, 

беручи до уваги доповіді, передбачені правилом 49 Регламенту Суду, 
беручи до уваги зауваження, подані Урядом-відповідачем 10 листо-

пада 1998 року, зауваження у відповідь, подані заявником 17 березня 1999 
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року, і подальші зауваження, подані Урядом-відповідачем 19 квітня 1999 
року, 

після наради постановляє: 

ФАКТИ 

Заявник – російський громадянин аварської національності (кавказь-
кий регіон), 1968 року народження. Зараз перебуває у слідчому ізоляторі 
міста Сімферополя (Крим, Україна). 

У Суді його представляє його дружина пані С. О. Сайпудінова. 
Факти цієї справи, наведені сторонами, можна стисло викласти та-

ким чином. 

А. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ 

5 березня 1996 року заявник був затриманий правоохоронними ор-
ганами і взятий під варту. 

10 лютого 1997 року судова колегія у кримінальних справах Верхо-
вного Суду Автономної Республіки Крим визнала заявника винним в ор-
ганізації та проведенні організованої злочинної діяльності і співучасті в 
убивствах та замахах на вбивство і засудила його до смертної кари з кон-
фіскацією майна. 

Того ж дня адміністрація слідчого ізолятора Головного управління 
Міністерства внутрішніх справ в Автономній Республіці Крим прий-
няла рішення перевести заявника в окрему камеру до виконання вироку, 
відповідно до Закону «Про попереднє ув’язнення» від 30 червня 1993 
року. 

15 травня 1997 року судова колегія у кримінальних справах Верхов-
ного Суду України залишила вирок суду першої інстанції без зміни. 

Після винесення цього рішення дружина і адвокат заявника зверну-
лися до Президента України з клопотанням про помилування. 

В. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ 

Частини друга і третя статті 8 

«Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші 
нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і по-
винні відповідати їй. 
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Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду 
для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпо-
середньо на підставі Конституції України гарантується». 

Частина перша статті 9 

«Чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Вер-
ховною Радою України, є частиною національного законодавства України». 

Частина третя статті 15 

«Цензура заборонена». 

Стаття 19 

«Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до 
яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено зако-
нодавством. 

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх по-
садові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та 
у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України». 

Стаття 22 

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

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

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

Частина друга статті 29 

«Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інак-
ше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, 
встановлених законом». 

Частина четверта статті 29 

«Кожному заарештованому чи затриманому має бути невідкладно 
повідомлено про мотиви арешту чи затримання, роз’яснено його права та 
надано можливість з моменту затримання захищати себе особисто та ко-
ристуватися правовою допомогою захисника». 
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Частини друга та четверта статті 55 

«Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи 
бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядуван-
ня, посадових і службових осіб». 

«Кожен має право після використання всіх національних засобів 
правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відпові-
дних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнарод-
них організацій, членом або учасником яких є Україна». 

Стаття 59 

«Кожен має право на правову допомогу. У випадках, передбачених 
законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі 
захисника своїх прав. 

Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання пра-
вової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах 
в Україні діє адвокатура». 

Частина третя статті 63 

«Засуджений користується всіма правами людини і громадянина, за 
винятком обмежень, які визначені законом і встановлені вироком суду». 

Частина 1 статті 64 

«Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть 
бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України». 

С. ОКРЕМІ ПОЛОЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА, 
НА ЯКІ ПОСИЛАВСЯ УРЯД У СВОЇХ ЗАУВАЖЕННЯХ 

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ПОПЕРЕДНЄ УВ’ЯЗНЕННЯ» (1993 Р.) 

Стаття 1 

«Попереднє ув’язнення відповідно до кримінально-процесуального 
законодавства України є запобіжним заходом щодо обвинуваченого, під-
судного, підозрюваного у вчиненні злочину, за який може бути призна-
чено покарання у вигляді позбавлення волі, та засудженого, вирок щодо 
якого не набрав законної сили. 
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Порядок попереднього ув’язнення визначається цим Законом, Кри-
мінально-процесуальним і Виправно-трудовим кодексами України та ін-
шими актами законодавства. 

Тримання осіб, взятих під варту, відповідно до завдань кримінально-
го судочинства здійснюється на принципах неухильного додержання Кон-
ституції України, вимог Загальної декларації прав людини, інших міжна-
родних правових норм і стандартів поводження з ув’язненими і не може 
поєднуватися з навмисними діями, що завдають фізичних чи моральних 
страждань або принижують людську гідність». 

Частина четверта статті 8 

«Засуджених до смертної кари тримають ізольовано від усіх осіб, які 
перебувають під вартою». 

Частина перша статті 9 

«Особи, взяті під варту, мають право: (1) на захист відповідно до 
кримінально-процесуального законодавства; (2) знайомитися з правила-
ми тримання під вартою; (3) на щоденну прогулянку тривалістю одна го-
дина (вагітним жінкам і жінкам, які мають при собі дітей, неповнолітнім, 
а також хворим, з дозволу лікаря та за їх згодою, тривалість щоденної 
прогулянки встановлюється до двох годин); (4) одержувати два рази на 
місяць передачі або посилки вагою до восьми кілограмів та без обмежень 
грошові перекази і передачі; (5) купувати протягом місяця за безготівко-
вим розрахунком продукти харчування і предмети першої необхідності 
на суму до одного мінімального розміру заробітної плати та без обмежень 
письмове приладдя, газети, книги через торговельну мережу на замов-
лення; (6) користуватися власним одягом і взуттям, мати при собі доку-
менти і записи, що стосуються кримінальної справи; (7) користуватися 
телевізорами, одержаними від родичів або інших осіб, настільними ігра-
ми, газетами і книгами з бібліотеки місця попереднього ув’язнення та 
придбаними через торговельну мережу; (8) відправляти в індивідуально-
му порядку релігійні обряди і користуватися релігійною літературою та 
властивими їх віруванню предметами релігійного культу, виготовленими 
з малоцінних матеріалів, якщо при цьому не порушується встановлений 
у місцях попереднього ув’язнення порядок, а також не обмежуються пра-
ва інших осіб; (9) на восьмигодинний сон в нічний час, під час якого не 
допускається залучення до участі в процесуальних та інших діях, за виня-
тком невідкладних випадків; (10) звертатись із скаргами, заявами та лис-
тами до державних органів і службових осіб у порядку, встановленому 
статтею 13 цього Закону». 



АЛІЄВ ПРОТИ УКРАЇНИ 

 37 

Стаття 11 

«Особам, взятим під варту, забезпечуються побутові умови, що від-
повідають правилам санітарії та гігієни. 

Норма площі в камері для однієї взятої під варту особи не може бути 
менше 2,5 квадратного метра, а для вагітної жінки або жінки, яка має при 
собі дитину, – 4,5 квадратного метра. 

Особам, взятим під варту, надаються безплатно за єдиними нормами, 
встановленими Кабінетом Міністрів України, харчування, індивідуальне 
спальне місце, постільні речі та інші види матеріально-побутового забезпе-
чення. В необхідних випадках їм видається одяг і взуття встановленого 
зразка. 

Медичне обслуговування, а також лікувально-профілактична і про-
тиепідемічна робота в місцях попереднього ув’язнення організуються і 
проводяться відповідно до законодавства про охорону здоров’я. 

Порядок надання ув’язненим медичної допомоги, використання лі-
кувальних закладів органів охорони здоров’я, залучення з цією метою їх ме-
дичного персоналу та проведення медичних експертиз визначається Дер-
жавним департаментом України з питань виконання покарань. Службою 
безпеки України і Міністерством охорони здоров’я України». 

Частина перша статті 12 

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

Частина четверта статті 12 

«Особа, взята під варту, має право на побачення з захисником наодинці, 
без обмеження кількості побачень та їх тривалості, з моменту допуску захи-
сника до участі у справі, підтвердженого письмовим повідомленням особи 
або органу, в провадженні яких знаходиться справа...» 

Частина перша статті 13 

«Особи, взяті під варту, можуть листуватися з родичами та іншими 
громадянами, а також підприємствами, установами, організаціями з пись-
мового дозволу особи або органу, в провадженні яких знаходиться спра-
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ва. Після набрання вироком законної сили листування здійснюється без 
обмежень». 

ВИПРАВНО-ТРУДОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 

Стаття 28 

«Основними вимогами режиму в місцях позбавлення волі є: 
обов’язкова ізоляція засуджених і постійний нагляд за ними, з тим, 

щоб виключалася можливість учинення ними нових злочинів чи інших 
антигромадських вчинків; точне і неухильне виконання ними своїх обов’яз-
ків; різні умови тримання, залежно від характеру та ступеня суспільної 
небезпечності вчиненого злочину, особи і поведінки засудженого. 

Засуджені носять одяг єдиного зразка, їх піддають обшукові; особис-
тий обшук провадиться особами однієї статі з обшукуваним. Кореспон-
денція засуджених підлягає цензурі, а посилки, передачі і бандеролі – пере-
глядові. 

У виправно-трудових установах встановлюється суворо регламенто-
ваний внутрішній розпорядок. 

Зберігання засудженими при собі грошей та цінних речей, а також 
предметів, які заборонено використовувати у виправно-трудових установах, 
не допускається. Виявлені у засуджених гроші та цінні речі вилучаються 
і, як правило, передаються в доход держави за мотивованою постановою 
начальника виправно-трудової установи, санкціонованою прокурором. 

Перелік і кількість предметів та речей, які засуджені можуть мати при 
собі, а також порядок вилучення предметів, які заборонено використовува-
ти у виправно-трудових установах, встановлюються Правилами внутріш-
нього розпорядку виправно-трудових установ. 

У порядку, встановленому цим Кодексом, засудженим дозволяється 
купувати за безготівковим розрахунком продукти харчування і предмети 
першої потреби, мати побачення, одержувати посилки, передачі, бандеролі, 
грошові перекази, листуватися, відправляти грошові перекази родичам». 

Частина перша статті 37 

«Засудженим дозволяється купувати за безготівковим розрахунком 
продукти харчування і предмети першої потреби на кошти, зароблені в 
місцях позбавлення волі, …, також на кошти, одержані за переказами». 

Стаття 41 

«Засудженим, яких тримають у виправно-трудових колоніях, дозво-
ляється одержувати протягом року: у колоніях загального режиму – сім по-



АЛІЄВ ПРОТИ УКРАЇНИ 

 39 

силок (передач), посиленого режиму – шість посилок (передач), суворого 
і особливого режиму – п’ять посилок (передач). Засудженим, яких трима-
ють у виховно-трудових колоніях, дозволяється одержувати протягом 
року: у колоніях загального режиму – десять посилок (передач), посилено-
го режиму – дев’ять посилок (передач). 

Засудженим, які відбувають позбавлення волі в тюрмах, одержання 
посилок і передач не дозволяється. 

Засудженим, незалежно від призначеного їм виду режиму, дозволя-
ється одержання не більш як двох бандеролей на рік, а також придбання 
без обмеження літератури через книготорговельну мережу. 

У виправно-трудових колоніях-поселеннях усіх видів кількість по-
силок, передач і бандеролей, одержуваних засудженими, не обмежується. 

Перелік продуктів харчування і предметів першої потреби, які дозволя-
ється одержувати засудженим у посилках, передачах і бандеролях, а також 
порядок приймання та вручення засудженим посилок, передач і бандеролей 
встановлюються Правилами внутрішнього розпорядку виправно-трудових 
установ». 

Стаття 42 

«Засудженим дозволяється одержувати без обмеження грошові пе-
рекази і відправляти грошові перекази родичам, а з дозволу адміністра-
ції виправно-трудової установи і іншим особам. Одержані по переказах 
гроші зараховуються на особовий рахунок засудженого». 

Частина друга статті 43 

«В тюрмах засуджені можуть одержувати листи без обмеження їх кі-
лькості, а відправляти листи за такими нормами: на загальному режимі – 
один лист на місяць, на суворому режимі – один лист на два місяці». 

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ПРОКУРАТУРУ» 

Частина перша статті 12 

«Прокурор розглядає заяви і скарги про порушення прав громадян і 
юридичних осіб, крім скарг, розгляд яких віднесено до компетенції суду». 

Частина четверта статті 12 

«Прийняте прокурором рішення може бути оскаржене вищестоящо-
му прокурору, а в передбачених законом випадках – до суду». 
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Частина п’ята статті 12 

«Після прийняття рішення по скарзі Генеральним прокурором Укра-
їни провадження по таких справах припиняється». 

Стаття 38 

«Прокурор, його заступник мають право в межах своєї компетенції 
витребувати із суду будь-яку справу або категорію справ, по яких вироки, 
рішення, ухвали або постанови набрали законної сили. За наявності під-
став для перегляду справи в порядку судового нагляду прокурор приносить 
протест на вирок, рішення, ухвалу або постанову суду». 

Частина перша статті 44 

«Предметом нагляду є додержання законності під час перебування 
осіб у місцях тримання затриманих, попереднього ув’язнення, виправно-тру-
дових, інших установах, що виконують покарання або заходи примусового 
характеру, які призначаються судом, додержання встановленого криміна-
льно-виконавчим законодавством порядку та умов тримання або відбування 
покарання особами у цих установах, їх прав і виконання ними своїх обо-
в’язків. 

Прокурор, який здійснює нагляд, має право: 
1) у будь-який час відвідувати місця тримання затриманих, поперед-

нього ув’язнення, установи, в яких засуджені відбувають покарання, уста-
нови для примусового лікування і перевиховання, опитувати осіб, що там 
перебувають, знайомитись з документами, на підставі яких ці особи затри-
мані, заарештовані, засуджені або до них застосовано заходи примусового 
характеру; 

2) перевіряти законність наказів, розпоряджень і постанов адмініс-
трації цих установ, зупиняти виконання таких актів, опротестовувати або 
скасовувати їх у разі невідповідності законодавству, вимагати від поса-
дових осіб пояснень з приводу допущених порушень». 

ОСКАРЖЕННЯ 

1. Заявник скаржиться за статтею 2 Конвенції на те, що його було за-
суджено до смертної кари за злочин, який, за його словами, він не вчиняв. 

2. Він стверджує, що його було затримано незаконно, без будь-яких 
доказів, і що було порушено його права, гарантовані підпунктами (а) і (с) 
пункту 1 і пунктами 3, 4 і 5 статті 5 Конвенції. 
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3. Він стверджує, що, відповідно до пунктів 1, 2 і підпунктів (а), (b) і 
(d) пункту 3 статті 6 Конвенції, провадження у кримінальній справі, по-
рушеній проти нього, було несправедливим, його право на відкритий роз-
гляд безстороннім судом було порушене, підстави, на яких було висунуто 
обвинувачення, були сфальсифіковані, а його примусили визнати себе вин-
ним. Він також стверджує, що його повідомили про характер обвинува-
чення і причину його висунення через одинадцять днів після арешту, а 
детально – тільки на судовому засіданні. Його поінформували російсь-
кою мовою, хоча він має аварське походження і йому складно розуміти 
правові терміни російською мовою. Він також стверджує, що суд від-
мовився допитати кількох запропонованих ним свідків та його адвоката і 
що він сам не міг ставити запитання свідкам, які були присутні на суді. 
Він стверджує, що судове засідання не перекладалося аварською мовою. 

4. Він скаржиться, що українські суди не забезпечили йому можливості 
скористатися ефективними засобами захисту, які гарантуються статтею 13 
Конвенції. 

6. Крім того, він скаржиться на умови тримання його у камері смерт-
ників у сімферопольському слідчому ізоляторі. Він стверджує, що криміна-
льно-виконавчі органи піддавали його катуванню, нелюдському поводжен-
ню і покаранням. Він стверджує, що його право на побачення із сім’єю 
обмежене до одного побачення на місяць тривалістю 10-20 хвилин, йому не 
дозволяють виходити на прогулянку (в його камері є тільки одна мала 
лампа, немає ні вікна, ні дзеркала, ні ваг), йому не дозволяється отриму-
вати передачі з харчовими продуктами, вітамінами, книжками чи одягом. 
Він заявляє, що якість харчування у в’язниці незадовільна, викликає роз-
лад і болі в шлунку, а раціон не містить м’яса, овочів і білого хліба. Він 
також стверджує, що під час побачень з дружиною їм не дозволяють спіл-
куватися рідною мовою. Крім того, за його словами, його позбавлено пред-
метів особистої гігієни, таких, як, наприклад, зубна паста, мило і шампунь, 
гаряча вода не подається, а холодна подається зрідка: він може прий-
мати душ тільки раз на десять днів протягом п’яти хвилин, причому без 
мила. Усі ув’язнені (дехто з них хворий на СНІД) користуються однією 
бритвою для гоління. І, нарешті, заявник стверджує, що його позбавлено 
кваліфікованої медичної допомоги, а у в’язниці немає телебачення, радіо 
або будь-яких інших засобів зв’язку із зовнішнім світом. 

ПРОЦЕДУРА 

Заяву було подано до Європейської комісії з прав людини 17 верес-
ня 1996 року і зареєстровано 22 січня 1998 року. 
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25 травня 1998 року Комісія вирішила передати заяву для ознайом-
лення Уряду-відповідачу. 

Письмові зауваження Уряду було подано 10 листопада 1998 року 
після подовження строку, встановленого для підготовки цих зауважень. 
Заявник дав свою відповідь 17 березня 1999 року після того, як строк, 
встановлений для відповіді, було двічі продовжено, 19 квітня 1999 року 
Уряд подав свої подальші зауваження. 

1 листопада 1998 року, згідно з пунктом 2 статті 5 Протоколу №11 
до Конвенції, справа перейшла на розгляд Суду, відповідно до положень 
цього Протоколу. 

ПРАВО 

1. Заявник скаржиться за статтею 2 Конвенції, що його було засуд-
жено до смертної кари за злочин, який, за його словами, він не вчиняв. 
Він також стверджує, що його було затримано незаконно, без будь-яких 
доказів, і що було порушено його права, передбачені підпунктами (а) і (с) 
пункту 1 та пунктами 3, 4 і 5 статті 5 Конвенції. Він також стверджує, що, 
відповідно до пунктів 1, 2 та підпунктів (а), (b) і (d) пункту 3 статті 6 Кон-
венції, провадження у кримінальній справі, порушеній проти нього, було 
несправедливим, його право на відкритий розгляд безстороннім судом було 
порушене, підстави, на яких було висунуто обвинувачення, були сфаль-
сифіковані, а його примусили визнати себе винним. Він також стверджує, 
що йому було повідомлено про характер обвинувачення і причину його 
висунення через одинадцять днів після затримання, а детально – тільки 
на судовому засіданні. Його ознайомили російською мовою, хоча він має 
аварське походження і йому складно розуміти правові терміни російською 
мовою. Він також стверджує, що суд відмовився допитати кількох запро-
понованих ним свідків та його адвоката і що він сам не міг ставити запи-
тання свідкам, які були присутні на суді. Він стверджує, що судове засі-
дання не перекладалося аварською мовою. 

Уряд стверджує, що на всіх стадіях слідства і судового провадження 
заявникові було забезпечено право на адвоката і що жодних об’єктивних 
доказів незаконних методів розслідування, які б застосовувалися до нього, 
виявлено не було. 

Насамперед Суд зауважує, що скарги заявника щодо провадження у 
кримінальній справі стосуються періоду до 11 вересня 1997 року – дати 
набуття Конвенцією чинності для України. Однак для кожної Договірної 
Сторони Конвенція застосовується тільки до фактів, які мали місце після 
набуття Конвенцією чинності для цієї сторони. 
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Далі Суд зазначає, що, оскільки вирок про виняткову міру покарання 
був винесений щодо заявника до 11 вересня 1997 року і не був виконаний, 
претензії за статтею 2 Конвенції висуватися не можуть. 

Звідси випливає, що у цій частині заява є несумісною ratione temporis, 
ratione personae та ratione materiae з положеннями Конвенції у значенні 
пункту 3 статті 35 Конвенції і має бути відхилена, відповідно до пункту 4 
статті 35 Конвенції. 

2. Крім того, заявник скаржиться, що українські суди не забезпечили 
йому можливості скористатися ефективними засобами захисту, які гаран-
туються статтею 13 Конвенції. 

Суд нагадує, що гарантії статті 13 Конвенції застосовуються тільки 
до скарг, які можуть вважатися «доказовими» «argueble» (див. рішення у 
справі «Пауелл і Рейнер проти Сполученого Королівства» від 21 лютого 
1990 року, серія А, № 172, С. 14, п. 31). У даному випадку Суд відхилив 
основні претензії, висунуті заявником на підставі статті 6 Конвенції як 
такі, що не відповідають Конвенції. З аналогічних причин вони не мо-
жуть вважатися «доказовими». 

Звідси випливає, що в цій частині заява не відповідає ratione temporis 
та ratione materiae положенням Конвенції у значенні пункту 3 статті 35 Кон-
венції і має бути відхилена відповідно до пункту 4 статті 35 Конвенції. 

3. Заявник також стверджує, що мало місце порушення статті 14 Кон-
венції, взятої разом зі статтею 6 Конвенції. 

Суд нагадує, що в разі неможливості застосування статті 6 стаття 14 
Конвенції не може братися у поєднанні з нею (див., mutatis mutandis, рішен-
ня у справі «Маркс проти Бельгії» від 13 червня 1979 року, серія А, № 31, 
С. 23, п. 50). 

Суд встановив, що претензії заявника щодо несправедливого розгля-
ду порушеної проти нього кримінальної справи не відповідають ratione 
temporis Конвенції. Звідси випливає, що Суд не може розглядати скаргу 
за статтею 14 Конвенції у поєднанні зі статтею 6 Конвенції. 

Таким чином, у цій частині заява не відповідає ratione temporis та по-
ложенням Конвенції у значенні пункту 3 статті 35 Конвенції і має бути 
відхилена відповідно до пункту 4 статті 35 Конвенції. 

4. Крім того, заявник скаржиться на умови тримання його у камері 
смертників у сімферопольському слідчому ізоляторі. Він стверджує, що 
кримінально-виконавчі органи піддавали його катуванню, нелюдському 
поводженню і покаранням. Він стверджує, що його право на побачення 
із сім’єю обмежене до одного побачення на місяць тривалістю 10-20 хви-
лин, йому не дозволяють виходити на прогулянку (в його камері є тільки 
одна мала лампа, немає ні вікна, ні дзеркала, ні ваг), йому не дозволяється 
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ляється отримувати передачі з харчовими продуктами, вітамінами, книж-
ками чи одягом. Він заявляє, що якість харчування у в’язниці незадові-
льна, викликає розлад і болі в шлунку, а раціон не містить м’яса, овочів і 
білого хліба. Він також стверджує, що під час побачень з дружиною їм 
не дозволяють спілкуватися рідною мовою. Крім того, за його словами, 
його позбавлено предметів особистої гігієни, таких, як, наприклад, зубна 
паста, мило і шампунь, гаряча вода не подається, а холодна подається зрід-
ка: він може приймати душ тільки раз на десять днів протягом п’яти хвилин, 
причому без мила. Усі ув’язнені (дехто з них хворий на СНІД) користую-
ться одним лезом для гоління. І, нарешті, заявник стверджує, що його по-
збавлено кваліфікованої медичної допомоги, а у в’язниці немає телеба-
чення, радіо або будь-яких інших засобів зв’язку із зовнішнім світом. 

На думку Уряду, всі відповідні норми про тримання під вартою, які 
застосовувалися до заявника, включаючи умови тримання в камері, ме-
дичне обслуговування, побачення і листування, регулюються статтями 
1, 8, 9, 11, 12 і 13 Закону «Про попереднє ув’язнення» від 30 червня 1993 
року, статтями 44, 61, 155, 397, 399 Кримінально-процесуального кодек-
су і статтями 28, 37, 38, 40, 41 і 42 Виправно-трудового кодексу. Відпові-
дно до частини четвертої статті 8 Закону «Про попереднє ув’язнення», 
засуджених до смертної кари тримають ізольовано від інших ув’язнених 
осіб. Уряд стверджує, що в даному випадку побутові умови в камері 
відповідають вимогам санітарно-гігієнічних норм: її розміри становлять 
12 м2 або 48 м3, у камері є радіо, ліжко, стіл, достатнє природне та елект-
ричне освітлення, холодна проточна вода і туалет. Приміщення слідчого 
ізолятора має центральну опалювальну систему, яка працює в осінньо-
зимовий період. Заявник забезпечений триразовим харчуванням, як пе-
редбачено частиною третьою статті 11 Закону «Про попереднє ув’язнення», 
а також одягом, взуттям і постільною білизною. 

Далі Уряд зазначає, що медичне обслуговування, а також лікувально-
профілактичні та протиепідемічні заходи щодо засуджених до смертної 
кари організовуються і здійснюються відповідно до законодавства про 
охорону здоров’я. Крім того, Уряд зазначає, що за час перебування заяв-
ника в слідчому ізоляторі він не звертався по медичну допомогу і що на 
даний час стан його здоров’я є задовільним. 

Уряд вважає, що твердження заявника про незадовільні гігієнічні умови 
(відсутність мила і лез для гоління), чистоту постільної білизни і відсут-
ність прогулянок на свіжому повітрі є безпідставними. 

Уряд зазначає, що згідно зі встановленими нормами ув’язнені особи 
купаються не менше одного разу кожні 10 днів у лазні під наглядом ліка-
ря. Їм видається 50 г мила, і вони можуть голитися звичайною або елект-
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ричною бритвою. Після кожного купання вони отримують чисту постіль-
ну білизну. Крім того, ув’язнені особи можуть придбати мило, зубну па-
сту, зубну щітку та інші предмети особистої гігієни в магазині слідчого 
ізолятора. Щомісяця вони можуть також купувати харчові продукти. Кі-
лькість грошей, які можуть бути витрачені ув’язненою особою в магазині 
слідчого ізолятора, становить 55 гривень (45 гривень – до 3 липня 1998 
року). Уряд зауважує, що заявник щомісяця користувався можливістю 
купувати харчові продукти у магазині слідчого ізолятора. Що стосується 
прогулянок на свіжому повітрі, то, як зазначає Уряд, з травня 1998 року 
заявникові було дозволено виходити на свіже повітря у спеціально обла-
днаний двір, де він також може робити фізичні вправи. 

Уряд стверджує, що коли до засуджених до смертної кари застосо-
вуються санітарні заходи, на них надіваються наручники, відповідно до 
існуючих норм. Заявник ніколи не скаржився на те, як наручники надіва-
ються йому на зап’ястя. 

Відповідно до частини 1 статті 12 Закону «Про попереднє ув’язнен-
ня» до набрання вироком законної сили засуджений до смертної кари має 
право на побачення з родичами та іншими особами не більше одного разу 
на місяць з письмового дозволу судді, у провадженні якого перебуває спра-
ва. Тривалість побачення не може перевищувати двох годин. Заявника 
щомісяця провідували дружина і діти. Побачення тривали півтори годи-
ни. Після розгляду справи судом касаційної інстанції дозвіл на побачення 
з адвокатами на прохання засудженої особи або її родичів може даватися 
начальником Головного управління Міністерства внутрішніх справ в Авто-
номній Республіці Крим або його заступником, у віданні якого перебуває 
слідчий ізолятор. Відповідно до частини четвертої статті 12 Закону «Про 
попереднє ув’язнення» кількість і тривалість побачень з адвокатом або за-
хисником не обмежуються. 

Уряд також заявляє, що не встановлено жодних фактів щодо вислов-
лення заявником прохань надати папір для написання скарги і щодо його 
права відсилати листи. Уряд стверджує, що з лютого 1997 року заявник 
не робив жодних заяв щодо його листування з родичами. Він не писав до 
них листів, і вони не писали до нього. Обмежень щодо кількості листів, 
які може отримувати заявник, не існує. Крім того, Уряд заявляє, що ув’яз-
нені особи забезпечуються газетами, які надходять до слідчого ізолятора, 
і можуть купувати книжки в магазині слідчого ізолятора. 

Заявник стверджує, що у період з лютого по жовтень 1997 року його 
тримали в камері разом з іншими ув’язненими, що є порушенням частини 
четвертої статті 8 Закону 1993 року. Через три місяці до нього в камеру 
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помістили ще одного в’язня, який хворів на туберкульоз та рак і згодом 
помер від дистрофії. 

Крім того, заявник стверджує, що радіо в його камері працює рідко і 
що раковину було встановлено тільки в січні 1999 року. Гаряча вода відсут-
ня. Він стверджує, що часто в харчових продуктах, які видаються, трап-
ляються таргани і хробаки. Йому дозволяється отримувати передачі з про-
дуктами вагою до 8 кілограмів двічі на місяць. Однак існують обмеження 
щодо видів продуктів: сир та риба, наприклад, заборонені як продукти, 
що швидко псуються. 

Заявник не згоден з тривалістю побачень із родичами, Його побачен-
ня з дружиною тривають не більше 30 хвилин. При цьому від відвідува-
чів його відокремлює решітка і скло. Він також заперечує наявність мо-
жливості придбання предметів особистої гігієни в магазині слідчого ізоля-
тора, стверджуючи, що цих товарів там не буває. Він стверджує, що бритви, 
якими він користується, вже були у користуванні, постільна білизна не 
переться належним чином, а купатися він може тільки раз на дванадцять-
чотирнадцять днів. 

Заявник далі стверджує, що його ніколи не оглядає лікар. Коли він зве-
рнувся по допомогу лікаря в лютому 1999 року, лікар прийшов наступно-
го дня, але пішов без проведення огляду, сказавши: «Печію неможливо 
лікувати, бо вона зумовлена поганими харчами». 

Він заявляє, що до січня 1998 року йому дозволялося витрачати тіль-
ки 15 гривень у магазині слідчого ізолятора. Попри те, що тепер він може 
витрачати 55 гривень, у цьому магазині фактично немає чого купувати, 
крім книжок, які коштують удвічі дорожче, ніж у звичайному магазинні 
за межами слідчого ізолятора. Йому не дають газет і не дозволяють отри-
мувати листи від родичів. Він також стверджує, що до травня 1998 року 
йому не дозволяли виходити на прогулянку на свіжому повітрі, а прогу-
лянки, дозволені йому тепер, тривають не більше 15-30 хвилин. 

Крім того, заявник зазначає, що ув’язнених б’ють люди в масках, які 
вриваються у камери і забивають їх до напівсмерті. 

Заявник заперечує твердження Уряду, що він ніколи не писав жодної 
скарги. Він постійно писав скарги, але жодна з них нікуди не потрапи-
ла. Одна із трьох скарг, які він склав на адресу Європейської комісії з 
прав людини, була зареєстрована в слідчому ізоляторі, потім – передана 
до Верховного Суду Автономної Республіки Крим, де її зрештою загубили. 

Заявник також заперечує твердження Уряду щодо його права відси-
лати і отримувати листи. Дозвіл писати листи ув’язнені отримали тільки 
3 березня 1998 року. Із чотирьох листів, надісланих йому дружиною, він 
отримав тільки один. 
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Виходячи із зроблених сторонами заяв, Суд вважає, що ця частина 
справи містить складні і важливі питання права та факти, що мають бути 
розглянуті у світлі Конвенції, і вирішення цих питань залежить від розгляду 
суті заяви загалом. Отже, Суд дійшов висновку, що ця частина заяви не 
є явно необґрунтованою в сенсі пункту 3 статті 35 Конвенції. Жодних 
інших підстав для визнання її неприйнятною не встановлено. 

На цих підставах Комісія одноголосно: 

оголошує прийнятними скарги заявника щодо умов тримання його в 
камері смертників у слідчому ізоляторі міста Сімферополя, не розгляда-
ючи справу по суті; 

оголошує неприйнятною іншу частину заяви. 
 

Вінсен Берже Матті Пеллонпя 
cекретар 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 3 ПРАВ ЛЮДИНИ 

ЧЕТВЕРТА СЕКЦІЯ 

УХВАЛА ЩОДО ПРИЙНЯТНОСТІ 

заяви № 39483/98 
Ігоря Миколайовича Назаренка 

проти України 

25 травня 1999 року Європейський суд з прав людини (четверта секція), 
засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді: 

п. М. Пеллонпя, голова, 
п. А. Пастор Рідруехо, 
п. Л. Кафліш, 
п. Д. Макарчик, 
п. В. Буткевич, 
п. Д. Хедіган, 
пані С. Ботучарова, 
а також п. В. Берже, секретар секції, 
беручи до уваги статтю 34 Конвенції про захист прав і основних сво-

бод людини, 
беручи до уваги заяву, подану 12 вересня 1997 року Ігорем Мико-

лайовичем Назаренком проти України і зареєстровану 22 січня 1998 року 
за № 39483/98, 

беручи до уваги доповіді, передбачені правилом 49 Регламенту Суду, 
беручи до уваги зауваження, подані Урядом-відповідачем 16 квітня 

1998 року, та зауваження заявника, подані у відповідь 12 червня 1998 ро-
ку, і подальші зауваження, подані Урядом-відповідачем 28 серпня 1998 
року, після наради постановляє: 
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ФАКТИ 

Заявник – громадянин України, 1969 року народження. На сьогодні 
він утримується у в’язниці в м. Сімферополь (Крим, Україна). У Суді його 
представляє п. Андрій Крамцов, адвокат, який практикує у м. Судак (Крим). 

Факти цієї справи, наведені сторонами, можна викласти таким чином. 

А. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ 

23 жовтня 1995 року заявник був заарештований органами міліції і 
тримався під вартою. 

26 квітня 1996 року судова колегія у кримінальних справах Верхов-
ного Суду Автономної Республіки Крим визнала заявника винним у вбивс-
тві двох осіб і засудила його до смертної кари. 

Того ж дня адміністрація слідчого ізолятора Головного управління 
Міністерства внутрішніх справ в Автономній Республіці Крим прийняла 
рішення про переведення заявника до одиночної камери, де він очікує на 
виконання вироку відповідно до Закону «Про попереднє ув’язнення» від 
30 червня 1993 року. 

25 липня 1996 року судова колегія у кримінальних справах Верхов-
ного Суду України залишила рішення суду першої інстанції без зміни. 

24 жовтня 1997 року заступник Голови Верховного Суду України від-
хилив клопотання заявника, подане його адвокатом, про перегляд справи 
у порядку нагляду. 

В. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ 

Частини друга і третя статті 8 

«Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші 
нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і 
повинні відповідати їй. 

Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду 
для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпо-
середньо на підставі Конституції України гарантується. 

Частина перша статті 9 

«Чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Вер-
ховною Радою України, є частиною національного законодавства України». 



Справи, що стосуються умов утримання в місцях позбавлення волі (стаття 3 Конвенції) 

 50 

Частина третя статті 15 

«Цензура заборонена». 

Стаття 19 

«Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до 
яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено зако-
нодавством. 

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх по-
садові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та 
у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України». 

Стаття 22 

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

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

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

Частина друга статті 29 

«Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інак-
ше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, 
встановлених законом». 

Частина четверта статті 29 

«Кожному заарештованому чи затриманому має бути невідкладно 
повідомлено про мотиви арешту чи затримання, роз’яснено його права та 
надано можливість з моменту затримання захищати себе особисто та кори-
стуватися правовою допомогою захисника». 

Частини друга і четверта статті 55 

«Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи 
бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
посадових і службових осіб. 

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 орга-
нізацій, членом або учасником яких є Україна». 
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Стаття 59 

«Кожен має право на правову допомогу. У випадках, передбачених 
законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі 
захисника своїх прав. 

Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання пра-
вової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах 
в Україні діє адвокатура». 

Частина третя статті 63 

«Засуджений користується всіма правами людини і громадянина, за 
винятком обмежень, які визначені законом і встановлені вироком суду». 

Частина 1 статті 64 

«Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть 
бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України». 

С. ОКРЕМІ ПОЛОЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА, 
НА ЯКІ ПОСИЛАВСЯ УРЯД У СВОЇХ ЗАУВАЖЕННЯХ 

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ПОПЕРЕДНЄ УВ’ЯЗНЕННЯ» (1993 Р.) 

Стаття 1 

«Попереднє ув’язнення відповідно до кримінально-процесуального 
законодавства України є запобіжним заходом щодо обвинуваченого, підсуд-
ного, підозрюваного у вчиненні злочину, за який може бути визначено пока-
рання у вигляді позбавлення волі, та засудженого, вирок щодо якого не 
набрав законної сили. 

Порядок попереднього ув’язнення визначається цим Законом, Кримі-
нально-процесуальним і Виправно-трудовим кодексами України та інши-
ми актами законодавства. 

Тримання осіб, взятих під варту, відповідно до завдань кримінального 
судочинства, здійснюється на принципах неухильного додержання Консти-
туції України, вимог Загальної декларації прав людини, інших міжнарод-
них правових норм і стандартів поводження з ув’язненими і не може поєд-
нуватися з навмисними діями, що завдають фізичних чи моральних страж-
дань або принижують людську гідність». 
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Частина четверта статті 8 

«Засуджених до смертної кари тримають ізольовано від усіх інших 
осіб, які перебувають під вартою». 

Частина перша статті 9 

«Особи, взяті під варту, мають право: (1) на захист відповідно до 
кримінально-процесуального законодавства; (2) знайомитися з правила-
ми тримання під вартою; (3) на щоденну прогулянку тривалістю одна го-
дина (вагітним жінкам і жінкам, які мають при собі дітей, неповнолітнім, 
а також хворим з дозволу лікаря та за їх згодою тривалість щоденної про-
гулянки встановлюється до двох годин); (4) одержувати два рази на мі-
сяць передачі або посилки вагою до восьми кілограмів та без обмежень 
грошові перекази і передачі; (5) купувати протягом місяця за безготівко-
вим розрахунком продукти харчування і предмети першої необхідності 
на суму до одного мінімального розміру заробітної плати та без обме-
жень письмове приладдя, газети, книги через торговельну мережу на за-
мовлення; (6) користуватися власним одягом і взуттям, мати при собі до-
кументи і записи, що стосуються кримінальної справи; (7) користуватися 
телевізорами, одержаними від родичів або інших осіб, настільними ігра-
ми, газетами і книгами з бібліотеки місця попереднього ув’язнення та 
придбаними через торговельну мережу; (8) відправляти в індивідуально-
му порядку релігійні обряди і користуватися релігійною літературою та 
властивими їх віруванню предметами релігійного культу, виготовленими 
з малоцінних матеріалів, якщо при цьому не порушується встановлений у 
місцях попереднього ув’язнення порядок, а також не обмежуються права 
інших осіб; (9) на восьмигодинний сон в нічний час, під час якого не до-
пускається залучення до участі в процесуальних та інших діях, за винят-
ком невідкладних випадків; (10) звертатись зі скаргами, заявами та листами 
до державних органів і службових осіб у порядку, встановленому статтею 
13 цього Закону». 

Стаття 11 

«Особам, взятим під варту, забезпечуються побутові умови, що від-
повідають правилам санітарії та гігієни, 

Норма площі в камері для однієї взятої під варту особи не може бути 
менше 2,5 квадратного метра, а для вагітної жінки або жінки, яка має при 
собі дитину, – 4,5 квадратного метра. 

Особам, взятим під варту, надаються безплатно за єдиними нормами, 
встановленими Кабінетом Міністрів України, харчування, індивідуальне спа-
льне місце, постільні речі та інші види матеріально-побутового забезпечен-
ня. В необхідних випадках їм видається одяг і взуття встановленого зразка. 
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Медичне обслуговування, а також лікувально-профілактична і про-
тиепідемічна робота в місцях попереднього ув’язнення організуються і 
проводяться відповідно до законодавства про охорону здоров’я. 

Порядок надання ув’язненим медичної допомоги, використання лі-
кувальних закладів органів охорони здоров’я, залучення з цією метою їх ме-
дичного персоналу та проведення медичних експертиз визначається Мініс-
терством внутрішніх справ України, Службою безпеки України і Міністер-
ством охорони здоров’я України». 

Частина перша статті 12 

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

Частина четверта статті 12 

«Особа, взята під варту, має право на побачення з захисником наодинці, 
без обмеження кількості побачень та їх тривалості, з моменту допуску за-
хисника до участі у справі, підтвердженого письмовим повідомленням особи 
або органу, в провадженні яких знаходиться справа...». 

Частина перша статті 13 

«Особи, взяті під варту, можуть листуватися з родичами або іншими 
громадянами, а також підприємствами, установами, організаціями з пись-
мового дозволу особи або органу, в провадженні яких знаходиться справа. 
Після набрання вироком законної сили листування здійснюється без об-
межень». 

ВИПРАВНО-ТРУДОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 

Стаття 28 

«Основними вимогами режиму в місцях позбавлення волі є: 
обов’язкова ізоляція засуджених і постійний нагляд за ними, з тим, 

щоб виключалася можливість учинення ними нових злочинів чи інших 
антигромадських вчинків; точне і неухильне виконання ними своїх обо-
в’язків; різні умови тримання, залежно від характеру та ступеня суспіль-
ної небезпечності вчиненого злочину, особи і поведінки засудженого. 
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Засуджені носять одяг єдиного зразка, їх піддають обшукові; особис-
тий обшук провадиться особами однієї статі з обшукуваним. Кореспонден-
ція засуджених підлягає цензурі, а посилки, передачі і бандеролі – пере-
глядові. 

У виправно-трудових установах встановлюється суворо регламенто-
ваний внутрішній розпорядок. 

Зберігання засудженими при собі грошей та цінних речей, а також 
предметів, які заборонено використовувати у виправно-трудових устано-
вах, не допускається. Виявлені у засуджених гроші та цінні речі вилучаю-
ться і, як правило, передаються в доход держави за мотивованою постано-
вою начальника виправно-трудової установи, санкціонованою прокурором. 

Перелік і кількість предметів та речей, які засуджені можуть мати при 
собі, а також порядок вилучення предметів, які заборонено використовувати 
у виправно-трудових установах, встановлюються Правилами внутрішнього 
розпорядку виправно-трудових установ. 

У порядку, встановленому цим Кодексом, засудженим дозволяється 
купувати за безготівковим розрахунком продукти харчування і предмети 
першої потреби, мати побачення, одержувати посилки, передачі, бандеролі, 
грошові перекази, листуватися, відправляти грошові перекази родичам». 

Частина перша статті 37 

«Засудженим дозволяється купувати за безготівковим розрахунком 
продукти харчування і предмети першої потреби на кошти, зароблені в 
місцях позбавлення волі, …, також на кошти, одержані за переказами». 

Стаття 41 

«Засудженим, яких тримають у виправно-трудових колоніях, дозво-
ляється одержувати протягом року: у колоніях загального режиму – сім 
посилок (передач), посиленого режиму – шість посилок (передач), суворого 
і особливого режиму – п’ять посилок (передач). Засудженим, яких тримають 
у виховно-трудових колоніях, дозволяється одержувати протягом року: у 
колоніях загального режиму – десять посилок (передач), посиленого режи-
му–дев’ять посилок (передач). 

Засудженим, які відбувають позбавлення волі в тюрмах, одержання 
посилок і передач не дозволяється. 

Засудженим, незалежно від призначеного їм виду режиму, дозволя-
ється одержання не більш як двох бандеролей на рік, а також придбання 
без обмеження літератури через книготорговельну мережу. 

У виправно-трудових колоніях-поселеннях усіх видів кількість по-
силок, передач і бандеролей, одержуваних засудженими, не обмежується. 

Перелік продуктів харчування і предмети першої потреби, які дозво-
ляється одержувати засудженим у посилках, передачах і бандеролях, а та-
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кож порядок приймання та вручення засудженим посилок, передач і бан-
деролей встановлюються Правилами внутрішнього розпорядку виправно-
трудових установ». 

Стаття 42 

«Засудженим дозволяється одержувати без обмеження грошові пе-
рекази і відправляти грошові перекази родичам, а з дозволу адміністрації 
виправно-трудової установи і іншим особам. Одержані по переказах гро-
ші зараховуються на особовий рахунок засудженого». 

Частина друга статті 43 

«В тюрмах засуджені можуть одержувати листи без обмеження їх кі-
лькості, а відправляти листи за такими нормами: на загальному режимі – 
один раз на місяць, на суворому режимі – один раз на два місяці». 

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ПРОКУРАТУРУ» 

Частина перша статті 12 

«Прокурор розглядає заяви і скарги про порушення прав громадян і 
юридичних осіб, крім скарг, розгляд яких віднесено до компетенції суду». 

Частина четверта статті 12 

«Прийняте прокурором рішення може бути оскаржене вищестоящому 
прокурору, а в передбачених законом випадках – до суду». 

Частина п’ята статті 12 

«Після прийняття рішення по скарзі Генеральним прокурором Укра-
їни провадження по таких справах припиняється». 

Стаття 38 

«Прокурор, його заступник мають право в межах своєї компетенції 
витребувати із суду будь-яку справу або категорію справ, по яких вироки, 
рішення, ухвали або постанови набрали законної сили. За наявності під-
став для перегляду справи в порядку судового нагляду прокурор прино-
сить протест на вирок, рішення, ухвалу або постанову суду». 

Частина перша статті 44 

«Предметом нагляду є додержання законності під час перебування 
осіб у місцях тримання затриманих, попереднього ув’язнення, виправно-
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виховних, інших установах, що виконують покарання, або заходи приму-
сового характеру, які призначаються судом, додержання встановленого 
кримінально-виконавчим законодавством порядку та умов тримання або 
відбування покарання особами у цих установах, їх прав і виконання ними 
своїх обов’язків. 

Прокурор має право: 
1) у будь-який час відвідувати місця тримання затриманих, поперед-

нього ув’язнення, установи, в яких засуджені відбувають покарання, уста-
нови для примусового лікування і перевиховання, опитувати осіб, що там 
перебувають, знайомитись з документами, на підставі яких ці особи затри-
мані, заарештовані, засуджені або до них застосовано заходи примусового 
характеру; 

2) перевіряти законність наказів, розпоряджень і постанов адмініст-
рації цих установ, зупиняти виконання таких актів, опротестовувати або 
скасовувати їх у разі невідповідності законодавству, вимагати від поса-
дових осіб пояснень з приводу допущених порушень». 

ОСКАРЖЕННЯ 

1. Заявник скаржиться на порушення статті 3 Конвенції щодо умов 
утримання його у камері смертників у сімферопольській в’язниці. Він ствер-
джує, що йому не дозволяють відсилати кореспонденцію та отримувати її 
від сім’ї, одержувати посилки з теплим одягом і продуктами і забороняють 
прогулянки на свіжому повітрі. Він стверджує, що перебуває в одиночній 
камері вже два роки. 

2. Він також заявляє, що Україна порушила статтю 2 Конвенції та стат-
тю 1 Протоколу № 6 до Конвенції у тому, що його засуджено до смертної 
кари. 

ПРОЦЕДУРА 

Заяву було подано до Європейської комісії з прав людини 12 вересня 
1997 року і зареєстровано 22 січня 1998 року. 

23 січня 1998 року Комісія вирішила передати заяву для ознайомлен-
ня Урядові-відповідачу. 

Письмові зауваження Уряду було подано 16 квітня 1998 року. Заяв-
ник відповів 12 червня 1998 року. 

1 листопада 1998 року згідно з пунктом 2 статті 5 Протоколу №11 до 
Конвенції справа перейшла на розгляд Суду відповідно до положень цьо-
го Протоколу. 
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ПРАВО 

1. Заявник, посилаючись на статтю 3 Європейської конвенції з прав 
людини, скаржиться на умови його утримання в камері смертників у сім-
феропольській в’язниці. Він стверджує, що йому не дозволяють відсила-
ти кореспонденцію та отримувати її від сім’ї, одержувати посилки з теп-
лим одягом і продуктами і забороняють прогулянки на свіжому повітрі. 
Він стверджує, що перебуває в одиночній камері вже два роки. 

Уряд-відповідач стверджує, що до заявника було застосовано всі від-
повідні положення про тримання під вартою, зокрема щодо умов триман-
ня в камері, медичного обслуговування, побачень та листування, відпові-
дно до статей 1, 8, 9, 11, 12 та 13 Закону «Про попереднє ув’язнення» від 
30 червня 1993 року, статей 43, 43 (1), 45, 155 та 345 Кримінально-про-
цесуального кодексу та статей 28, 37 і 41 Виправно-трудового кодексу. 
Згідно з частиною четвертою статті 8 Закону «Про попереднє ув’язнен-
ня» особу, засуджену до смертної кари, тримають під вартою окремо від 
інших ув’язнених. Камера для тримання у випадку із заявником відповідає 
вимогам санітарно-гігієнічних норм – 20 м2, або 80 м3. У камері є інди-
відуальне спальне місце, радіо, ліжко, стілець, відповідне денне та елект-
ричне освітлення, опалення, водопостачання і туалет відповідно до частини 
2 статті 11 Закону «Про попереднє ув’язнення». Заявник забезпечується 
триразовим харчуванням, одягом, взуттям та постільною білизною. Одяг 
встановленого зразка відповідає положенням статті 28 Виправно-трудо-
вого кодексу. 

Уряд також стверджує, що медична допомога, лікувально-профілак-
тичні та протиепідемічні заходи щодо осіб, засуджених до смертної ка-
ри, організовуються і проводяться відповідно до законодавства про охо-
рону здоров’я. Більше того, заявник може купувати продукти у тюремній 
крамниці. З грудня 1997 року по липень 1998 року заявник купив продуктів 
та інших речей на загальну суму 115 грн. 2 коп. 

Уряд також заявляє, що відповідно до частини першої статті 12 За-
кону «Про попереднє ув’язнення» до того, як вирок набрав чинності, по-
бачення з родичами та іншими відвідувачами дозволяється засудженим 
до смертної кари не частіше ніж один раз на місяць з письмового дозво-
лу судді, у провадженні якого перебуває справа. Тривалість побачення 
не може перевищувати двох годин. Після розгляду справи судом касацій-
ної інстанції дозвіл на побачення з адвокатом на прохання ув’язненого 
або його родичів може надаватися начальником Головного управління 
Міністерства внутрішніх справ в Автономній Республіці Крим або його 
заступником, у віданні якого перебуває слідчий ізолятор. Відповідно до 
частини четвертої статті 12 Закону «Про попереднє ув’язнення» кількість 
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і тривалість побачень із захисниками та адвокатами не обмежуються. Так 
само не обмежується і кількість їх листів. 

Уряд зазначає, що після винесення рішення суду першої інстанції від 
26 квітня 1996 року адвокат заявника 8 та 17 травня 1996 року, 25 червня 
та 25 липня 1996 року, а 30 травня 1996 року його мати зверталися з клопо-
танням до Верховного Суду Криму про надання їм дозволу на побачення 
і отримували такий дозвіл. 

Уряд також зауважує, що після залишення Верховним Судом Укра-
їни 25 липня 1996 року рішення Верховного Суду Криму без змін мати і 
брат заявника зверталися з клопотанням про надання їм дозволу на поба-
чення 6 серпня, 12 вересня, 15 жовтня, 20 листопада та 20 грудня 1996 
року, 20 лютого, 27 березня, 15 травня, 26 червня, 23 липня, 7 жовтня та 23 
грудня 1997 року, а також 30 січня 1998 року. У кожному випадку дозвіл 
було надано. Від адвоката заявника клопотання про побачення більше не 
надходили. 

Уряд також зазначає, що починаючи з 26 квітня 1996 року заявник 
більше не звертався до адміністрації слідчого ізолятора по дозвіл на по-
бачення зі своїми родичами. Він також не відсилав їм і не отримував від 
них листів. Заявник ніколи не звертався до тюремної адміністрації з при-
воду отримання посилок. 

Уряд вважає, що права заявника за статтями 3 та 8 Конвенції не бу-
ли порушені. Заявник має у своєму розпорядженні дієві засоби захисту, 
як це передбачено статтею 13 Конвенції, але він не вичерпав усіх можли-
вих національних засобів захисту, щоб скаржитися на незаконні, на його 
думку, рішення та заходи органів державної влади. 

Заявник заперечує твердження Уряду. Він наполягає на тому, що ви-
черпав усі наявні в його розпорядженні засоби судового захисту. 

Він також заявляє, що йому забороняли листуватися з родичами піс-
ля того, як його було взято під варту (23 жовтня 1995 року), що після вине-
сення рішення у справі (26 квітня 1996 року) його було позбавлено права 
користуватися своїм одягом і взуттям та права отримувати передачі двічі 
на місяць. З грудня 1997 року було обмежено його можливість купувати 
продукти в тюремній крамниці, оскільки урядові бракувало коштів на 
такі витрати. Заявник також зазначає, що всі його запити про дозвіл на 
листування було відхилено. 

Виходячи із зроблених сторонами заяв, Суд вважає, що ця частина 
справи містить складні і серйозні правові питання та факти, що мають 
бути розглянуті у світлі Конвенції, і вирішення цих питань залежить від 
розгляду суті заяви загалом. Отже, Суд дійшов висновку, що ця частина 
заяви не є явно необґрунтованою у контексті пункту 3 статті 35 Конвенції. 
Жодних інших підстав визнати її неприйнятною не встановлено. 
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2. Заявник також заявляє, що, засудивши його до смертної кари, Украї-
на порушила статтю 2 Конвенції та статтю 1 Протоколу № 6 до Конвенції. 

Уряд стверджує, що на всіх стадіях розслідування та судового розгля-
ду заявник користувався своїм правом на захист і що немає об’єктивних 
свідчень щодо незаконних методів розслідування, які були б використані 
проти нього. 

Насамперед Суд зазначає, що скарги заявника щодо кримінального 
провадження стосуються періоду до 11 вересня 1997 року, тобто до дати 
набуття чинності Конвенції для України. Однак щодо кожної Договір-
ної Сторони Конвенція застосовується лише до тих фактів, які мали місце 
після набуття нею чинності для цієї сторони. 

Що ж до судового рішення, яким заявника було засуджено до смерт-
ної кари, то Суд зауважує, що воно було ухвалене до 11 вересня 1997 ро-
ку – дати набрання чинності Конвенцією для України, але ще не набрало 
чинності, а отже, підстав для подання скарги за статтею 2 Конвенції немає. 

Крім того, Суд нагадує, що Україна не ратифікувала Протокол № 6 до 
Конвенції. 

3 цього випливає, що ця частина заяви є несумісною ratione temporis, 
ratione personae та ratione materiae з положеннями Конвенції і має бути 
відхилена згідно з пунктом 4 статті 35 Конвенції. 

На цих підставах Комісія одноголосно: 

оголошує прийнятними скарги заявника щодо умов тримання його в 
камері смертників у слідчому ізоляторі міста Сімферополя, не розгляда-
ючи справу по суті; 

оголошує неприйнятною іншу частину заяви. 
 

Вінсен Берже Матті Пеллонпя 
cекретар 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 3 ПРАВ ЛЮДИНИ 

ЧЕТВЕРТА СЕКЦІЯ 

УХВАЛА ЩОДО ПРИЙНЯТНОСТІ 

заяви № 41707/98 
Миколи Хохлича 
проти України 

25 травня 1999 року Європейський суд з прав людини (четверта сек-
ція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді: 

п. М. Пеллонпя, голова, 
п. А. Пастор Рідруехо, 
п. Л. Кафліш, 
п. Д. Макарчик, 
п. В. Буткевич, 
п. Д. Хедіган, 
пані С. Ботучарова, 
а також п. В. Берже, секретар секції, 
беручи до уваги статтю 34 Конвенції про захист прав і основних сво-

бод людини, 
беручи до уваги заяву, подану 9 лютого 1998 року Миколою Хохличем 

проти України і зареєстровану 15 червня 1998 року за № 41707/98, 
беручи до уваги доповіді, передбачені правилом 49 Регламенту Суду, 
беручи до уваги зауваження, подані Урядом-відповідачем 5 січня 1999 

року, зауваження, подані заявником у відповідь 25 лютого 1999 року, та 
подальші зауваження, подані Урядом-відповідачем 26 березня 1999 року,  
після наради постановляє: 
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ФАКТИ 

Заявник – громадянин України, 1976 року народження. Зараз перебу-
ває у в’язниці м. Хмельницький (Україна). 

У Суді його представляє пан Ігор Воскобойников, адвокат, який пра-
цює в Донецькій області. 

Факти справи, наведені сторонами, можна стисло викласти таким 
чином. 

А. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ 

У лютому 1995 року міліція кілька разів затримувала заявника з різ-
них причин, а 13 березня 1995 року його було заарештовано і поміщено 
в слідчий ізолятор. 

9 лютого 1996 року судова колегія у кримінальних справах Хмель-
ницького обласного суду визнала заявника винним у вбивстві двох осіб 
і засудила його до смертної кари. 

26 березня 1996 року судова колегія у кримінальних справах Верхо-
вного Суду України залишила рішення суду першої інстанції без змін. 

У вересні 1997 року заявникові було поставлено діагноз про захво-
рювання на туберкульоз. 

29 жовтня 1997 року прокуратура Хмельницької області повідомила 
матір заявника про те, що національне законодавство не передбачає мож-
ливості відвідування нотаріусом осіб, засуджених до смертної кари, 30 
жовтня 1997 року цю інформацію підтвердив міністр внутрішніх справ. 

10 грудня 1997 року Хмельницький обласний суд надав заявникові 
дозвіл на побачення з нотаріусом. 

б січня 1998 року перша Хмельницька державна нотаріальна контора 
підтвердила, що у період з 5 грудня 1997 року по 6 січня 1998 року жод-
ного письмового дозволу на відвідування заявника одержано не було. 

10 лютого 1998 року нотаріус відвідав заявника і засвідчив його під-
пис на довіреності. 

В. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ 

Частини друга і третя статті 8 

«Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші 
нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і 
повинні відповідати їй. 
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Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду 
для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпо-
середньо на підставі Конституції України гарантується». 

Частина перша статті 9 

«Чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Вер-
ховною Радою України, є частиною національного законодавства України». 

Частина третя статті 15 

«Цензура заборонена». 

Стаття 19 

«Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до 
яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено зако-
нодавством. 

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх по-
садові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та 
у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України». 

Стаття 22 

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

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

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

Частина друга статті 29 

«Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інак-
ше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, 
встановлених законом». 

Частина четверта статті 29 

«Кожному заарештованому чи затриманому має бути невідкладно 
повідомлено про мотиви арешту чи затримання, роз’яснено його права та 
надано можливість з моменту затримання захищати себе особисто та ко-
ристуватися правовою допомогою захисника». 
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Частини друга та четверта статті 55 

«Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи 
бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
посадових і службових осіб». 

«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 орга-
нізацій, членом або учасником яких є Україна». 

Стаття 59 

«Кожен має право на правову допомогу. У випадках, передбачених 
законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі за-
хисника своїх прав. 

Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання пра-
вової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах 
в Україні діє адвокатура». 

Частина третя статті 63 

«Засуджений користується всіма правами людини і громадянина, за 
винятком обмежень, які визначені законом і встановлені вироком суду». 

Частина 1 статті 64 

«Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути 
обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України». 

С. ОКРЕМІ ПОЛОЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА, 
НА ЯКІ ПОСИЛАВСЯ УРЯД У СВОЇХ ЗАУВАЖЕННЯХ 

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ПОПЕРЕДНЄ УВ’ЯЗНЕННЯ» (1993 Р.) 

Стаття 1 

«Попереднє ув’язнення відповідно до кримінально-процесуального 
законодавства України є запобіжним заходом щодо обвинуваченого, під-
судного, підозрюваного у вчиненні злочину, за який може бути призначено 
покарання у вигляді позбавлення волі, та засудженого, вирок щодо якого 
не набрав законної сили. 
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Порядок попереднього ув’язнення визначається цим Законом, Кри-
мінально-процесуальним і Виправно-трудовим кодексами України та інши-
ми актами законодавства. 

Тримання осіб, взятих під варту, відповідно до завдань кримінального 
судочинства здійснюється на принципах неухильного додержання Консти-
туції України, вимог Загальної декларації прав людини, інших міжнарод-
них правових норм і стандартів поводження з ув’язненими і не може поєдну-
ватися з навмисними діями, що завдають фізичних чи моральних страждань 
або принижують людську гідність». 

Частина четверта статті 8 

«Засуджених до смертної кари тримають ізольовано від усіх осіб, які 
перебувають під вартою». 

Частина перша статті 9 

«Особи, взяті під варту, мають право: (1) на захист відповідно до 
кримінально-процесуального законодавства; (2) знайомитися з правила-
ми тримання під вартою; (3) на щоденну прогулянку тривалістю одна го-
дина (вагітним жінкам і жінкам, які мають при собі дітей, неповнолітнім, 
а також хворим, з дозволу лікаря та за їх згодою, тривалість щоденної 
прогулянки встановлюється до двох годин); (4) одержувати два рази на 
місяць передачі або посилки вагою до восьми кілограмів та без обмежень 
грошові перекази і передачі; (5) купувати протягом місяця за безготівко-
вим розрахунком продукти харчування і предмети першої необхідності 
на суму до одного мінімального розміру заробітної плати та без обмежень 
письмове приладдя, газети, книги через торговельну мережу на замовлен-
ня; (6) користуватися власним одягом і взуттям, мати при собі документи 
і записи, що стосуються кримінальної справи; (7) користуватися телеві-
зорами, одержаними від родичів або інших осіб, настільними іграми, га-
зетами і книгами з бібліотеки місця попереднього ув’язнення та придбаними 
через торговельну мережу; (8) відправляти в індивідуальному порядку 
релігійні обряди і користуватися релігійною літературою та властивими їх 
віруванню предметами релігійного культу, виготовленими з малоцінних 
матеріалів, якщо при цьому не порушується встановлений у місцях попе-
реднього ув’язнення порядок, а також не обмежуються права інших осіб; 
(9) на восьмигодинний сон в нічний час, під час якого не допускається за-
лучення до участі в процесуальних та інших діях, за винятком невідклад-
них випадків; (10) звертатись із скаргами, заявами та листами до держав-
них органів і службових осіб у порядку, встановленому статтею 13 цього 
Закону». 
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Стаття 11 

«Особам, взятим під варту, забезпечуються побутові умови, що від-
повідають правилам санітарії та гігієни. 

Норма площі в камері для однієї взятої під варту особи не може бути 
менше 2,5 квадратного метра, а для вагітної жінки або жінки, яка має при 
собі дитину, – 4,5 квадратного метра. 

Особам, взятим під варту, надаються безплатно за єдиними нормами, 
встановленими Кабінетом Міністрів України, харчування, індивідуальне 
спальне місце, постільні речі та інші види матеріально-побутового забез-
печення. В необхідних випадках їм видається одяг і взуття встановленого 
зразка. 

Медичне обслуговування, а також лікувально-профілактична і проти-
епідемічна робота в місцях попереднього ув’язнення організуються і про-
водяться відповідно до законодавства про охорону здоров’я. 

Порядок надання ув’язненим медичної допомоги, використання ліку-
вальних закладів органів охорони здоров’я, залучення з цією метою їх ме-
дичного персоналу та проведення медичних експертиз визначається Держав-
ним департаментом України з питань виконання покарань, Службою безпеки 
України і Міністерством охорони здоров’я України». 

Частина перша статті 12 

«Побачення з родичами або іншими особами може надавати взятим 
під варту адміністрація місця попереднього ув’язнення лише з письмово-
го дозволу слідчого, органу дізнання або суду, в провадженні яких знаходи-
ться справа, як правило, один раз на місяць. Тривалість побачення встано-
влюється від однієї до двох годин». 

Частина четверта статті 12 

«Особа, взята під варту, має право на побачення з захисником наодинці, 
без обмеження кількості побачень та їх тривалості, з моменту допуску за-
хисника до участі у справі, підтвердженого письмовим повідомленням особи 
або органу, в провадженні яких знаходиться справа…» 

Частина перша статті 13 

«Особи, взяті під варту, можуть листуватися з родичами та іншими 
громадянами, а також підприємствами, установами, організаціями з пись-
мового дозволу особи або органу, в провадженні яких знаходиться спра-
ва. Після набрання вироком законної сили листування здійснюється без 
обмежень». 
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ВИПРАВНО-ТРУДОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 

Стаття 28 

«Основними вимогами режиму в місцях позбавлення волі є: 
обов’язкова ізоляція засуджених і постійний нагляд за ними, з тим, 

щоб виключалася можливість учинення ними нових злочинів чи інших 
антигромадських вчинків; точне і неухильне виконання ними своїх обо-
в’язків; різні умови тримання, залежно від характеру та ступеня суспі-
льної небезпечності вчиненого злочину, особи і поведінки засудженого. 

Засуджені носять одяг єдиного зразка, їх піддають обшукові; особис-
тий обшук провадиться особами однієї статі з обшукуваним. Кореспон-
денція засуджених підлягає цензурі, а посилки, передачі і бандеролі – пере-
глядові. 

У виправно-трудових установах встановлюється суворо регламенто-
ваний внутрішній розпорядок. 

Зберігання засудженими при собі грошей та цінних речей, а також 
предметів, які заборонено використовувати у виправно-трудових устано-
вах, не допускається. Виявлені у засуджених гроші та цінні речі вилучаю-
ться і, як правило, передаються в доход держави за мотивованою постано-
вою начальника виправно-трудової установи, санкціонованою прокурором. 

Перелік і кількість предметів та речей, які засуджені можуть мати при 
собі, а також порядок вилучення предметів, які заборонено використо-
вувати у виправно-трудових установах, встановлюються Правилами вну-
трішнього розпорядку виправно-трудових установ. 

У порядку, встановленому цим Кодексом, засудженим дозволяється 
купувати за безготівковим розрахунком продукти харчування і предмети 
першої потреби, мати побачення, одержувати посилки, передачі, бандеролі, 
грошові перекази, листуватися, відправляти грошові перекази родичам». 

Частина перша статті 37 

«Засудженим дозволяється купувати за безготівковим розрахунком 
продукти харчування і предмети першої потреби на кошти, зароблені в 
місцях позбавлення волі, …, також на кошти, одержані за переказами». 

Стаття 41 

«Засудженим, яких тримають у виправно-трудових колоніях, дозво-
ляється одержувати протягом року: у колоніях загального режиму – сім 
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посилок (передач), посиленого режиму – шість посилок (передач), суворого 
і особливого режиму – п’ять посилок (передач). Засудженим, яких тримають 
у виховно-трудових колоніях, дозволяється одержувати протягом року: у 
колоніях загального режиму – десять посилок (передач), посиленого ре-
жиму – дев’ять посилок (переда). 

Засудженим, які відбувають позбавлення волі в тюрмах, одержання 
посилок і передач не дозволяється. 

Засудженим, незалежно від призначеного їм виду режиму, дозволя-
ється одержання не більш як двох бандеролей на рік, а також придбання 
без обмеження літератури через книготорговельну мережу. 

У виправно-трудових колоніях-поселеннях усіх видів кількість по-
силок, передач і бандеролей, одержуваних засудженими, не обмежується. 

Перелік продуктів харчування і предметів першої потреби, які дозво-
ляється одержувати засудженим у посилках, передачах і бандеролях, а також 
порядок приймання та вручення засудженим посилок, передач і бандеро-
лей встановлюються Правилами внутрішнього розпорядку виправно-трудо-
вих установ». 

Стаття 42 

«Засудженим дозволяється одержувати без обмеження грошові пере-
кази і відправляти грошові перекази родичам, а з дозволу адміністрації 
виправно-трудової установи і іншим особам. Одержані по переказах гроші 
зараховуються на особовий рахунок засудженого». 

Частина друга статті 43 

«В тюрмах засуджені можуть одержувати листи без обмеження їх кі-
лькості, а відправляти листи за такими нормами: на загальному режимі – 
один лист на місяць, на суворому режимі – один лист на два місяці». 

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ПРОКУРАТУРУ» 

Частина перша статті 12 

«Прокурор розглядає заяви і скарги про порушення прав громадян і 
юридичних осіб, крім скарг, розгляд яких віднесено до компетенції суду». 

Частина четверта статті 12 

«Прийняте прокурором рішення може бути оскаржене вищестоящо-
му прокурору, а в передбачених законом випадках – до суду». 
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Частина п’ята статті 12 

«Після прийняття рішення по скарзі Генеральним прокурором Укра-
їни провадження по таких справах припиняється». 

Стаття 38 

«Прокурор, його заступник мають право в межах своєї компетенції 
витребувати із суду будь-яку справу або категорію справ, по яких вироки, 
рішення, ухвали або постанови набрали законної сили. За наявності підстав 
для перегляду справи в порядку судового нагляду прокурор приносить про-
тест на вирок, рішення, ухвалу або постанову суду». 

Частина перша статті 44 

«Предметом нагляду є додержання законності під час перебування 
осіб у місцях тримання затриманих, попереднього ув’язнення, виправно-
трудових, інших установах, що виконують покарання або заходи при-
мусового характеру, які призначаються судом, додержання встановле-
ного кримінально-виконавчим законодавством порядку та умов тримання 
або відбування покарання особами у цих установах, їх прав і виконання 
ними своїх обов’язків. 

Прокурор, який здійснює нагляд, має право: 
1) у будь-який час відвідувати місця тримання затриманих, поперед-

нього ув’язнення, установи, в яких засуджені відбувають покарання, уста-
нови для примусового лікування і перевиховання, опитувати осіб, що там 
перебувають, знайомитись з документами, на підставі яких ці особи затри-
мані, заарештовані, засуджені або до них застосовано заходи примусово-
го характеру; 

2) перевіряти законність наказів, розпоряджень і постанов адмініс-
трації цих установ, зупиняти виконання таких актів, опротестовувати або 
скасовувати їх у разі невідповідності законодавству, вимагати від поса-
дових осіб пояснень з приводу допущених порушень». 

ОСКАРЖЕННЯ 

1. Посилаючись на пункти 1 (с) та 3 статті 5 і на статтю 13 Конвенції, 
заявник скаржиться на свавільний характер його арештів. За його словами, 
його затримували 27 лютого, 1 і 10 березня 1995 року, але рішення про 
запобіжне ув’язнення було прийнято лише 13 березня 1995 року. 

2. Посилаючись на пункт 1 статті 8 та статтю 13 Конвенції, він скар-
житься, що його матір не було повідомлено про місце його тримання під 
вартою протягом десяти днів після його затримання 10 березня 1995 року. 
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3. Заявник, посилаючись на пункт 3 (с) і (d) статті 6 Конвенції, стверд-
жує, що порушення кримінальної справи проти нього було несправедливим 
і що його примусили визнати себе винним. Він стверджує, що суд від-
мовився допитати запропонованого ним свідка. Крім того, за його слова-
ми, з 10 березня по 25 липня 1995 року його було позбавлено можливості 
мати захисника. 

4. Посилаючись на статті 3 і 13 Конвенції, заявник скаржиться, що, 
починаючи з 10 березня, його піддавали катуванню: били під час арешту, 
затискали руки наручниками, душили його і в такий спосіб примусили 
визнати себе винним. Йому відмовили в порушенні кримінальної справи 
у зв’язку з цими катуваннями. 

5. Посилаючись на статтю 13 Конвенції, заявник скаржиться, що його 
засудили до смертної кари за злочин, який, за його словами, він не вчиняв. 

6. Заявник також скаржиться на підставі статті 14 Конвенції, що кло-
потання його захисника і його матері про проведення психіатричного об-
стеження у зв’язку з психічним захворюванням було відхилено судом, як 
і клопотання про приєднання до матеріалів судової справи вже існуючих 
медичних документів щодо його психічного здоров’я. 

7. На підставі статті 3 Конвенції він також скаржиться на умови, в 
яких його тримають у камері для засуджених до смертної кари в Хмель-
ницькій в’язниці. Його помістили в камеру з чоловіком, хворим на тубе-
ркульоз у тяжкій формі, заявник заразився, і його здоров’я погіршилося. 
Йому не дозволяють виходити на прогулянки і отримувати від матері до-
даткові посилки з продуктами. Він скаржиться, що вже шість місяців йо-
го тримають в одиночній камері. Його адвокатові було відмовлено в на-
данні будь-якої інформації про режим, який застосовувався до заявника. 

8. Посилаючись на статтю 3, пункт 3 (с) статті б, пункт 1 статті 8 та 
статтю 13 Конвенції, заявник стверджує, що протягом більш як восьми 
місяців йому не дозволяли зустрітися з нотаріусом для засвідчення дові-
реності. 

ПРОЦЕДУРА 

Заяву було подано до Європейської комісії з прав людини 17 вересня 
1996 року і зареєстровано 22 січня 1998 року, 7 вересня 1998 року Комісія 
вирішила передати заяву для ознайомлення Уряду-відповідачу. 

Письмові зауваження Уряду було подано 28 грудня 1998 після отри-
мання додаткового часу. Заявник подав зауваження у відповідь 7 лютого 
1999 року. 2 квітня 1999 року Уряд подав свої подальші зауваження. 

1 листопада 1998 року відповідно до пункту 2 статті 5 Протоколу 
№ 11 до Конвенції справа перейшла на розгляд Суду згідно з положення-
ми цього Протоколу. 
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ПРАВО 

1. На підставі пунктів 1 (с) і 3 статті 5 та статті 13 Конвенції заявник 
скаржиться на свавілля, допущене при його арешті. Він стверджує, що 
його затримували 27 лютого, 1 і 10 березня 1995 року, але рішення про 
його запобіжне ув’язнення було прийнято лише 13 березня 1995 року. 
Посилаючись на пункт 1 статті 8 та статтю 13 Конвенції, він скаржиться, 
що матері не повідомляли про місце його тримання під вартою протягом 
десяти днів після затримання його 10 березня 1995 року. На підставі пун-
кту 3 (с) і (d) статті 6 Конвенції заявник стверджує, що порушене проти 
нього кримінальне провадження було несправедливим і що його приму-
сили визнати себе винним. Він стверджує, що суд відмовився допитати 
запропонованого ним свідка. Крім того, за його словами, з 10 березня по 
25 липня 1995 року його було позбавлено можливості мати захисника. 
Спираючись на статті 3 і 13 Конвенції, заявник скаржиться, що його били 
під час затримання і примусили визнати себе винним. Йому відмовили в 
порушенні кримінальної справи у зв’язку з цими катуваннями. Посилаю-
чись на статтю 13 Конвенції, заявник також скаржиться, що його засуди-
ли до смертної кари за злочин, який, за його словами, він не вчиняв. Крім 
того, заявник скаржиться на підставі статті 14 Конвенції, що клопотання 
його захисника і його матері про проведення психіатричного обстеження 
заявника у зв’язку з психічним захворюванням було відхилене судом, як 
і клопотання про приєднання до матеріалів судової справи вже існуючих 
медичних документів щодо його психічного здоров’я. 

Уряд стверджує, що заявник був затриманий за підозрою слідчого 
Хмельницької прокуратури 10 березня 1995 року, про що його матір було 
повідомлено того самого дня. Його було взято під варту 13 березня 1995 
року, про що його матері було повідомлено того ж самого дня. 10 березня 
1995 року його поінформували про право користуватися послугами ад-
воката, але він відмовився від правової допомоги. Під час попереднього 
слідства і судового провадження заявник навів докази і визнав себе вин-
ним, зазначивши, що він наводить докази з власної волі і що до нього не 
застосовувалося жодних незаконних методів слідства. 

Під час слідства і судового провадження заявник мав юридичного 
представника. 

Уряд також стверджує, що, отримавши від батьків заявника та від 
самого заявника скарги про застосовані до нього незаконні методи, а саме – 
катування, побої, жорстоке і нелюдське поводження, примушення погро-
зами до наведення доказів, фальсифікація кримінальної справи і пору-
шення кримінально-процесуального законодавства слідчими органами і 
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судом та необґрунтоване засудження, органи кримінального пересліду-
вання та інші судові органи перевірили достовірність тверджень заявника 
і визнали їх необґрунтованими. Крім того, Уряд стверджує, що заявник 
не подав жодної скарги стосовно умов, у яких його тримали під вартою 
упродовж попереднього слідства. Нарешті, Уряд зазначає, що психічне здо-
ров’я заявника було обстежене слідчими органами і судом. Судова психі-
атрична експертиза засвідчила можливість притягнення його до суду. 

Заявник спростовує аргументи Уряду. 
Суд зазначає, що скарги заявника щодо його арешту, умов, у яких 

його тримали під вартою під час попереднього слідства, та щодо пору-
шеної проти нього кримінальної справи стосуються періоду до 11 верес-
ня 1997 року, тобто до дати набуття Конвенцією чинності для України. 
Однак щодо кожної Договірної Сторони Конвенція застосовується лише до 
тих фактів, які мали місце після набуття нею чинності для цієї сторони. 

3 цього випливає, що ця частина заяви є неприйнятною ratione temporis 
і несумісною з положеннями Конвенції в сенсі пункту 3 статті 35 Конвенції 
і має бути відхилена відповідно до пункту 4 статті 35 Конвенції. 

2. Заявник також скаржиться, посилаючись на статтю 3 Конвенції, на 
умови, в яких його тримають у камері для засуджених до смертної кари в 
хмільницькій в’язниці. За його словами, його було поміщено в камеру з 
чоловіком, хворим на туберкульоз у тяжкій формі, заявник заразився, і 
його здоров’я погіршилося. Йому не дозволяють виходити на прогулянки 
і отримувати від матері додаткові посилки з продуктами. Він скаржиться, 
що його тримають в одиночній камері вже шість місяців. Його захисни-
кові було відмовлено в надані будь-якої інформації щодо режиму, який 
застосовувався до заявника. 

Уряд стверджує, що всі відповідні правила тримання під вартою, які 
застосовуються до заявника, включаючи обладнання камери, медичне об-
слуговування, відвідування і листування, регулюються статтями 1, 8, 9, 
11, 12 і 13 Закону «Про попереднє ув’язнення» від 30 червня 1993 року, 
статтями 43, 43(1), 44, 45, 61, 155, 345, 397, 399 Кримінально-процесуа-
льного кодексу та статтями 28, 37, 38, 40, 41 та 42 Виправно-трудового 
кодексу. 

Відповідно до частини четвертої статті 8 Закону «Про попереднє ув’яз-
нення» засуджених до смертної кари тримають ізольовано від усіх інших 
в’язнів. В окремих випадках в одній камері можуть тримати двох в’язнів. 
9 лютого 1997 року заявника було поміщено в камеру, яка відповідала цим 
положенням. Камеру обладнано з додержанням вимог санітарії та гігієни: 
її площа складає 9,75 м2 або 29,2 м3, у камері є радіо, ліжко, стіл, достатнє 
денне та електричне освітлення, опалення, водопостачання і туалет. Камера 
обігрівається протягом осені й зими. Зараз заявника тримають у камері 
одного. 
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Крім того, Уряд стверджує, що заявник забезпечується триразовим 
харчуванням, як це передбачено частиною третьою статті 11 Закону 1993 
року, а також одягом, взуттям, постільною білизною та предметами осо-
бистої гігієни. Від квітня 1998 року йому дозволено виходити на одного-
динні прогулянки і займатися фізичними вправами. 

Уряд також зазначає, що медична допомога, лікування і профілакти-
чні та протиепідемічні заходи щодо осіб, засуджених до смертної кари, 
організовуються і проводяться відповідно до законодавства про охорону 
здоров’я. При цьому додається, що 13 березня і 19 серпня 1995 року за-
явник і ще один в’язень пройшли загальне обстеження, включаючи рент-
ген, яке показало, що жоден з них не хворіє на туберкульоз. Заявника і 
другого в’язня було поміщено в одну камеру 3 лютого 1997 року, 4 липня 
1997 року загальне медичне обстеження другого в’язня показало, що він 
хворіє на туберкульоз легенів без виділення мікробактерій. Заявника і йо-
го співкамерника розвели по різних камерах. Того самого дня заявник 
пройшов медичне обстеження, яке показало, що він також хворіє на ту-
беркульоз легенів. За твердженням Уряду, заявник не міг інфектуватися 
від свого співкамерника, оскільки обоє захворіли одночасно. Заявника і 
другого в’язня знову тримали в одній камері з 29 жовтня по 14 листопада 
1997 року та з 20 лютого по 14 жовтня 1998 року. 

Зі слів Уряду, твердження заявника про те, що йому не дозволяють 
отримувати посилки від матері, не відповідають дійсності. Уряд стверд-
жує, що особи, засуджені до смертної кари, можуть одержувати двічі на 
місяць посилки (передачі) вагою до 8 кг до набуття судовим вироком 
чинності і двічі на рік посилки (передачі) вагою до 8 кг після набуття судо-
вим вироком чинності. Згідно із записами, зробленими у в’язниці, заявник 
одержав 15 посилок і передач від своїх родичів і ніколи не скаржився на 
порядок одержання продуктових посилок. До того ж в’язні можуть ку-
пувати продукти і предмети туалету двічі на місяць у в’язничній крам-
ниці в межах суми мінімального місячного заробітку, а також газети й 
книги без обмеження. Якість продуктів відповідає вимогам національно-
го законодавства. Уряд зазначає, що з жовтня 1997 року по жовтень 1998 
року заявник регулярно купував продукти і предмети туалету. Крім того, 
з березня 1996 року по жовтень 1998 року його родичі подали 28 клопотань 
з проханням про побачення, і всі клопотання було задоволено. 

Уряд спростовує твердження заявника про те, що керівництво в’яз-
ниці відмовилося повідомити його адвоката про застосований до заявни-
ка режим тримання під вартою. 6 січня 1998 року його адвоката було по-
відомлено, що цей режим встановлено на підставі Закону «Про попере-
днє ув’язнення», Виправно-трудового кодексу та Інструкції Міністерства 
внутрішніх справ, а також з відома Генерального прокурора, Міністер-
ства юстиції та Верховного Суду. Заявник не міг ознайомитися з Інструк-
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цією, оскільки це документ із грифом «для службового користування», але 
йому надали докладну інформацію щодо її змісту. Уряд додає, що адвокат 
заявника не скаржився на те, що керівництво в’язниці відмовлялося на-
дати інформацію з цього питання. 

Крім того, Уряд зазначає, що було перевірено достовірність тверджень 
заявника про порушення вимог до умов тримання під вартою і визнано 
ці твердження безпідставними. 3 цього приводу заявник не подавав орга-
нам переслідування жодної заяви. 

Заявник спростовує аргументи Уряду і заявляє, що вони містять «явну 
неправду», наприклад, твердження про те, що у нього вже є судимість, 
що його слова про те, начебто йому забороняють отримувати посилки від 
його матері, є безпідставними і що йому дозволяють двогодинні побачен-
ня з родичами, як це передбачено законом. Він також зазначає, що інфор-
мація, надана Урядом стосовно юридичної підстави для умов тримання 
під вартою осіб, засуджених до смертної кари, є неповною. 

У своїх подальших зауваженнях Уряд зазначає, що жодних скарг від 
родичів заявника у зв’язку із забороною присилати продуктові посилки не 
надходило. Уряд зауважує, що з 2 лютого 1996 року по 14 квітня 1998 року 
заявник одержав 15 посилок і що за період з 16 квітня 1996 року по 4 лютого 
1998 року він мав 20 одногодинних побачень з родичами. Уряд також зая-
вляє, що твердження заявника про катування є неправдивими, 25 лютого, 
29 квітня та 27 жовтня 1998 року заявник письмово підтвердив, що у нього 
немає скарг стосовно порушень його прав, умов тримання під вартою, меди-
чного лікування, або ж щодо катування, нелюдського або такого, що прини-
жує гідність, поводження під час тримання його під вартою як засудже-
ного до смертної кари. 

Нарешті, Уряд заявляє, що попередній вирок суду про трирічне ув’яз-
нення було скасовано відповідно до Указу Президента від 1 серпня 1994 
року. 

Виходячи із зроблених сторонами заяв, Суд вважає, що ця частина 
справи містить складні і важливі питання права та факти, що мають бути 
розглянуті у світлі Конвенції, і вирішення цих питань залежить від роз-
гляду суті заяви загалом. Отже, Суд дійшов висновку, що ця частина за-
яви не є явно необґрунтованою в сенсі пункту 3 статті 35 Конвенції. Жо-
дних інших підстав для визнання її неприйнятною не встановлено. 

3. Нарешті, заявник скаржиться, посилаючись на статтю 3, пункт 3 (с) 
статті 6, пункт 1 статті 8 та статтю 13 Конвенції, що протягом більше вось-
ми місяців йому відмовляли у побаченні з нотаріусом для засвідчення до-
віреності. 

Уряд стверджує, що протягом 1997 року мати заявника неодноразово 
зверталася до начальника слідчого ізолятора з проханням засвідчити до-
віреність її сина, яка надала б право захисникові представляти його в кримі-
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нальному провадженні, яке призвело до взяття заявника під варту. Оскі-
льки начальник не має повноважень задовольнити її прохання, справу пе-
редали до Хмельницького обласного суду, який 10 грудня 1997 року дав 
дозвіл на побачення заявника з нотаріусом. Це побачення відбулося 10 
лютого 1998 року. 

За словами заявника, всі проблеми, що постали у зв’язку з його звер-
ненням до начальника слідчого ізолятора з проханням засвідчити довіре-
ність на його представництво, мали штучний характер, оскільки начальники 
інших в’язниць засвідчують довіреності засуджених до смертної кари. 

Виходячи із зроблених сторонами заяв, Суд вважає, що ця частина 
справи містить складні і важливі питання права та факти, що мають бути 
розглянуті у світлі Конвенції, і вирішення цих питань залежить від розгляду 
суті заяви загалом. Отже, Суд дійшов висновку, що ця частина заяви не є 
явно необґрунтованою в сенсі пункту 3 статті 35 Конвенції. Жодних ін-
ших підстав для визнання її неприйнятною не встановлено. 

На цих підставах Суд одноголосно: 

оголошує прийнятними – не розглядаючи справу по суті – скарги за-
явника щодо умов, у яких його тримають під вартою як засудженого до 
смертної кари у в’язниці м. Хмельницький; 

оголошує неприйнятною іншу частину заяви. 
 

Вінсен Берже Матті Пеллонпя 
cекретар 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 3 ПРАВ ЛЮДИНИ 

ДРУГА СЕКЦІЯ 

ЧАСТКОВА УХВАЛА ЩОДО ПРИЙНЯТНОСТІ 

заяви № 42023/98, 
поданої Геннадієм Васильовичем Науменком 

проти України 

Європейський суд з прав людини, засідаючи 7 травня 2002 року па-
латою, до складу якої увійшли судді: 

п. Ж.-П. Коста, голова, 
п. А.Б. Бака, 
п. Л. Лукайдес, 
п. К. Бірсан, 
п. В. Буткевич, 
пані В. Томассен, 
пані А. Мулароні, 
а також пані С. Доллє, секретар секції, 
беручи до уваги вищезгадану заяву, подану до Європейської комісії з 

прав людини 25 лютого 1998 року, 
беручи до уваги параграф 2 статті 5 Протоколу №11 до Конвенції, 

згідно з яким компетенцію розглядати заяви було передано Суду, 
беручи до уваги зауваження, надані Урядом-відповідачем, і ті, що були 

представлені заявником у відповідь, 
після наради постановляє таке рішення: 
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ФАКТИ 

Заявник, Геннадій Васильович Науменко, – український громадянин, 
1964 року народження, наразі ув’язнений у тюрмі № 8 (м. Житомир, Украї-
на). Уряд-відповідач представлений в Суді його Уповноваженим, пані Ва-
лерією Лутковською. 

А. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ 

Обставини справи, як їх представлено сторонами, можна стисло ви-
класти таким чином. 

25 квітня 1996 року Харківський обласний суд засудив заявника до 
смертної кари за вбивство двох осіб, замах на вбивство і зґвалтування, 
вчинені 8 червня 1995 року. 

23 липня 1996 року Верховний Суд України підтвердив вирок від 25 
квітня 1996 року. Заявника помістили у відділення для засуджених до 
смертної кари СІЗО №313/203 Харківської області. З жовтня 1996 року 
заявника поставили на контроль психіатра, який діагностував його стан 
так: «психопатія, реактивний психоз, схильність до самогубства». Почи-
наючи з цієї дати, заявник постійно проходив медичне лікування, що по-
лягало в прийомі психотропних медикаментів і ін’єкціях психотропних 
засобів. 

7 вересня 1997 року і 1 липня 1998 року заявник перебував закутим в 
наручники в своїй камері протягом, відповідно, 1 години 25 хвилин і 25 
хвилин. За словами дирекції СІЗО, такий захід був необхідний, щоб по-
класти край актам опору заявника відносно охоронців і запобігти спро-
бам самогубства. 

За словами заявника, 4 березня 1998 року і 22 січня 1999 року його 
жорстоко побили охоронці СІЗО. Крім того, з 30 червня по 3 липня 1998 
року він залишався закутим в наручники в своїй камері без їжі і пиття. 

Ухвалою від 2 червня 2000 року Харківський обласний суд замінив 
смертну кару, до якої був засуджений заявник, на довічне ув’язнення. 

Між травнем 1996 і вереснем 2000 року заявник подав 155 скарг до 
різних державних і міжнародних інстанцій, з яких 64 – до органів проку-
ратури. У своїх скаргах заявник оспорював законність судових рішень сто-
совно нього і заявляв про факти поганого поводження з ним і про катуван-
ня. За словами заявника, жодна з цих скарг не призвела до ретельного і ефе-
ктивного розслідування з метою покарання винних. 
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Зокрема, у листопаді 1997 року і січні 1998 року заявник подав 3 скар-
ги до прокуратури Харківської області, в яких заявив про те, що його за-
ковували в наручники і застосовували інші силові методи та психологіч-
ний тиск. У листах від 3 і 11 листопада 1997 року і 25 лютого 1998 року 
прокуратура поінформувала заявника про те, що відповідно до проведе-
ного розслідування не було знайдено жодних даних, які підтверджували б 
факти поганого поводження і катувань, про які той заявляв. 

14 грудня 2000 року за ініціативою Міністра юстиції України заяв-
ника обстежила комісія експертів-психіатрів. В експертному висновку комі-
сія констатувала, що заявник «не мав жодного психічного розладу» і «не 
був розумово хворим на момент, коли його помістили в пенітенціарну 
установу. На думку комісії, «симульовані і конфліктні нахили в поведінці 
заявника пояснювалися обвинуваченням, а не умовами утримання». 

14 липня 2001 року заявника перевели в тюрму м. Житомира. 
Наприкінці липня 2001 року заявника знову обстежила комісія екс-

пертів-психіатрів. У своєму висновку про проведену експертизу комісія 
підтвердила, що протягом 1996-1997 років заявник проходив лікування 
психотропними медикаментами, і констатувала, що подібне лікування не-
обхідне через «тимчасову неврівноваженість психічного стану обвинуваче-
ного» і «не може призвести ані до реактивного психозу, ані до психопатії». 

В. ВІДПОВІДНЕ ВНУТРІШНЄ ЗАКОНОДАВСТВО 

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ ВІД 28 ЧЕРВНЯ 1996 РОКУ 

Відповідно до статті 55 кожний має право на оскарження в суді дій 
чи бездіяльності органу державної влади або посадової особи. 

Відповідно до статті 56 кожний має право на відшкодування за раху-
нок держави шкоди, завданої незаконними діями чи бездіяльністю органу 
державної влади чи посадової особи. 

ВИПРАВНО-ТРУДОВИЙ КОДЕКС ВІД 23 ГРУДНЯ 1970 РОКУ 

Відповідно до статті 44 кожний ув’язнений має право звертатися з про-
позиціями, заявами і скаргами до державних органів і до службових осіб. 
Результати розгляду пропозицій, заяв і скарг повідомляються ув’язненим 
під розписку. 

Відповідно до статті 128 працівники кримінально-виконавчих установ, 
які проявили нелюдське і таке, що принижує гідність, поводження стосовно 
ув’язнених, несуть дисциплінарну чи кримінальну відповідальність. 
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ЗАКОН № 1789-ХІІ ВІД 5 ЛИСТОПАДА 1991 РОКУ 
«ПРО ПРОКУРАТУРУ» (ІЗ ВНЕСЕНИМИ ЗМІНАМИ) 

Відповідно до статті 12 прокурор розглядає заяви і скарги про порушен-
ня прав громадян і юридичних осіб, крім скарг, розгляд яких віднесено до 
компетенції суду. Він також стежить за додержанням вимог законодав-
ства при розгляді таких скарг державними органами та посадовими особа-
ми. Будь-яка дія прокурора може бути оскаржена вищестоящому проку-
рору або до суду. 

Відповідно до статті 44 прокурор стежить за відповідністю законодав-
ству умов тримання в кримінально-виконавчих установах і за дотриман-
ням прав затриманих. При здійсненні цих функцій прокурор має право у 
будь-який час відвідувати місця тримання з метою перевірки умов утри-
мання чи вивчення справи затриманого, перевірки відповідності законо-
давству актів адміністрації кримінально-виконавчої установи і у разі 
невідповідності цих актів законодавству має право їх опротестування 
або вимагати скасування, а також вимагати від посадових осіб пояснень 
з приводу допущених порушень. 

Відповідно до статті 45 постанови і вказівки прокурора щодо додер-
жання порядку і умов тримання є обов’язковими і підлягають негайному 
виконанню. 

ОСКАРЖЕННЯ 

Посилаючись на параграф 1 статті 6 Конвенції, заявник скаржиться 
на те, що було порушено його право на справедливий розгляд. Вважаючи 
себе невинуватим, він стверджував, що став жертвою судової помилки. 

Посилаючись на статтю 3 Конвенції, заявник скаржиться на те, що 
його регулярно піддавали катуванню (призначення психотропних меди-
каментів та ін’єкцій і електрошоку), а також нелюдському і такому, що 
принижує гідність, поводженню (удари, образи, погрози, залякування і 
застосування наручників протягом довгого періоду часу). 

Посилаючись по суті на статтю 13 Конвенції, заявник скаржиться 
на те, що він не мав жодного «ефективного засобу правового захисту» 
відповідно до українського законодавства, що дозволив би йому оскар-
жити умови свого утримання і стверджувані факти нелюдського і такого, 
що принижує гідність, поводження та катувань. 
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ПРАВО 

Посилаючись на статтю 3 Конвенції, заявник поскаржився на те, що 
його постійно піддавали катуванням та нелюдському і такому, що при-
нижує гідність, поводженню. 

Відповідно до статті 3 Конвенції: 
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи тако-

му, що принижує гідність, поводженню або покаранню». 

ЩОДО ПОПЕРЕДНІХ ЗАПЕРЕЧЕНЬ УРЯДУ 

Уряд заявив, що протягом періоду ув’язнення заявник не звертався 
до жодного українського компетентного органу, щоб оскаржити факти 
стверджуваного нелюдського і такого, що принижує гідність, поводження, а 
також катування. Він також додав, що скарги, подані заявником до різних 
українських інстанцій, мали на меті лише перегляд судових рішень, які 
його стосуються. 

Уряд підтвердив, що українська правова система надає кожному мо-
жливість звертатися до суду, щоб змусити поважати свої права чи щоб 
оскаржити дію або бездіяльність державного органу, і що ця система як 
така є ефективною як відносно ув’язнених, так і відносно будь-кого іншого. 

Заявник стверджував, зі свого боку, що під час свого ув’язнення він 
подавав численні скарги до органів прокуратури, щоб оскаржити факти 
нелюдського і такого, що принижує гідність, поводження, а також кату-
вання, і що жодна з цих скарг ні до чого не призвела. Він підкреслив, що 
не було проведено жодного ефективного розслідування з метою покаран-
ня винних. 

Суд дійшов висновку, що попередні заперечення Уряду, які базують-
ся на невичерпанні внутрішніх засобів правового захисту, порушують пи-
тання, які стосуються ефективності розслідування стверджуваних фактів, 
і що ці питання тісно пов’язані з тими, які наведені у скарзі, викладеній 
заявником відповідно до статті 3 Конвенції (див. у цьому ж відношенні 
справу «Салман проти Туреччини» [GC] № 21986/93, п.п. 81-88, ЄСПР 
2000-XII, а також справу «Орак проти Туреччини» (рішення) № 31889/96, 
не опубліковане). 

Таким чином, Суд приєднує попередні заперечення Уряду до вивчен-
ня скарги заявника, що базується на статті 3 Конвенції, по суті. 
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ЩОДО ОБҐРУНТОВАНОСТІ СКАРГИ 

У своїх зауваженнях Уряд з самого початку визнав факт застосування 
наручників до заявника 7 вересня 1997 року і 1 липня 1998 року на недов-
гий час, а саме протягом 1 год. 25 хв. та протягом 25 хв. відповідно. Він об-
ґрунтував цей захід необхідністю покласти край актам опору заявника 
охоронцям кримінально-виконавчої установи і запобігти його спробам 
самогубства. Уряд заперечив стверджуване застосування наручників про-
тягом довгого періоду з 30 червня по 3 липня 1998 року, а також тверджен-
ня заявника, відповідно до яких 4 березня 1998 року і 22 січня 1999 року 
його жорстоко побили охоронці кримінально-виконавчої установи. 

Уряд підкреслив, що скарги заявника, пов’язані із застосуванням «пси-
хотропних катувань», не мають жодного реального підґрунтя і є наслідком 
його «розумово неврівноваженого стану» та «неадекватної поведінки». Він 
підтвердив, що до заявника не було застосовано жодного протизаконного 
медичного засобу. 

Заявник, зі свого боку, наполягав на реальному характері своїх скарг 
щодо нелюдського і такого, що принижує гідність, поводження і катувань, 
стверджуючи, що психічний діагноз, встановлений лікарем кримінально-
виконавчої установи, є результатом застосування психотропних катувань, 
ін’єкцій, електрошоку, а також електромагнітного впливу і фізичного та 
морального тиску, який на нього здійснювався. 

Заявник зазначив, що з вересня 2000 року його адвокат перестав реа-
гувати на прохання заявника відвідати його в кримінально-виконавчої 
установі, що, таким чином, не дозволило йому у повній мірі захистити 
свої інтереси в різних національних інстанціях. Вважаючи себе жертвою 
залякування з боку української влади, заявник підтвердив, що тільки Єв-
ропейський суд з прав людини є спроможним прийняти справедливе рі-
шення у його справі та встановити істину. 

Суд дійшов висновку, що в тому, що стосується зауважень сторін, ця 
частина заяви порушує складні питання щодо обставин та права, які не 
можуть бути вирішені на цій стадії розгляду, а вимагають глибокого ви-
вчення. З цього випливає, що ця частина заяви не може вважатися явно 
необґрунтованою в сенсі п. 3 статті 35 Конвенції. Не було виявлено жод-
ної іншої підстави для неприйнятності. 

2. Посилаючись на статтю 6 п. 1 Конвенції, заявник, стверджуючи, 
що є невинуватим, скаржиться на те, що став жертвою порушення свого 
права на справедливий розгляд. 

Відповідно до статті 6 п. 1 Конвенції: 
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«Кожен… при встановленні будь-якого кримінального обвинувачен-
ня, висунутого проти нього, має право на справедливий розгляд… незалеж-
ним і безстороннім судом…» 

У своїх зауваженнях Уряд підкреслив, що остаточне рішення у спра-
ві, про яку йдеться, було винесено Верховним Судом України 23 липня 
1996 року і що скарга заявника на підставі статті 6 п. 1 повинна бути від-
хилена через невідповідність ratione temporis положенням Конвенції. 

Заявник, зі свого боку, стверджував, що його аргументи не були 
розглянуті національними судами у спосіб, що відповідав би законодав-
ству, і що висновки, яких дійшли суди, були суперечливими і необґрун-
тованими. Вважаючи себе невинуватим, заявник підтвердив, що він став 
жертвою судової помилки і що розгляд його справи всередині держави не 
може вважатися справедливим в значенні статті 6 п. 1 Конвенції. 

Суд нагадує, що він може розглядати справи, що стосуються фактів, 
які мали місце після набуття чинності Конвенцією для відповідної дого-
вірної сторони. Дата набуття чинності Конвенції для України і набуття 
чинності заяви України про прийняття права на індивідуальні заяви – 11 
вересня 1997 року. 

У даному випадку звичайна внутрішня процедура, протягом якої су-
дові органи розглядали обставини справи, відповідність і обґрунтованість 
доказів державного обвинувача, а також аргументи обвинуваченого, за-
кінчилась постановою Верховного Суду України від 23 липня 1996 року, 
яка підтвердила вердикт, винесений судом першої інстанції, і покарання, 
до якого було засуджено заявника. У той же день постанова набрала чин-
ності. 

Таким чином, Суд констатує, що остаточне внутрішньодержавне рі-
шення в сенсі статті 35 п. 1 Конвенції було винесене до дати набуття чин-
ності Конвенцією для України. Він вирішив, що постанова Харківського 
обласного суду від 2 червня 2000 року, відповідно до якої смертна кара, 
до якої був засуджений заявник, була замінена на довічне ув’язнення, є 
тільки формальним актом розгляду, що випливає із законодавчих змін пі-
сля скасування смертної кари в Україні, і не може, таким чином, братися 
до уваги Судом при визначенні своєї компетенції ratione temporis в тому, 
що стосується скарги заявника, яка базується на статті 6 п. 1 Конвенції. 
Отже, ця скарга не підпадає під компетенцію ratione temporis Суду в зна-
ченні статті 35 п. 3 Конвенції і повинна бути відхилена відповідно до стат-
ті 35 п. 4 Конвенції. 

3. Посилаючись, по суті, на статтю 13 Конвенції, заявник скаржиться 
на те, що він не мав жодного «ефективного засобу правового захисту» 
згідно з українським правом, що дозволив би йому заявити про умови 
свого утримання і стверджувані факти нелюдського і такого, що прини-
жує гідність, поводження та катувань. 
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Відповідно до статті 13 Конвенції: 
«Кожен, чиї права і свободи, викладені в цій Конвенції, порушують-

ся, має право на ефективний засіб правового захисту у відповідному на-
ціональному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, 
що діяли як офіційні особи.» 

Уряд наголосив, що порушення статті 13 Конвенції не мало місця, 
оскільки заявнику жодним чином не перешкоджали звертатися до компе-
тентних українських органів, щоб заявити про стверджувані факти не-
людського і такого, що принижує гідність, поводження та катувань. Він 
підтвердив, що українське законодавство надає кожному ефективні за-
соби правового захисту, що дозволяють оскаржити факти нелюдського і 
такого, що принижує гідність, поводження та катувань, і що криміналь-
но-виконавча система ефективно реагує на подані скарги. Крім того, він 
заявив, що кожна особа може звернутися до суду з метою відновлення 
своїх прав. 

Заявник, зі свого боку, заявив, що ніякого ефективного розслідуван-
ня не було проведено у відповідь на його численні скарги, що були пода-
ні до різних українських органів і мали на меті оскаржити факти нелюд-
ського і такого, що принижує гідність, поводження та катувань. 

Суд дійшов висновку, що скарга заявника на підставі статті 13 Кон-
венції тісно пов’язана з тою, що базується на статті 3, і що ця частина за-
яви порушує важливі питання щодо обставин і права, які не можуть бути 
вирішені на цій стадії розгляду, а вимагають глибокого вивчення. З цього 
випливає, що ця частина заяви не може вважатися явно необґрунтова-
ною в значенні п. 3 статті 35 Конвенції. Не було виявлено жодної іншої 
підстави для неприйнятності. 

На цих підставах Суд одноголосно: 

оголосив прийнятними скарги заявника на підставі статей 3 і 13 Кон-
венції; 

оголосив неприйнятною іншу частину заяви. 
 

С. Доллє Ж.-П. Коста 
секретар голова 
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СПРАВИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ПРАВА 
НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУДОВИЙ РОЗГЛЯД 

(СТАТТЯ 6 КОНВЕНЦІЇ) 
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД 3 ПРАВ ЛЮДИНИ 

ЧЕТВЕРТА СЕКЦІЯ 

УХВАЛА ЩОДО ПРИЙНЯТНОСТІ 

заяви № 41974/98 
Олексія Володимировича Кучеренка 

проти України 

4 травня 1999 року Європейський суд з прав людини (четверта секція), 
засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді: 

п. Ґ. Ресс, голова, 
п. Л. Кафліш, 
п. І. Кабраль Баррето, 
п. В. Буткевич, 
пані Н. Важич, 
п. Д. Хедіґан, 
пані С. Ботучарова, 
а також п. В. Берже, секретар секції, 
беручи до уваги статтю 34 Конвенції про захист прав людини та ос-

новних свобод, 
беручи до уваги заяву, подану 17 квітня 1998 року Олексієм Воло-

димировичем Кучеренком проти України і зареєстровану 30 червня 1998 
року під № 41974/98, 

беручи до уваги доповіді, передбачені статтею 49 Реґламенту Суду, 
після наради постановляє: 
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ФАКТИ 

Заявник – громадянин України, 1968 року народження, який перебуває 
в ув’язненні в м. Феодосії, Україна. 

Факти справи, наведені заявником, можна стисло викласти таким 
чином. 

А. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ 

13 грудня 1995 року заявник вчинив збройний напад, під час якого 
було вбито двох охоронців заводу. Невдовзі його було заарештовано. 

Під час слідства адвокат заявника звернувся до прокуратури м. Києва, 
вимагаючи допитати п’ятьох осіб, свідчення яких, як він запевняв, були не-
обхідними для правильної оцінки подій. Постановою прокуратури м. Києва 
від 12 липня 1996 року цю заяву було відхилено. 

8 травня 1997 року суд другої інстанції м. Києва виніс заявникові 
смертний вирок за збройний напад і вбивство двох осіб. 

Постановою від 7 серпня 1997 року Верховний Суд залишив вирок, 
постановлений судом другої інстанції м. Києва, без змін. 

24 лютого 1998 року мати заявника подала скаргу у порядку нагляду 
на ім’я Голови Верховного Суду з проханням переглянути судові рішен-
ня стосовно її сина. Листом від 9 квітня 1998 року Голова Верховного 
Суду відхилив це прохання. 

В. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

Стаття 384 Кримінально-процесуального кодексу України визначає: 
«Перегляд у порядку нагляду вироку, ухвали і постанови суду, що на-

брали законної сили, допускається лише за протестом прокурора, голови 
суду та їх заступників (...)» 

У статті 402 цього Кодексу йдеться про те, що рішення суду, винесе-
не за касаційною процедурою, є остаточним. 

ОСКАРЖЕННЯ 

Посилаючись на статтю 6 Конвенції, заявник скаржиться, що було 
порушено його право на допит свідків обвинувачення та на справедли-
вий судовий розгляд справи в суді. Посилаючись на статтю 3 Конвенції, 
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він скаржиться, що під час слідства його було піддано поводженню, що 
принижує людську гідність. 

ПРАВО 

Заявник скаржиться, що було порушено його право на справедливий 
судовий розгляд і що йому відмовили в можливості допиту свідків об-
винувачення. Посилаючись на статті 3 і 6 Конвенції, він скаржиться, що 
під час слідства його було піддано поводженню, що принижує людську гід-
ність. 

Суд нагадує, що він може розглядати лише справи стосовно фактів, 
які мали місце після підписання Конвенції відповідною Договірною Сто-
роною. Дата набрання Конвенцією чинності в Україні і прийняття заяви 
України про визнання права на індивідуальну скаргу – 11 вересня 1997 
року. 

Суд нагадує також, що, відповідно до пункту 1 статті 35 Конвенції, 
Суд може приймати заяви лише тоді, коли вичерпано всі національні за-
соби захисту, і впродовж шести місяців від дати постановлення остаточ-
ного рішення. 

Суд нагадує, що, відповідно до статті 402 Кримінально-процесуаль-
ного кодексу України, рішення суду, винесене за касаційною процедурою, 
є остаточним. 

3 документів, поданих заявником, випливає, що останнє рішення в 
цій справі в рамках звичайного провадження (касаційне провадження) було 
винесене Верховним Судом 7 серпня 1997 року, до дати набрання Конвен-
цією чинності в Україні і прийняття заяви України про визнання права на 
індивідуальну скаргу. 

Заявник підкреслює, що скарга у порядку нагляду, подана 24 лютого 
1998 року Голові Верховного Суду, вичерпує національні засоби право-
вого захисту в значенні пункту 1 статті 35 Конвенції і що, розглядаючи 
питання про компетентність ratione temporis Суду, її слід взяти до уваги. 

Суд нагадує, що «не можна вважати ефективним надзвичайне оскар-
ження, здійснення якого залежить від дискреційного права суду» (заява 
№ 14545/89, рішення від 9 жовтня 1990 року, Рішення і доповіді (D.R.) 66, 
С. 239) і що «для того, щоб оскарження вважалося ефективним, воно має 
бути саме доступним, – а це означає, що заінтересована особа повинна мати 
змогу самостійно розпочати процедуру оскарження» (заява № 12604/86, рі-
шення від 10 липня 1991 року, Рішення і доповіді (D.R.) 70, С. 125). 

Відповідно до статті 384 Кримінально-процесуального кодексу, скаргу 
у порядку нагляду з метою перегляду остаточних судових рішень може роз-
глядати лише прокурор чи голова відповідного суду або його заступники. 
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У цій справі Суд зауважує, що заявникові не було надано повноцін-
ного права скористатися процедурою, передбаченою в статті 384 Кримі-
нально-процесуального кодексу. Для використання такого засобу захисту 
необхідно, щоб особа, зазначена в цій статті, могла самостійно подати 
скаргу до відповідного суду. Суд вважає, що такий засіб захисту був не-
можливим, оскільки заявника було позбавлено можливості самостійно 
розпочати процедуру оскарження, отже, йдеться про надзвичайний спосіб 
оскарження в значенні статті 35 Конвенції. 

Суд зазначає, що скарга у порядку нагляду, подана матір’ю заявни-
ка Голові Верховного Суду після дати набрання Конвенцією чинності 
для України і прийняття заяви України про визнання права на індивіду-
альну скаргу, не становить вичерпання національних засобів правового 
захисту в значенні пункту 1 статті 35 Конвенції. Отже, «остаточним рішен-
ням на національному рівні» у значенні пункту 1 статті 35 Конвенції є, в цій 
справі, рішення Верховного Суду від 7 серпня 1997 року, а скаргу в поряд-
ку нагляду не можна брати до уваги при визначенні компетенції Суду 
ratione temporis. 

Суд вважає, що заява є несумісною ratione temporis із положеннями 
пункту 3 статті 35 Конвенції і що її слід відхилити на підставі пункту 4 
статті 35 Конвенції. 

На цих підставах Суд одноголосно 

оголошує заяву неприйнятною. 
 
Вінсен Берже Ґеорґ Ресс 
секретар голова 
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РАДА ЄВРОПИ 
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ 

ЧЕТВЕРТА СЕКЦІЯ 

РІШЕННЯ 
ПРО ПРИЙНЯТНІСТЬ ЗАЯВИ 

Заява № 45539/99, 
подана Сергієм Михайловичем Фальковичем 

проти України 

Європейський суд з прав людини (четверта секція) в засіданні 11 лип-
ня 2000 р. єдиною палатою, до складу якої увійшли судді: 

п. Г. Ресс, голова, 
п. І. Кабраль Баррето, 
п. В. Буткевич, 
пані Н. Важич, 
п. Ж. Хедіган, 
п. М. Пеллонпя, 
пані С. Ботучарова, 
а також п. В. Берже, секретар секції, 
беручи до уваги зазначену петицію, подану до Європейської комісії з 

прав людини 10 вересня 1998 р. і зареєстровану 19 січня 1999 р., 
відповідно до статті 5, п. 2, Протоколу № 11 до Конвенції, згідно 

з яким Суд є компетентний у розгляді петиції, 
враховуючи зауваження, подані Урядом-відповідачем, та зауважен-

ня, подані у відповідь заявником, 
на підставі судового розгляду ухвалив таке рішення: 
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ФАКТИ 

Заявник – громадянин України, народився 1970 р., ув’язнений у 
м. Черкаси, Україна. В Суді інтереси заявника представляє його мати, пані 
Лідія Фалькович. 

А. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ 

Фактичній бік справи, виходячи з викладу сторін, може бути узагаль-
нений таким чином. 

5 вересня 1996 р. заявника було заарештовано за підозрою в зґвалту-
ванні 10-річної дівчинки. В кінці вересня 1996 р. заявника було поміщено 
в слідчий ізолятор м. Черкаси. 

З вересня 1996 р. по березень 1997 р. заявник і його мати неодноразо-
во зверталися до прокуратури м. Черкаси, до обласної прокуратури та до 
Генеральної прокуратури України зі скаргами щодо жорстокого поводжен-
ня з заявником та застосування до нього катувань під час слідства. 

27 червня 1997 р. відділ психологічної експертизи Служби безпеки 
України проаналізував результати психологічної та медичної експертиз, 
яким було піддано заявника в період з 25 серпня 1996 р. по 15 квітня 1997 р. 
Висновки зазначеного аналізу зводяться до наступного: 

– експертизою не виявлено постійних рис заявника, що відображають 
специфічний характер його психіки; 

– психологічне тлумачення експертом результатів тестів є недостат-
нє й суперечливе; 

– висновки експерта щодо сексології неоднозначні й надто загальні; 
– порівняльний аналіз психологічних особливостей заявника прове-

дений не був; 
– результати експертиз суперечливі й гіпотетичні. 
23 вересня 1997 г. Черкаський обласний суд (суд першої інстанції) 

розпочав слухання. В ході слухання захисники заявника представили де-
кілька вимог, зокрема з таких питань: 

– виклик тридцяти трьох свідків захисту; 
– аналіз відеокасет і фотографій; 
– проведення судово-медичної експертизи (експертизи ДНК); 
– розгляд медичного висновку щодо ротової порожнини обвинува-

чуваного з огляду на відхилення ним показань свідків обвинувачення з 
приводу стану його зубів, а також аналіз результатів психологічної та медич-
ної експертиз від 27 червня 1997 р. з підтвердженням їхнього гіпотетич-
ного характеру; 

– проведення тестів. 



ФАЛЬКОВИЧ ПРОТИ УКРАЇНИ 

 91 

За твердженням заявника, всі зазначені вимоги були судом відхилені. 
19 березня 1998 р. Черкаський обласний суд приговорив заявника до 

дев’яти років позбавлення волі за згвалтування. Суд, зокрема констатував 
таке: 

– вина звинуваченого підтверджена показаннями потерпілої та її по-
друг, а також результатами психологічної, біологічної та медичної експе-
ртиз, згідно з якими участь звинувачуваного в злочині не виключається; 

– незважаючи на підтвердження алібі обвинувачуваного свідками 
захисту, ця обставина не може бути врахована для виправдання обвину-
вачуваного; 

– незважаючи на те, що біологічна експертиза під час слідства була 
проведена з порушеннями закону, її результати не можуть вплинути на 
кінцевий висновок суду; 

– аналіз результатів психологічної та медичної експертизи від 27 че-
рвня 1997 р. і медичний висновок щодо ротової порожнини обвинувачу-
ваного не можуть вважатися доказами на його користь; 

– позитивна характеристика обвинувачуваного всіма його колегами і 
друзями не може вважатися пом’якшуючою обставиною. 

Після проголошення вироку суд навів особливу думку голови суду 
п. Литвинцева, яка має такий зміст: 

– прямі докази вини обвинувачуваного відсутні; 
– докази звинувачення фактично не були встановлені; 
– слідство та встановлення доказів обвинувачення здійснювалися з 

порушенням законодавства; 
– вирок суду базується в основному на показаннях потерпілої, деся-

тирічної дівчинки, та її подруг такого самого віку; вирок базується також 
на гіпотетичних висновках біологічної експертизи, проведеної з пору-
шенням законодавства; 

– всі свідки захисту підтвердили алібі обвинувачуваного; 
– єдина можливість довести відсутність вини обвинувачуваного за 

допомогою судово-медичної експертизи була відхилена судом більшістю 
голосів; 

– свідчення десятирічних дівчаток не можуть вважатися об’єктивни-
ми, оскільки вони неодноразово змінювалися під час слідства; 

– процедура впізнання обвинувачуваного як особи, що вчинила зло-
чин, потерпілою та свідками проведена з порушеннями законодавства (впі-
знання було здійснене через шість місяців після арешту обвинувачуваного, 
і очевидним є вплив, справлений батьками потерпілої та її подруг); 

– слідчий експеримент не було проведено; 
– видається можливою фальсифікація доказів і документів під час 

слідства; 
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– з огляду на те, що вину п. Фальковича не було встановлено під час 
слухання, він має бути виправданий. 

24 березня 1998 р. адвокати заявника подали до Верховного суду 
України клопотання про відміну рішення Черкаського обласного суду від 
19 березня 1998 р., зазначивши в ньому, зокрема таке: 

– докази вини обвинувачуваного мають гіпотетичний характер; 
– докази обвинувачення фактично не встановлені; 
– слідство і встановлення доказів обвинувачення проводилися з по-

рушенням положень законодавства; процес слідства кілька разів пере-
ривався; під час слідства заявника піддавали жорстокому поводженню 
та катуванням; 

– не була проведена судово-медична експертиза потерпілої; 
– вирок суду першої інстанції базується на свідченнях десятирічних 

дівчаток, які не можуть вважатися об’єктивними, оскільки неодноразово 
змінювалися під час слідства; вирок базується на гіпотетичних висновках 
біологічної експертизи, проведеної з порушеннями законодавства; 

– всі свідки захисту підтвердили алібі обвинувачуваного; 
– процедура пізнання звинувачуваного як особи, що вчинила злочин, 

потерпілою та свідками проведена з порушеннями законодавства (впіз-
нання було здійснене через шість місяців після арешту обвинувачувано-
го, і очевидним є вплив, справлений батьками потерпілої та її подруг); 

– слідчий експеримент не було проведено; 
– під час слідства мала місце фальсифікація доказів і документів; 
– згідно з медичним висновком стан зубів обвинувачуваного добрий, 

що суперечить свідченням подруг потерпілої; 
– аналіз результатів психологічної та медичної експертиз від 27 чер-

вня 1997 р. підтверджує їх гіпотетичний характер; 
– стороні обвинувачення належало довести відповідно до закону ви-

ну обвинувачуваного, а обвинувачення в кримінальній справі може базува-
тися лише на прямих і в законному порядку встановлених доказах; будь-
який сумнів щодо вини обвинувачуваного повинен був тлумачитися ли-
ше на його користь; 

– з огляду на те, що вина п. Фальковича не була встановлена під час 
слухання, він має бути виправданий. 

Адвокати заявника звернулися до Верховного Суду з клопотанням про 
більш ретельний розгляд фактичного боку справи, поданих документів, а 
також аргументів голови суду першої інстанції. Рішенням від 9 червня 
1998 р. Верховний суд відхилив подання адвокатів заявника, підтвердив-
ши, зокрема, таке: 

– вирок суду першої інстанції ґрунтується головним чином на вста-
новлених в законному порядку доказах і свідченнях потерпілої та її по-
друг; 



ФАЛЬКОВИЧ ПРОТИ УКРАЇНИ 

 93 

– згідно з результатами біологічної експертизи участь обвинувачува-
ного у злочині не виключається; 

– впізнання обвинувачуваного свідками проведено відповідно до ви-
мог закону; 

– незважаючи на розходження в свідченнях подруг потерпілої, ця 
обставина не може слугувати для виправдання обвинувачуваного; 

– результати психологічної, медичної та біологічної експертиз є ясні 
й такі, що не суперечать один одному; 

– незважаючи на підтвердження алібі обвинувачуваного свідками 
захисту, ця обставина не може братися до уваги для виправдання обвинува-
чуваного; 

– скарги заявника щодо жорстокого поводження з ним не підтверди-
лися. 

У вересні 1998 р. адвокат заявника подав надзвичайне клопотання го-
лові Верховного Суду про перегляд судових рішень щодо заявника «в по-
рядку нагляду». Клопотання було відхилене заступником голови Верховно-
го Суду листом від 16 вересня 1998 р. 

В. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ ВІД 28 ЧЕРВНЯ 1996 Р. 

Стаття 62. «Особа вважається невинуватою (…) доки її вину не буде 
доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. 

Ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні зло-
чину. 

Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незакон-
ним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини 
особи тлумачаться на її користь». 

КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС 
ВІД 28 ЖОВТНЯ 1960 Р. (ЗІ ЗМІНАМИ) 

«Стаття 22. Суд, прокурор, слідчий і особа, яка провадить дізнання, зо-
бов’язани вжити всіх передбачених законом заходів для всебічного, пов-
ного і об’єктивного дослідження обставин справи (…). 

Суд, прокурор, слідчий, особа, яка провадить дізнання, не вправі пере-
кладати обов’язок доказування на обвинуваченого». 

«Стаття 239. Підписання вироку і окрема думка. 
Вирок підписують усі судді або один суддя, коли справа розглядалася 

ним одноособово. Суддя, який залишився в меншості, має право викласти 
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письмово свою окрему думку, яка приєднується до справи, але оголошенню 
не підлягає. 

Коли кримінальна справа, в якій є окрема думка, не розглядалася су-
дом касаційної інстанції (…), окрема думка разом зі справою направляється 
голові вищестоящего суду для вирішення питання про необхідність пере-
гляду справи в порядку нагляду.» 

ОСКАРЖЕННЯ 

Посилаючись на статтю 3 Конвенції, заявник скаржиться на те, що в 
ході слідства з вересня 1996 р. по березень 1997 р. його піддавали жорсто-
кому та такому, що принижує людську гідність, поводженню, а також ка-
туванням. 

Посилаючись на статтю 5 Конвенції, заявник вважає, що його арешт 
у вересні 1996 р. був незаконний. 

Заявник стверджує, що порушене його право на справедливий судо-
вий розгляд його справи. Він скаржиться також, що в ході слідства мате-
ріали його справи були сфальсифіковані, а з трьох членів суду першої ін-
станції лише голова адекватно виклав її фактичний бік. Крім цього, заяв-
ник стверджує, що в своїй окремій думці голова суду зазначив серйозні 
порушення в застосуванні внутрішнього права та великі сумніви щодо 
вини заявника, але аргументи заявника і аргументи голови суду першої 
інстанції не знайшли відгуку в рішенні касаційного судового органу. За-
явник зазначає також, що його було позбавлено можливості викликати на 
слухання справи тридцять три свідка захисту. Вважаючи, що його вину 
не доведено законним шляхом, заявник стверджує, що він постраждав 
від незаконного звинувачення і що не був дотриманий принцип презум-
пції невинуватості. Заявник посилається при цьому на статтю 6, пп. 1, 2, 
3 d, Конвенції. 

З огляду на неприйняття судового рішення на його користь заявник 
скаржиться на порушення його права на ефективне оскарження в націона-
льних судових інстанціях для захисту його права, посилаючись при цьо-
му на статтю 13 Конвенції. 

ПРАВО 

1. Заявник скаржиться на те, що під час слідства з вересня 1996 р. по 
березень 1997 р. він піддавався жорстокому і такому, що принижує люд-
ську гідність, поводженню, а також катуванням. Він стверджує крім цьо-
го, що арешт у вересні 1996 р. був незаконний, посилаючись при цьому 
на статті 3 і 5 Конвенції. 
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Суд нагадує, що до нього можуть подаватися скарги, які стосуються 
фактів, що сталися після набуття чинності Конвенцією стосовно однієї з 
Договірних Сторін. Дата набрання Конвенцією чинності в Україні і при-
йняття заяви України про визнання права на індивідуальну скаргу – 11 
вересня 1997 року. 

Зважаючи на те, що заявника було заарештовано у вересні 1996 р. і 
що слідство в його справі велося з вересня 1996 р. по березень 1997 р., 
скарга заявника згідно зі статтями 3 і 5 Конвенції не підпадають під ком-
петенцію Суду ratione temporis (за часовою ознакою). 

Суд зазначає, отже, що згадана частина скарги несумісна за принципом 
ratione temporis з положеннями Конвенції відповідно до статті 33, п. 3, 
Конвенції і має бути відхилена згідно зі статтею 35, п. 4, Конвенції. 

2. Заявник скаржиться на те, що його було позбавлено права на спра-
ведливий розгляд справи в суді, з огляду на те, що з трьох членів суду 
першої інстанції лише голова суду адекватно розглянув фактичні обста-
вини справи, а також зважаючи на те, що Верховний Суд не відповів на 
аргументи заявника та на аргументи голови суду першої інстанції, який у 
своїй окремій думці вказав на наявність серйозних порушень у застосу-
ванні внутрішнього права та на значні сумніви щодо вини звинувачувано-
го. Заявник скаржиться також на те, що його було позбавлено можливості 
викликати на слухання справи тридцять три свідки захисту. Вважаючи, 
що його вина не була доведена законним шляхом, заявник стверджує, що 
став жертвою незаконного обвинувачення, оскільки не був дотриманий 
принцип «презумпції невинуватості». Заявник посилається при цьому на 
пп. 1, 2, 3 d статті 6 Конвенції, в якій у відповідній частині зазначається: 
«1. Кожна особа має право на справедливий розгляд її справи незалежним 
і неупередженим судом (…). 

2. Особа, обвинувачувана у вчинені кримінального злочину, вважа-
ється невинуватою доти, поки її вину не буде доведено згідно з законом. 

3. Кожна людина, обвинувачена у вчинені кримінального злочину, 
має щонайменше такі права: (…) d) допитувати свідків обвинувачення 
і вимагати виклику для допиту свідків захисту на тих самих умовах, що 
й свідків обвинувачення». 

У своїх зауваженнях Уряд зазначає, що справа заявника розглядала-
ся за загальним процесом, і йому була надана можливість викликати на 
слухання всіх свідків, які могли надати судові свідчення щодо даної справи, 
при цьому суд визнав недоцільним допит тридцяти трьох свідків захисту. 
Уряд зауважує, що відповідно до чинного законодавства та судової прак-
тики національні судові органи самі оцінюють зібрані ними елементи та 
доцільність розгляду доказів, поданих свідками. У даному випадку алібі, 
подане обвинувачуваним, було розглянуте в усіх аспектах. Незважаючи 
на підтвердження алібі свідками захисту, воно не могло вважатися під-
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ставою для виправдання обвинувачуваного з огляду на суперечливий ха-
рактер згаданих свідчень. Уряд стверджує, що всі елементи справи були 
зібрані і розглянуті відповідно до закону, а обвинувачення заявника базу-
ється на встановлених у законному порядку доказах і на результатах екс-
пертизи, проведеної кваліфікованими спеціалістами. Уряд зазначає, що 
заявник не визнає лише ті результати експертизи, які підтверджують його 
вину, причому згадані результати не є суперечливими. 

Уряд зазначає, що в ході процесу обвинувачуваний користувався до-
помогою адвокатів, що він подав усі аргументи, які вважав за потрібне, 
для захисту своїх інтересів, а відповідні органи належним чином оцінили 
згадані аргументи і дали на них відповідь. Наявність окремої думки голо-
ви суду першої інстанції підтверджує, на думку Уряду, справедливий ха-
рактер розгляду справи. Уряд зазначає, що згадана окрема думка була на-
діслана разом із матеріалами справи Голові Верховного суду і була від-
хилена відповідно до статті 339, п. 2, Кримінально-процесуального кодексу, 
згідно з якою голова вищої судової інстанції приймає рішення про доці-
льність перегляду справи «в порядку нагляду» у випадках, коли криміна-
льна справа, щодо якої висловлена окрема думка, не розглядалася судом 
касаційної інстанції. 

Уряд зазначає також, що в правовій системі України застосовуються 
принципи непрямого доведення та законної презумпції, причому в дано-
му випадку принцип «презумпції невинуватості» був дотриманий, а вина 
заявника доведена в законному порядку. На думку Уряду, той факт, що 
прокуратура не вдалася до процедури перегляду судових рішень щодо за-
явника «в порядку нагляду», свідчить про справедливий характер розгля-
ду справи. 

Уряд просить Суд відхилити скаргу заявника, подану згідно з пп. 1, 
2, 3 d статті 6 Конвенції, як таку, що є необґрунтованою відповідно до 
п. 3 статті 35 Конвенції. 

У відповідь на зауваження Уряду заявник стверджує, що з трьох су-
ддів суду першої інстанції тільки голова розглянув обставини справи та 
аргументи обвинувачуваного глибоко й відповідно до закону. Заявник 
зазначає, що в своїх зауваженнях Уряд просто переписав формулюван-
ня рішень національних судових органів, не подаючи нових пояснень. 
Заявник вважає, що єдина можливість довести його невинуватість поля-
гала в тому, щоб подати його аргументи в тому вигляді, як вони викладе-
ні в касаційній скарзі і підтверджені головую суду першої інстанції в йо-
го окремій думці в поданні до Верховного Суду. На думку заявника, жо-
дне з запитань, поставлених у окремій думці, не одержало відповіді в 
постанові Верховного Суду. Наголошуючи на своїй цілковитій невину-
ватості, заявник просить Суд визнати його скаргу такою, що може бути 
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прийнята до розгляду, оскільки не вважає розгляд своєї справи справед-
ливим. 

Суд нагадує, що відповідно до статті 19 Конвенції до його завдань 
входить перевірка дотримання державами-учасницями зобов’язань, що 
випливають з Конвенції. Так, до його компетенції не належить розгляд 
фактичних або правових помилок, яких можуть припускатися судові ор-
гани, за винятком випадків та тією мірою, коли такі помилки призводять 
до порушення прав і свобод, що гарантуються Конвенцією. Попри те, що в 
статті 6 Конвенції гарантується право на справедливий розгляд справ у 
суді, нею не регламентується прийнятність доказів як така, оскільки це 
питання перш за все регулюється внутрішнім правом (рішення в справі 
«Шенк проти Швейцарії» від 12 липня 1988 р., серія А, № 140, пп. 45-46). 

Таким чином, Суд не може розглядати спосіб, у який докази і фактич-
ні обставини справи розглядалися головою суду першої інстанції, або оці-
нювати висновки, що їх зробив згаданий суд або суд касаційної інстанції. 

Суд зауважує, що в даному випадку аргументи заявника, викладе-
ні ним у касаційній скарзі, відповідають в основному аргументам голови 
суду першої інстанції, викладеним ним у його окремій думці, і що Вер-
ховний суд дав відповідь на ці аргументи. Верховний суд дав також від-
повідь і на аргументи, викладені в окремій думці, хоча про це не згаду-
ється в рішенні, що досліджується. Маючи на увазі, що відповідно до стат-
ті 6, п. 1, Конвенції національні судові органи повинні вмотивовувати 
свої рішення (див. рішення в справі «Руїс Торіха проти Іспанії» від 9 грудня 
1994 р., серія А-303, п. 29), Суд вважає, що в даному випадку Верховний 
суд дотримався зазначеної вимоги. 

Стосовно скарги заявника на підставі п. 2 статті 6 Конвенції, Суд 
зауважує, що мотивування, вжите судовими органами Україні («незважаючи 
на підтвердження алібі свідками захисту та наявність розходжень у свід-
ченнях подруг потерпілої, ця обставина не може слугувати підставою для 
виправдання обвинувачуваного»), не перекладає тягар доведення на заяв-
ника, а стосується більше оцінки судовими органами елементів наданих до-
казів. Крім того, заявник не наводить жодного свідчення про те, що будь-
який державний орган порушив принцип «презумпції невинуватості» в ході 
кримінального процесу щодо нього. 

Стосовно скарги заявника щодо виклику тридцяти трьох свідків захи-
сту Суд зауважує, що відповідно до п. 3 d статті 6, Конвенції національні 
судові органи, в принципі, самі ухвалюють рішення про доцільність прий-
няття свідчень свідків у «самостійному» розумінні цього виразу в системі 
Конвенції. Згаданою статтею не вимагається допитувати всіх свідків за-
хисту (див. заяву 25062/94, рішення від 18 жовтня 1995 р., Збірник рішень 
і доповідей № 83, С. 85). Суд зазначає, що в даному випадку суд першої ін-
станції допитав сім свідків захисту, чиї свідчення давалися на підтверд-
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ження алібі заявника. Суд не визнав за необхідне допитувати інших свід-
ків захисту, мотивуючи це тим, що згадані свідки не можуть подати дода-
ткові дані щодо злочину. 

Суд констатує, що скарга заявника відповідно до п.п. 1, 2, 3 d статті 6, 
Конвенції не є обґрунтованою з огляду на п. 3 статті 35 Конвенції і має 
бути відхилена згідно з п. 4 статті 35. 

3. Заявник посилається на статтю 13 Конвенції, стверджуючи, що не 
мав змоги скористатися ефективними засобами правового захисту своїх 
інтересів перед державними органами. 

Суд звертає увагу на свою практику, згідно з якою в статті 13 йдеть-
ся про внутрішній правовий захист стосовно лише тих скарг, які можуть 
вважатися обґрунтованими з огляду на Конвенцію (справа «Атанасоглу 
та ін. проти Швейцарії», № 27644/95, 6.4.2000, п. 58). У випадку, що розгля-
дається, Суд відхилив кожний пункт скарги заявника, як такі, що є необ-
ґрунтовані або несумісні ratione temporis з положеннями Конвенції. 

З наведеного вище випливає, що скарга заявника за статтею 13 є яв-
но необґрунтованою і має бути відхилена відповідно до п. 4 статті 35 
Конвенції. 

З огляду на зазначені причини Суд одноголосно 

визнає заяву такою, що неприйнятна до розгляду. 
 

Вінсен Берже Ґеорґ Ресс 
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 3 ПРАВ ЛЮДИНИ 

ДРУГА СЕКЦІЯ 

РІШЕННЯ ЩОДО ПРИЙНЯТНОСТІ 

заяви № 65514/01, 
поданої Олександром Федоровичем Новіковим 

проти України 

Європейський суд з прав людини (друга секція) 17 вересня 2002 року 
на засіданні палати, до складу якої увійшли судді: 

п. Ж.-П. Коста, голова, 
п. А.Б. Бака, 
п. Гаукура Йорундссон, 
п. К. Юнґвірт, 
п. В. Буткевич, 
пані В. Томассен, 
п. М. Уґрехелідзе, 
а також п. Т.Л. Ерлі, помічник секретар секції, 
розглянувши вищевказану заяву, подану 20 липня 2000 року, розгля-

нувши зауваження Уряду держави-відповідача та зауваження, надані за-
явником у відповідь, після обговорення виносить таке рішення: 

ФАКТИ 

Заявник, Олександр Федорович Новіков, є громадянином України, 1953 
року народження, проживає в Бердичеві, Україна. 
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Факти справи, викладені заявником, можуть бути підсумовані таким 
чином. 

До 1.09.1998 року заявник перебував на військовій службі як офіцер 
у військовій частині А-0241. Після звільнення він попросив виплатити 
йому надбавки за речове майно в сумі 1852,24 грн., а також середню заро-
бітну плату, нараховану при звільненні. 

У зв’язку з невиплатою зазначеної суми через відсутність коштів у тра-
вні 1999 року заявник подав в Бердичівський міський суд позов до війсь-
кової частини А-0241 щодо виплати йому надбавки за речове майно та 
середньої заробітної плати. 

Відповідно до рішення від 7.09.1999 року суд визнав правомірною 
частину вимог заявника і зобов’язав військову частину А-0241 виплатити 
заявнику відповідну суму, що відповідає сумі надбавки за речове майно. 
Суд відхилив позов заявника в частині виплати середньої заробітної пла-
ти, нарахованої при звільненні, оскільки відповідно до закону таке право 
не гарантоване військовослужбовцям. 

20.09.1999 року суд направив до управління юстиції у м. Бердичеві 
виконавчий лист щодо виконання вищезгаданого судового рішення. 

У період з вересня 1999 року по серпень 2000 року заявник направив 
кілька скарг до управління юстиції у м. Бердичеві щодо примусового ви-
конання рішення суду від 7.09.1999 року, а також направив кілька скарг 
«в порядку нагляду» голові Верховного Суду України, вимагаючи пере-
гляду рішення від 7.09.1999 року у частині виплати середньої заробітної 
плати. 

У двох листах від 20.12.1999 року і 29.03.2000 року заступник дире-
ктора управління юстиції у м. Бердичеві підтвердив, що військова части-
на А-0241 повинна виплатити заявнику суму 1 852,24 грн. Він також 
повідомив, що саме Міністерство оборони України повинне виплатити за-
явнику борг військової частини А-0241 через відсутність у останньої вла-
сних коштів. 

29.02.2000 року заявник направив до Міністерства оборони України 
скаргу щодо примусового виконання судового рішення від 7.09.1999 року. 

У листі від 3.07.2000 року директор фінансового департаменту Міні-
стерства оборони України повідомив заявника, що виплата заборгованості 
у повному обсязі неможлива в зв’язку з тим, що Державне казначейство 
нерегулярно перераховує кошти на покриття поточних витрат міністерства. 

13 серпня 2001 року заявник отримав відповідно до рішення Берди-
чівського міського суду від 7 вересня 1999 року суму 1 852, 24 грн., що ста-
новить надбавку за речове майно. 
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ОСКАРЖЕННЯ 

Посилаючись на ст. 6 п. 1 Конвенції та ст.1 Протоколу 1, заявник 
скаржиться на невиконання рішення Бердичівського міського суду від 
7.09.1999 року, відповідно до якого за заявником визнається його право на 
отримання надбавки за речове майно та відповідно до якого військова час-
тина А-0241 повинна виплатити йому зазначену суму у повному обсязі. Він 
також скаржиться на відмову Бердичівського міського суду визнати за ним 
право на отримання середньої заробітної плати, нарахованої на момент 
звільнення. 

Посилаючись на ст. 13 Конвенції, заявник скаржиться на те, що він 
не мав жодного «ефективного засобу» національного правового захисту, 
який би дозволив виправити порушення його права на виконання рішен-
ня суду, винесеного на користь заявника. 

ПРАВО 

У світлі статті 6 п. 1 Конвенції та статті 1 Протоколу № 1 заявник 
скаржиться на невиконання рішення Бердичівського міського суду від 7 
вересня 1999 року, яким було визнане його право на отримання надбавки 
за речове майно та яке зобов’язувало військову частину А-0241 виплати-
ти йому цю суму у повному обсязі. Він скаржиться також на відмову Бе-
рдичівського міського суду визнати за ним право на отримання середньої 
заробітної плати, нарахованої на момент звільнення. 

У відповідній частині статті 6 п. 1 Конвенції встановлено таке: 
«1. Кожна особа при визначені її цивільних прав і обов’язків має пра-

во на справедливий розгляд (…) впродовж розумного строку (..) незалеж-
ним і неупередженим судом» 

Відповідно до ст. 1 Протоколу № 1: 
«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 міжнаро-
дного права.» 

Суд зазначає, що скарги заявника на підставі ст. 6 п. 1 Конвенції та 
ст. 1 Протоколу 1 містять два аспекти, які він розгляне по черзі: перший 
стосується невиконання рішення Бердичівського міського суду від 7 ве-
ресня 1999 року; другий стосується відмови Бердичівського міського 
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суду визнати за ним право на отримання середньої заробітної плати, на-
рахованої на момент звільнення. 

1. ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ СТ. 6 П. 1 КОНВЕНЦІЇ 

У першу чергу Суд повинен встановити, чи з огляду на прецедентну 
практику можливо застосувати статтю 6 п. 1 Конвенції («Пеллегрін проти 
Франції» [GC], № 28541/95, СЕDН) до процедури виконання рішення Бер-
дичівського міського суду від 7 вересня 1999 року, беручи до уваги війсь-
ковий характер справи. 

Уряд, посилаючись на рішення у справі «Пеллегрін проти Франції», 
стверджує, що ст. 6 п. 1 Конвенції не застосовується, оскільки справа сто-
сується спору між військовослужбовцем та органом державної влади. 
Заявник не висловлюється з цього приводу. 

Суд нагадує, що для того, щоб ст. 6 п. 1 Конвенції могла бути засто-
сована в її цивільній частині, необхідна наявність спору щодо «права» як 
такого, що визнане у внутрішньому законодавстві. Повинно йтися про 
реальний та серйозний спір; він повинен стосуватися як самого права, 
так і його різновидів або моделей застосування. Крім цього, предмет 
провадження повинен напряму стосуватися відповідного права цивільного 
характеру. Суд відзначає, що в цій справі не дискутувалося, що мав місце 
спір стосовно права, визнаного внутрішнім законодавством, що спір був 
дійсним та серйозним і що предмет провадження напряму стосувався від-
повідного права цивільного характеру. Суд зауважує, що спір стосувався 
цивільного права за своєю суттю, тобто йшлося про спір між працівником 
та роботодавцем щодо умов розірвання трудового договору. Залишається 
з’ясувати, чи є право, про яке йдеться, «цивільним за характером» в розу-
мінні ст. 6 п. 1 Конвенції. 

Суд нагадує, що існують обмеження щодо застосування ст. 6 п. 1 
Конвенції до спорів між державними службовцями, професійна діяльні-
сть яких має специфічний характер в рамках діяльності органу державної 
влади, де останній несе на собі частину державної влади, захищаючи за-
гальні інтереси держави або інших органів державної влади. Прикладом 
такої діяльності є діяльність збройних сил та поліції. Суду необхідно пе-
ревірити, наскільки діяльність заявника включає, беручи до уваги вико-
нання професійних обов’язків, пряму або непряму участь у реалізації дер-
жавної влади та захисті загальних інтересів держави або інших органів 
державної влади. 
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Суд відзначає, що заявник проходив службу як кадровий офіцер у 
військовій частині та виконував обов’язки, пов’язані з захистом громад-
ських інтересів. Однак на час спору заявник вже не виконував своїх про-
фесійних обов’язків. Зі звільненням він розірвав специфічний зв’язок 
з державою, який вимагав довіри, лояльності і пов’язував його з орга-
ном державної влади, та опинився в ситуації, яку можна порівняти зі 
статусом кредитора в приватному праві. Саме маючи цей статус, заяв-
ник розпочав спір проти органу державної влади перед національними 
судовими органами загальної юрисдикції з метою визнання свого права 
на отримання надбавки за речове майно та середньої заробітної плати, 
нарахованої на момент звільнення. За цих обставин та враховуючи 
суть спору між заявником та військовою частиною А-0241, Суд вва-
жає, що цей спір спрямований на захист права цивільного характеру в 
розумінні ст. 6 п. 1 Конвенції. (див. mutatis mutandis, № 58932/00, «Пога-
сій протиУкраїни», 28.5.2000). 

Залишається визначити, чи стаття 6 п. 1 Конвенції може бути засто-
сована до процедури виконання рішення Бердичівського міського суду 
від 7 вересня 1999 року. У зв’язку з цим Суд нагадує, що право на судо-
вий розгляд було б примарним, якщо б внутрішня судова система Дого-
вірної Держави дозволила б, щоб остаточне та обов’язкове судове рішен-
ня залишалось невиконаним відносно однієї із сторін і що виконання 
рішення або постанови будь якого органу судової влади повинно розгля-
датися як невід’ємна частина «процесу» в розумінні ст. 6 Конвенції. 
(«Іммобільяре Саффі проти Італії», 22774/93, 28.07.1999, п. 63; рішення 
«Горнсбі проти Греції» від 19.03.1997, Збірник постанов та рішень 1997-ІІ, 
Р.510, п. 40). 

Суд вважає, що без сумніву процедура виконання рішення Бердичів-
ського міського суду від 7 вересня 1999 року є складовою частиною спору 
між позивачем та військовою частиною А-0241. Він констатує, що стаття 
6 п. 1 Конвенції застосовується до питання, що розглядається. 

2. СТОСОВНО НЕВИКОНАННЯ РІШЕННЯ БЕРДИЧІВСЬКОГО 
МІСЬКОГО СУДУ ВІД 7 ВЕРЕСНЯ 1999 РОКУ 

У своїх зауваженнях Уряд-відповідач наполягає на тому, що заявник 
не може більше вважатися жертвою згідно зі статтею 6 п. 1 Конвенції 
та статтею 1 Протоколу № 1, оскільки рішення Бердичівського міського 
суду від 7 вересня 1999 року було виконане у повному обсязі. 
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Зі свого боку заявник підтверджує виконання рішення Бердичівсько-
го міського суду від 7 вересня 1999 року. Однак заявник стверджує, що він 
має право на отримання середньої заробітної плати, нарахованої на момент 
звільнення. 

Суд нагадує свою прецедентну практику, відповідно до якої заявник, 
який отримує на внутрішньому рівні відшкодування шкоди за заявлене 
порушення Конвенції, більше не може вважатися «жертвою» порушен-
ня прав, передбачених Конвенцією, з боку однієї із договірних сторін 
(рішення «Єкле проти Німеччини» від 15.07.1982 року, серія А № 51, 
стор. 30, 66). 

Суд звертає увагу, що рішення у справі було повністю виконане, су-
ма, встановлена у вищевказаному рішенні, була виплачена заявнику 13 
серпня 2001 року. Виходячи з цього, Суд вважає, що заявник не може бі-
льше в сенсі ст. 34 Конвенції вважатися «жертвою» порушення права на 
виконання рішення на свою користь, як він про це стверджував на мо-
мент подання заяви до Суду. Суд вважає, що у цьому контексті ця части-
на скарги є необґрунтованою в сенсі ст. 35 п. 3 та повинна бути відхилена 
відповідно до ст. 35 п. 4 Конвенції. 

3. СТОСОВНО ВІДМОВИ БЕРДИЧІВСЬКОГО МІСЬКОГО СУДУ 
ВИЗНАТИ ЗА ЗАЯВНИКОМ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ 
СЕРЕДНЬОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, НАРАХОВАНОЇ 

НА МОМЕНТ ЗВІЛЬНЕННЯ 

Заявник наполягає на тому, що відповідно до внутрішнього законо-
давства він має право на отримання середньої заробітної плати, нарахо-
ваної йому на момент звільнення, і що відмова Бердичівського міського суду 
визнати за ним це право є неправомірною. Уряд не висловлюється з цього 
приводу. 

Суд нагадує, що відповідно до статті 35 п. 1 Конвенції звернення до 
Суду повинні надсилатися не пізніше 6-ти місячного терміну з дати ви-
несення остаточного внутрішнього судового рішення. Він нагадує, що, 
беручи до уваги прецедентну практику, звернення «в порядку нагляду» з 
метою перегляду судових рішень, які вступили в законну силу, не є фак-
том використання всіх засобів правового захисту у внутрішньому зако-
нодавстві в сенсі статті 35 Конвенції з огляду на те, що його реалізація за-
лежить від дискреційних повноважень посадової особи («Кучеренко проти 
України», № 41974/98, 4.5.1999). 
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Суд зауважує, що «остаточне внутрішнє рішення» в сенсі статті 35 п. 1 
Конвенції, відповідно до якого заявнику було відмовлено у праві отримати 
середню заробітну плату, нараховану на момент звільнення, було винесе-
не 7 вересня 1999 року Бердичівським міським судом, тобто більше ніж 
за 6 місяців до дати подачі заяви, а саме 20 липня 2000 року. Скарги «в 
порядку нагляду», направлені заявником до Голови Верховного Суду Украї-
ни щодо перегляду рішення суду від 7 вересня 1999 року, не є фактом ви-
користання всіх засобів правового захисту у внутрішньому законодавстві 
в сенсі статті 35 п. 1 Конвенції. 

Суд вважає, що ця частина скарги була подана занадто пізно і повин-
на бути відхилена із застосуванням ст. 35 п. 4 Конвенції. 

2. Заявник також скаржиться у світлі статті 13 Конвенції, що він 
не мав жодного ефективного засобу правового захисту у внутрішньому 
законодавстві, який міг би поновити його порушене право щодо відсутно-
сті виконання рішення Бердичівського міського суду від 7 вересня 1999 
року. 

Відповідно до статті 13 Конвенції: 
«Кожен, чиї права і свободи, викладені в цій Конвенції, порушуються, 

має право на ефективний засіб правого захисту у відповідному національ-
ному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, що діяли 
як офіційні особи». 

Уряд-відповідач наполягає на тому, що беручи до уваги те, що стаття 
6 п. 1 Конвенції не повинна застосовуватися в цій справі, стаття 13 також 
не повинна застосовуватися в цій справі, оскільки права, які вона гаран-
тує, поглинаються положеннями статті 6 п. 1 Конвенції. 

Уряд-відповідач зауважує, що у будь-якому випадку заявник мав у 
внутрішньому законодавстві «ефективний засіб» правового захисту, який 
дозволяв йому відновити своє порушене право щодо відсутності вико-
нання судового рішення, винесеного на його користь. А саме, заявник міг 
би звернутися до суду зі скаргою на дії або бездіяльність державного 
виконавця щодо виконання вищезгаданого судового рішення, що не 
було зроблено. 

У свою чергу заявник наполягає на тому, що звернення до українсь-
ких судових органів щодо оскарження дії або бездіяльності державних 
виконавців стосовно виконання судового рішення від 7 вересня 1999 року 
не мало б успіху. Виконання рішення мало місце лише після надіслання 
заяви до Українського уряду на комунікацію. 

Суд нагадує свою прецедентну практику, що стаття 13 вимагає наяв-
ності внутрішнього правового засобу для захищених позовом скарг згідно з 
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Конвенцією (див, наприклад, рішення «Какісі проти Туреччини» |GC| 
№ 23657/94, 112, CEDH 1999-IV). 

Отже, Суд відхилив кожну скаргу заявника як необґрунтовану або 
через перевищення 6-ти місячного терміну. Виходячи з цього, скарга на 
підставі статті 13 Конвенції є необґрунтованою в сенсі статті 35 п. 3 Кон-
венції і повинна бути відхилена із застосуванням статті 35 п. 4 Конвенції. 

З цих підстав Суд одноголосно 

визнає заяву неприйнятною. 
 

Т.І. Ерлі Ж.-П. Коста 
секретар голова 
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СПРАВИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ НЕВИКОНАННЯ 
РІШЕНЬ НАЦІОНАЛЬНИХ СУДІВ 

(ПУНКТ 1 СТАТТІ 6 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 3 ПРАВ ЛЮДИНИ 

ЧЕТВЕРТА СЕКЦІЯ 

УХВАЛА ЩОДО ПРИЙНЯТНОСТІ 

СПРАВА КАЙСИНА ТА ІНШИХ ПРОТИ УКРАЇНИ 

(Заява № 46144/99) 
Рішення 

(Мирне врегулювання) 
Страсбург 

3 травня 2001 року 

У СПРАВІ КАЙСИНА ТА ІНШИХ ПРОТИ УКРАЇНИ 

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

п. Г. Ресс, голова, 
п. І. Кабраль Баретто, 
п. В. Буткевич, 
пані Н. Ваїч, 
п. Дж. Хедіган, 
п. М. Пеллонпя, 
пані С. Ботучарова, 
а також п. В. Берже, секретар секції, 
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після розгляду справи на засіданні палати 10 квітня 2001 року 
ухвалив рішення, прийняте у цей день: 

ПРОЦЕДУРА 

1. В основі справи лежить заява (№ 46144/99), спрямована проти Укра-
їни, яку тринадцять громадян цієї держави – Юрій Петрович Кайсин, Воло-
димир Олексійович Степанов, Іван Григорович Шабат, Іван Степанович 
Лучин, Олексій Іванович Шмаков, Роман Михайлович Дзядик, Андрій Ас-
кольдович Лабутін, Володимир Михайлович Ресненко, Анатолій Сергі-
йович Сидоренко, Богдан Васильович Герус, Михайло Йосипович Гатала, 
Роман Михайлович Білан і Олександр Васильович Демчук («заявники») – 
подали на розгляд Європейської комісії з прав людини («Комісії») 16 
жовтня 1998 року на підставі колишньої статті 25 Конвенції про захист 
прав і основних свобод людини («Конвенції»). 

2. Уряд України («Уряд») представляла його уповноважена пані Лут-
ковська з Міністерства юстиції. 

3. Заявники стверджували, що вони стали жертвами порушення пун-
кту 1 статті 6 Конвенції внаслідок невиконання рішення Червоноградсь-
кого суду першої інстанції, яким визнавалося їхнє право на пенсію за інва-
лідністю, а шахті «Червоноградська» №2 наказувалось сплатити їм нале-
жні суми. 

4. Заяву було передано Суду 1 листопада 1998 року, в день набуття 
чинності Протоколу №11 до Конвенції (пункт 2 статті 5 Протоколу №11). 

5. Заяву було передано на розгляд четвертої секції Суду (пункт 1 
статті 52 Регламенту). В рамках цієї секції було створено палату для роз-
гляду цієї справи (пункт 1 статті 27 Конвенції) відповідно до пункту 1 
статті 26 Регламенту. 

6. 27 січня 2000 року після отримання висновків сторін Суд визнав 
заяву прийнятною для розгляду. 

7. В листі від 12 жовтня 2000 року Уряд повідомив Суд про те, що 
сторони уклали угоду, відповідно до якої передбачається виплата кожно-
му заявнику суми, що відповідає сукупності його пенсії за інвалідністю 
та відшкодування збитків, а саме: 

– першому заявнику – 40574,23 грн. (українських гривень), з яких 
23 000 грн. – відшкодування збитків; 

– другому заявнику – 18604,94 грн., з яких 5000 грн. – відшкодуван-
ня збитків; 

– третьому заявнику – 17765,71 грн., з яких 5000 грн. – відшкодуван-
ня збитків; 
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– четвертому заявнику – 18563,84 грн., з яких 5000 грн. – відшкоду-
вання збитків; 

– п’ятому заявнику – 19785,78 грн., з яких 5000 грн. – відшкодування 
збитків; 

– шостому заявнику – 26956,48 грн., з яких 5000 грн. – відшкодуван-
ня збитків; 

– сьомому заявнику – 17322,25 грн., з яких 5000 грн. – відшкодуван-
ня збитків; 

– восьмому заявнику – 12275 грн., з яких 5000 грн. – відшкодування 
збитків; 

– дев’ятому заявнику – 21288,35 грн., з яких 5000 грн. – відшкоду-
вання збитків; 

– десятому заявнику – 25117,88 грн., з яких 5000 грн. – відшкодуван-
ня збитків; 

– одинадцятому заявнику – 61310,18 грн., з яких 5000 грн. – відшкоду-
вання збитків; 

– дванадцятому заявнику – 82359,09 грн., з яких 5000 грн. – відшкоду-
вання збитків; 

– тринадцятому заявнику – 16325,17 грн., з яких 5000 грн. – відшкоду-
вання збитків. 

В листі від 1 грудня 2000 року Уряд проінформував Суд про те, що 
26 жовтня 2000 року він перевів на рахунки заявників в Ощадному банку 
України всі відповідні кошти, таким чином однозначно задовольнивши 
претензії, які були висунуті заявниками на підставі Конвенції, а також 
здійснивши відшкодування збитків. Він повідомив Суд, що заявники по-
винні забрати свою заяву. 

8. В листі від 26 жовтня 2000 року заявники поінформували Суд про 
те, що вони отримали всі кошти, які мали бути їм виплачені відповідно 
до угоди, укладеної з Урядом 11 жовтня 2000 року, і що в них більше не-
має претензій до держави-відповідача. 

9. В листах від 21 листопада 2000 року і 4 лютого 2001 року заявни-
ки попросили Суд не вилучати заяву із реєстру справ, що підлягають роз-
гляду, і винести рішення на підставі того, що, згідно із заявниками, роз-
рахунок пенсій за інвалідністю не відповідав законодавству. 

ФАКТИ 

10. Заявники займалися професійною діяльністю на шахті «Червоно-
градська» №2 (акціонерне товариство, значна частка акцій якого належить 
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державі) протягом десятків років. Вони захворіли на професійну хворобу. 
З часом ця хвороба призвела до інвалідності. 

11. Оскільки комбінат шахти не виплачував їм пенсію за інвалідніс-
тю, заявники один за одним подали до Червоноградського суду першої 
інстанції позов проти шахти «Червоноградська» №2, вимагаючи щоб во-
на виплатила їм повну суму пенсії за професійною інвалідністю, розрахо-
ваної відповідно до Постанови Міністерства вугільної промисловості 
України від 4 березня 1996 року. 

12. Червоноградський суд першої інстанції ухвалив 13 рішень, вине-
сених 3 липня (стосовно одного заявника), 24 листопада (стосовно десяти 
заявників) та 9 грудня (стосовно двох заявників) 1997 року. 

13. 24 листопада 1997 року суд постановив, що шахта повинна ви-
платити першому заявнику 4691,85 грн., що відповідає пенсії за інвалід-
ністю за період з 1 серпня 1996 року до 1 листопада 1997 року. Суд також 
призначив виплату щомісячної пенсії у розмірі 539,45 грн. починаючи з 
листопада 1997 року. 

14. 24 листопада 1997 року суд постановив, що шахта повинна ви-
платити другому заявнику 3619,20 грн., що відповідає пенсії за інвалід-
ністю за період з 1 серпня 1996 року до 1 листопада 1997 року. Суд та-
кож призначив виплату щомісячної пенсії у розмірі 416,12 грн. почина-
ючи з листопада 1997 року. 

15. 24 листопада 1997 року суд постановив, що шахта повинна ви-
платити третьому заявнику 3557,70 грн., що відповідає пенсії за інвалід-
ністю за період з 1 серпня 1996 року до 1 листопада 1997 року. Суд також 
призначив виплату щомісячної пенсії у розмірі 409,05 грн. починаючи з 
листопада 1997 року. 

16. 24 листопада 1997 року суд постановив, що шахта повинна ви-
платити четвертому заявнику 3621,30 грн., що відповідає пенсії за інва-
лідністю за період з 1 серпня 1996 року до 1 листопада 1997 року. Суд 
також призначив виплату щомісячної пенсії у розмірі 416,36 грн. почи-
наючи з листопада 1997 року. 

17. 24 листопада 1997 року суд постановив, що шахта повинна випла-
тити п’ятому заявнику 3947,85 грн., що відповідає пенсії за інвалідністю 
за період з 1 серпня 1996 року до 1 листопада 1997 року. Суд також при-
значив виплату щомісячної пенсії у розмірі 453,91 грн. починаючи з лис-
топада 1997 року. 

18. 24 листопада 1997 року суд постановив, що шахта повинна ви-
платити шостому заявнику 5862,30 грн., що відповідає пенсії за інвалід-
ністю за період з 1 серпня 1996 року до 1 листопада 1997 року. Суд та-
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кож призначив виплату щомісячної пенсії у розмірі 674,02 грн. почина-
ючи з листопада 1997 року. 

19. 24 листопада 1997 року суд постановив, що шахта повинна ви-
платити сьомому заявнику 4021,50 грн., що відповідає пенсії за інвалідні-
стю за період з 1 серпня 1996 року до 1 листопада 1997 року. Суд також 
призначив виплату щомісячної пенсії у розмірі 426,76 грн. починаючи з 
листопада 1997 року. 

20. 24 листопада 1997 року суд постановив, що шахта повинна ви-
платити восьмому заявнику 1997,10 грн., що відповідає пенсії за інвалід-
ністю за період з 1 серпня 1996 року до 1 листопада 1997 року. Суд також 
призначив виплату щомісячної пенсії у розмірі 229,62 грн. починаючи з 
листопада 1997 року. 

21. 3 липня 1997 року суд постановив, що шахта повинна виплатити 
дев’ятому заявнику 3467,42 грн., що відповідає пенсії за інвалідністю за 
період з 1 серпня 1996 року до 1 липня 1997 року. Суд також призначив 
виплату щомісячної пенсії у розмірі 543,64 грн. починаючи з липня 1997 
року. 

22. 24 листопада 1997 року суд постановив, що шахта повинна випла-
тити десятому заявнику 5371,50 грн., що відповідає пенсії за інвалідністю 
за період з 1 серпня 1996 року до 1 листопада 1997 року. Суд також при-
значив виплату щомісячної пенсії у розмірі 617,59 грн. починаючи з лис-
топада 1997 року. 

23. 9 грудня 1997 року суд постановив, що шахта повинна виплатити 
одинадцятому заявнику 1272,30 грн., що відповідає пенсії за інвалідністю 
за період з 1 листопада 1996 року до 1 квітня 1997 року, а також додатко-
ву суму 44474,50 грн. Суд також призначив виплату щомісячної пенсії у 
розмірі 444,75 грн. починаючи з квітня 1997 року. 

24. 9 грудня 1997 року суд постановив, що шахта повинна виплатити 
дванадцятому заявнику 1505,69 грн., що відповідає пенсії за інвалідністю 
за період з 26 листопада 1996 року до 1 квітня 1997 року, а також додат-
кову суму 61255,70 грн. Суд також призначив виплату щомісячної пенсії 
у розмірі 612,70 грн. починаючи з листопада 1997 року. 

25. 24 листопада 1997 року суд постановив, що шахта повинна випла-
тити тринадцятому заявнику 3094,35 грн., що відповідає пенсії за інвалі-
дністю за період з 1 серпня 1996 року до 1 листопада 1997 року. Суд та-
кож призначив виплату щомісячної пенсії у розмірі 343,67 грн. починаючи 
з листопада 1997 року. 

26. 27 лютого 1998 року Червоноградський суд першої інстанції на-
діслав шахті «Червоноградська» №2 виконавчі листи винесених рішень. 
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27. В листі від 11 вересня 1998 року Голова Червоноградського суду 
першої інстанції повідомив заявників про те, що винесені рішення не було 
виконано через нерегулярне покриття поточних витрат шахти районним від-
діленням Державного казначейства. 

28. В листі від 28 січня 1999 року Голова Червоноградського суду 
першої інстанції вимагав від шахти виконати винесені рішення. 

29. Рішенням від 8 жовтня 1999 року перший заступник Голови Вер-
ховного Суду України відстрочив процедуру виконання рішення, винесе-
ного 24 листопада 1997 року на користь першого заявника. 

30. В листах від 14 жовтня 1999 року Управління юстиції Львівської 
області повідомило заступника Міністра юстиції про відстрочення, від-
повідно до рішення від 8 жовтня 1999 року, процедури виконання рі-
шень, винесених на користь другого, третього, четвертого, восьмого, де-
сятого і одинадцятого заявників. 

31. В листі від 25 жовтня 1999 року Верховний Суд України повідо-
мив дирекцію шахти про те, що рішення від 8 жовтня 1999 року передба-
чає тільки відстрочення процедури виконання рішення, винесеного 24 
листопада 1997 року на користь першого заявника. 

32. 22 грудня 1999 року і 14 січня 2000 року на вимогу заступника 
Голови Верховного Суду України всі відповідні рішення було скасовано 
на підставі порушення законодавства, і всі справи відіслано на повторний 
розгляд до суду першої інстанції. 

33. В тринадцяти рішеннях від 26 жовтня 2000 року Червоноградсь-
кий суд першої інстанції, взявши до уваги угоду, укладену між заявниками 
та Урядом, констатував відсутність претензій заявників до шахти «Червоно-
градська» №2 і оголосив про закриття пов’язаного з ними судового процесу. 

ПРАВО 

34. Суд взяв до уваги мирне врегулювання, досягнуте сторонами, 
умови якого викладено вище в пунктах 7 і 8 (стаття 39 Конвенції). Він 
констатував, що, відповідно до укладеної угоди, Уряд сплатив суми, які 
вимагалися заявниками і які ті прийняли. Таким чином, Суд дійшов до 
висновку, що справу вирішено в значенні пункту 1b) статті 37 Конвенції. 
Він переконався, що вищезгадане врегулювання ґрунтується на дотри-
манні прав людини, як воно визначене в Конвенції та протоколах до неї 
(пункт 1 статті 37 Конвенції і пункт 3 статті 62 регламенту). 

35. Той факт, що раніше в листах від 21 листопада 2000 року, 10 січ-
ня та 4 лютого 2001 року заявники змінили своє рішення і попросили Суд 
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не вилучати справу із реєстру і розглянути її по суті, не робить в даному 
випадку недійсною угоду, укладену сторонами. Тому Суд не може продо-
вжувати розгляд заяви. 

36. Отже, справу слід вилучити із реєстру справ, що підлягають роз-
гляду. 

З огляду на зазначені причини Суд одноголосно 

вирішив вилучити справу із реєстру. 
Вчинено французькою мовою і викладено письмово відповідно до 

пунктів 2 і 3 статті 77 Регламенту. 
 

Вінсен Берже Георг Ресс 
секретар голова 
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД 3 ПРАВ ЛЮДИНИ 

ЧЕТВЕРТА СЕКЦІЯ 

УХВАЛА ЩОДО ПРИЙНЯТНОСТІ 

заява № 47602/99 
Валентини Іванівни Бондарчук 

проти України 

16 березня 2000 року Європейський суд з прав людини (четверта сек-
ція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді: 

п. М. Пеллонпя, голова, 
п. Г. Ресс, 
п. І. Кабраль Баррето, 
п. В. Буткевич, 
пані Н. Важич, 
п. Д. Хедіган, 
пані С. Ботучарова, 
а також п. В. Берже, секретар секції, 
беручи до уваги заяву, подану до Європейської комісії з прав люди-

ни 22 жовтня 1998 року і зареєстровану 20 квітня 1999 року, 
беручи до уваги пункт 2 статті 5 Протоколу № 11 до Конвенції, за яким 

Суду надається право розглядати заяви, 
беручи до уваги ухвалу Суду від 22 червня 1999 року повідомити 

про заяву, 
беручи до уваги зауваження, подані Урядом-відповідачем, та заува-

ження, подані заявником у відповідь, 
після наради 
виносить таке рішення: 
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ФАКТИ 

Заявниця є громадянкою України, 1950 року народження, мешкає 
в с. Великі Дедеркали (Україна). 

Факти справи, викладені сторонами, можна навести таким чином. 
У лютому 1998 року заявниця подала до суду першої інстанції м. Шум-

ськ позов проти обласної клініки № 2 Великих Дедеркал (державна устано-
ва) з вимогою виплатити їй повністю заробітну плату за період, що пере-
вищував шість місяців. 

Рішенням від 27 лютого 1998 року суд постановив, що клініка має 
сплатити заявниці суму в 2939 гривень, що дорівнювала розміру її зар-
плати за період, що перевищував шість місяців. 

9 березня 1998 року суд надіслав у клініку розпорядження про вико-
нання винесеного рішення. 

Своїми листами до заявниці від 11 травня 1998 року та від 31 серпня 
1998 року голова суду підтвердив, що клініка заборгувала їй суму в 2734 
гривні. Він також повідомив їй, що загальна заборгованість клініки ста-
новить 288 000 гривень і що винесене на її користь рішення не виконується 
через те, що обласне управління Державного казначейства нерегулярно 
оплачує поточні витрати клініки. 

У період з травня по вересень 1998 року заявниця подала кілька скарг 
до Міністерства фінансів, до Міністерства юстиції та до Міністерства охо-
рони здоров’я України. 

Рішення суду першої інстанції м. Шумськ від 27 лютого 1998 року 
було виконано 28 липня 1999 року. 

ОСКАРЖЕННЯ 

Заявниця скаржиться на невиконання рішення, винесеного на її ко-
ристь судом першої інстанції м. Шумськ, стосовно повної виплати їй суми 
заробітної плати. При цьому вона посилається на статтю 6 Конвенції та 
на статтю 1 Протоколу № 1. 

ПРОЦЕДУРА 

Заяву було подано до Європейської комісії з прав людини 22 жовтня 
1998 року. 

Починаючи з 1 листопада 1998 року, дати набуття чинності Прото-
колом №11, заяву розглядає Європейський суд з прав людини. Дата реєст-
рації заяви в Суді – 20 квітня 1999 року. 
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22 червня 1999 року Суд вирішив довести заяву до відома Уряду-
відповідача, запропонувавши подати свої письмові зауваження щодо прий-
нятності та обґрунтованості цієї заяви, 22 вересня 1999 року Уряд поінфор-
мував Суд, що рішення суду першої інстанції м. Шумськ від 27 лютого 1998 
року було виконано 28 липня 1999 року. 

Листом від 3 листопада 1999 року заявниця підтвердила виконання 
рішення від 27 лютого 1998 року. 

Листом від 21 січня 2000 року заявниця підтвердила своє бажання 
відкликати свою заяву. 

ПРАВО 

Посилаючись на статтю 6 Конвенції та на статтю 1 Протоколу № 1, 
заявниця скаржилася на невиконання рішення, винесеного на її користь 
судом першої інстанції м. Шумська, стосовно повної виплати їй суми за-
робітної плати. 

Суд зауважує, що своїми листами від 22 вересня та 3 листопада 1999 
року відповідно, Уряд і заявниця підтвердили виконання цього рішення. 
Він зазначає також, що 21 січня 2000 року заявниця повідомила про своє 
бажання відкликати свою заяву. 

Суд вважає, що спір, пов’язаний з питанням порушення Конвенції, 
на якому ґрунтувалася заява, було вирішено в сенсі пункту (b) статті 37 
Конвенції. Водночас він не вбачає жодних підстав загального характеру, 
які б змушували його продовжити розгляд заяви через вимогу поваги до 
прав людини, гарантованих Конвенцією, на підставі пункту 1 статті 37 іn 
fіnе Конвенції. 

На цих підставах Суд одноголосно 

постановляє вилучити заяву з реєстру. 
 

Вінсен Берже Матті Пеллонпя 
секретар голова 
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РАДА ЄВРОПИ 
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ 

ЧЕТВЕРТА СЕКЦІЯ 

Заява № 41152/98, 
подана Миколою Скубенком 

проти України 

Європейський суд з прав людини (четверта секція) в засіданні 5 жов-
тня 2000 р. єдиною палатою, до складу якої увійшли судді: 

п. Г. Ресс, голова, 
п. А. Пастор Рідруехо, 
п. Л. Кафліш, 
п. Ж. Хедіган, 
п. В. Буткевич, 
пані С. Ботучарова, 
а також п. В. Берже, секретар секції, 
беручи до уваги зазначену заяву, подану до Європейської комісії з 

прав людини 15 квітня 1998 р. і зареєстровану 7 травня 1998 р., 
відповідно до статті 5, п. 2, Протоколу № 11 до Конвенції, згідно з 

яким Суд є компетентний у розгляді заяви, 
на підставі судового розгляду ухвалив таке рішення: 

ФАКТИ 

Заява подана громадянином України, 1953 р. народження, що мешкає 
в м. Києві, Україна. 

Фактичній бік справи, виходячи з викладу сторін, може бути узагаль-
нений таким чином. 
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У 1991 – 1995 рр. заявник неодноразово звертався до різних органів 
влади України з метою реалізацію свого права на користування кімнатою 
в комунальній квартирі в м. Києві, де він уже орендував одну кімнату. 

Адміністрація Ленінградського району м. Києва постановою від 10 лип-
ня 1995 р. надала право користування кімнатою іншій особі – пані В.М.К. 

У грудні 1997 р. заявник подав у Ленінградський районний суд м. Киє-
ва позов до пані В.М.К., Академії наук України та Ленінградської районної 
адміністрації щодо визнання недійсною постанови від 10 липня 1995 р. та 
підтвердження його права на згадану кімнату. Рішенням від 4 грудня 1997 р. 
суд скасував постанову від 10 липня 1995 р. і визначив право заявника на 
користування згаданою кімнатою. Суд вимагав від відповідачів вжиття 
всіх необхідних заходів, аби заявник міг здійснити своє право. 14 грудня 
1997 р. рішення суду від 4 грудня 1997 р. набрало остаточної сили. 

6 лютого 1998 р. Ленінградський районний суд м. Києва надіслав Ста-
рокиївському районному суду судові доручення про виконання рішення 
від 4 грудня 1997 р. 

У період з квітня 1998 р. по лютий 1999 р. заявник подавав скарги до 
Ленінградського районного суду м. Києва, Старокиївського районного суду 
м. Києва, Київського міського суду та департаменту Міністерства юстиції 
України в Києві про невиконання рішення від 4 грудня 1997 р. 

Згідно з заявою Уряду-відповідача, рішення Ленінградського район-
ного суду м. Києва від 4 грудня 1997 р. виконане 20 жовтня 1999 р.: заявник 
отримав посвідчення, що закріплює за ним право на користування згада-
ною кімнатою за № 35/6, а також ключі від кімнати. 

ОСКАРЖЕННЯ 

Заявник скаржиться на невиконання рішення Ленінградського район-
ного суду м. Києва від 4 грудня 1997 р. Відповідно до статті 6 Конвенції 
заявник вважає, що було порушене його право на справедливий розгляд 
його справи. 

ПРОЦЕДУРА 

Заява подана до Європейської комісії з прав людини 15 квітня 1998 р. 
і зареєстрована 7 травня 1998 р. 

З дати набуття чинності Протоколом № 11, а саме з 1 листопада 
1998 р., заяви розглядаються Європейським Судом з прав людини. 

16 листопада 1999 р. суддя-доповідач запропонував Урядові-відпо-
відачу подати до Суду додаткові відомості щодо фактичного боку справи 
відповідно до статті 40, п. 2 а), Регламенту Суду. 
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21 січня 2000 р. Уряд-відповідач поінформував Суд про те, що рішен-
ня Ленінградського районного суду м. Києва від 4 грудня 1997 р. було вико-
нане 20 жовтня 1999 р. 

14 лютого 2000 р. інформація Уряду-відповідача була передана заявни-
кові, з тим, аби він мав змогу подати свої зауваження до 13 березня 2000 р. 

З огляду на відсутність відповіді заявника секретаріат Суду надіслав 
заявникові 17 квітня 2000 р. листа з попередженням про те, що в разі не-
відповіді до 1 травня 2000 р. Суд вважатиме, що заявник не наполягає на 
своїй заяві, і вилучить її з реєстру справ. Зазначений лист залишився без 
відповіді з боку заявника. 

ПРАВО 

Посилаючись на статтю 6 Конвенції, заявник скаржився на невиконання 
рішення Ленінградського районного суду м. Києва від 4 грудня 1997 р. 

Суд зазначає, що заявник не відповів на листи, що були йому надісла-
ні секретаріатом Суду, з інформацією, наданою Урядом-відповідачем, 
згідно з якою рішення Ленінградського районного суду м. Києва від 4 груд-
ня 1997 р. було виконане, і заявник отримав посвідчення на право кори-
стування кімнатою за № 35/6, а також ключі від кімнати. 

Суд вважає, що в даному випадку спір, який став підставою для по-
дання заяви, вирішений згідно зі статтею 37, п. 1 b, Конвенції, і обстави-
ни дають змогу зробити висновок, що заявник не наполягає на своїй заяві 
відповідно до статті 37, п. 1 а, Конвенції. Крім того, Суд не вбачає жодної 
причини загального характеру, яка стосується дотримання прав людини, 
гарантованих Конвенцією, і вимагає продовження розгляду петиції згідно 
зі статтею 37, п. 1, Конвенції. 

Беручи до уваги наведені причини, Суд одноголосно 

ухвалив рішення про вилучення заяви з реєстру справ. 
 

Вінсен Берже Георг Ресс 
секретар голова 
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД 3 ПРАВ ЛЮДИНИ 

ЧЕТВЕРТА СЕКЦІЯ 

РІШЕННЯ ЩОДО ПРИЙНЯТНОСТІ 

Заяви № 53874/00 
«Геннадій Володимирович Сергєєв проти України» 

12 грудня 2000 року Європейський суд з прав людини (четверта се-
кція) засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді: 

п. Ґ. Ресс, голова, 
п. А. Пастор Рідруехо, 
п. І. Кабраль Баррето, 
п. В. Буткевич, 
пані Н. Важич, 
п. Д. Хедіґан, 
п. М. Пеллонпя, 
а також п. В. Берже, секретар секції, 
беручи до уваги вищевказану заяву, подану 27 серпня 1999 року та 

зареєстровану 12 січня 2000 року, 
беручи до уваги зауваження, представлені Урядом-відповідачем, та від-

повідь заявника, 
в результаті обговорення, приймає таке рішення: 

ФАКТИ 

Заявник – громадянин України, 1953 року народження, мешкає у м. Ли-
сичанську, Україна. 
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Факти у справі, за викладом сторін, можна підсумувати таким чином. 
У жовтні 1998 року заявник звільнився з шахти «Черноморка» (м. Ли-

сичанськ), після того як пропрацював на ній 22 роки. Він звернувся до 
дирекції шахти з вимогою виплатити йому 2 тис. 561 грн. 85 коп. забор-
гованості по заробітній платі за кілька місяців. 

У листі від 23 жовтня 1998 року керівництво підприємства підтвер-
дило заявникові, що заборгованість становить 2 тис. 561 грн. 85 коп. А 3 лис-
топада 1998 року шахта направила в «Промінвестбанк» платіжну вимогу 
на вказану суму. 

Листом від 4 квітня 1999 року підприємство повідомило заявника, що 
виплата його заробітної плати є неможливою через неплатоспроможність 
шахти. 

У жовтні 1999 року заявник звернувся до суду першої інстанції у 
Лисичанську з позовом до шахти щодо відшкодування заборгованості по 
зарплаті. 

Рішенням від 26 жовтня 1999 року суд зобов’язав шахту виплатити 
заявнику суму у 2 тис. 561 грн. 85 коп. Цього ж дня суд надіслав вико-
навчий лист на підприємство. 

Листом від 1 грудня 1999 року управління юстиції Міністерства юс-
тиції України в Лисичанську повідомило заявника про те, що рішення 
суду від 26 жовтня 1999 року не буде виконано через неплатоспромож-
ність підприємства. 

25 квітня 2000 року Уряд повідомив Суд, що рішення суду першої 
інстанції м. Лисичанська від 26 жовтня 1999 року виконано 20 березня 
2000 року. 

Листом від 7 вересня 2000 року заявник підтвердив виконання рішен-
ня суду від 26 жовтня 1999 року і повідомив Суд про те, що він відкликає 
свою заяву. 

ОСКАРЖЕННЯ 

Заявник вважав, що невиконання рішення суду, винесеного судом 
першої інстанції м. Лисичанська, було порушенням його права на спра-
ведливий суд. Крім того, він вважав себе жертвою порушення його права 
на вільне володіння своєю заробітною платою. По-суті, він посилався на 
статтю 6 п. 1 Конвенції та статтю 1 Протоколу № 1. 

ПРАВО 

Посилаючись на статтю 6 Конвенції та статтю 1 Протоколу № 1, за-
явник скаржився на невиконання рішення, винесеного на його користь 
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судом першої інстанції м. Лисичанська про повне відшкодування забор-
гованості по зарплаті. 

Суд зауважує, що у своїх листах від 25 квітня та 7 вересня 2000 ро-
ку відповідно, Уряд та заявник констатували виконання відповідного рі-
шення суду. У листі від 7 вересня 2000 року заявник також повідомив про 
відкликання своєї заяви. 

Суд вважає, що спір щодо Конвенції, який ліг в основу заяви, був 
вирішений в сенсі п. 1 в) статті 37 Конвенції. Крім того, Суд не знахо-
дить підстав загального характеру стосовно прав людини, гарантованих 
Конвенцією, що вимагають продовження розгляду заяви в порядку стат-
ті 37 Конвенції. 

На цих підставах Суд одностайно 

оголошує заяву неприйнятною. 
 

Вінсен Берже Георг Ресс 
секретар голова 
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ 

ДРУГА СЕКЦІЯ 

РІШЕННЯ ЩОДО ПРИЙНЯТНОСТІ 

заяви № 59032/00, 
поданої Володимиром Феодосійовичем Макаровим 

проти України 

Європейський суд з прав людини (друга секція) 28 травня 2002 року 
на засіданні палати, до складу якої увійшли судді: 

п. Ж.-П. Коста, голова, 
п. А.Б. Бака, 
п. Гаукура Йорундссон, 
п. К. Юнґвірт, 
п. В. Буткевич, 
пані В. Томассен, 
п. М. Уґрехелідзе, 
а також пані С. Доллє, секретар секції, 
розглянувши вищевказану заяву, подану 10 березня 2000 року, 
розглянувши зауваження Уряду держави-відповідача та зауваження, 

надані заявником у відповідь, 
після обговорення, виносить таке рішення: 

ФАКТИ 

Заявник, Володимир Феодосійович Макаров, – громадянин України, 
1936 року народження, який проживає в м. Дніпропетровську, Україна. 
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А. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ 

Факти справи, як вони були викладені сторонами, можуть бути під-
сумовані таким чином. 

З 1984 по 1997 рік заявник працював на державній шахті у Горлівці. 
Захворівши, 29 травня 1997 року заявник звернувся до адміністрації шахти 
про визнання професійного характеру цього захворювання. Сума виплат 
за інвалідністю, встановлена для виплати заявнику, становила 11 111,5 грн. 

У грудні 1997 року шахта припинила діяльність і була передана дер-
жавній компанії з реструктуризації вуглевидобувних підприємств. 

Оскільки виплати за інвалідністю не були відшкодовані заявнику за 
браком коштів, у травні 1999 року він звернувся до Центрально-міського 
районного суду міста Горлівки з позовом до відповідного товариства, ви-
магаючи відшкодування всієї суми виплат за інвалідністю. 

Рішенням від 21 травня 1999 року суд задовольнив позов заявника і 
зобов’язав відповідне товариство виплатити йому заборговані суми ви-
плат за інвалідністю. 

10 серпня 1999 року суд надіслав підприємству-боржнику виконав-
чий лист за винесеним рішенням. 

З вересня 1999 року до квітня 2000 року заявник надіслав численні 
скарги в Донецьке обласне управління юстиції з метою примусового вико-
нання рішення суду від 21 травня 1999 року. 

Листами від 13 грудня 1999 року, 25 лютого та 14 квітня 2000 року 
начальник Донецького обласного управління юстиції підтвердив заявни-
ку, що відповідне товариство заборгувало йому суму, на яку він претендує. 
Він також повідомив заявника, що загальна заборгованість товариства ста-
новить 2 330 000 грн. і що рішення суду, винесене на його користь, не ви-
конується через нерегулярність фінансування державним казначейством 
поточних видатків товариства. 

8 листопада 2000 року Донецьке обласне управління Державного ка-
значейства видало на ім’я заявника чек на суму 11 111,5 грн., що відпові-
дає загальній сумі виплат за інвалідністю відповідно до рішення суду від 
21 травня 1999 року. 

В. ЗАКОНОДАВСТВО 

1. Цивільний кодекс від 1 січня 1964 року (зі змінами) 

Відповідно до статті 214 кодексу у випадку недотримання боржни-
ком терміну, передбаченого для виконання своїх фінансових зобов’язань, 
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кредитор має право вимагати відшкодування боргу, збільшеного на вели-
чину інфляції. 

2. Закон № 202/98-ВР стосовно діяльності державної 
виконавчої служби (зі змінами) 

Відповідно до статті 1 Закону державна виконавча служба входить 
до системи органів Міністерства юстиції України. Ця стаття визначає за-
вдання виконавчої служби, яке полягає в належному, повному та своєчас-
ному виконанні судових рішень. 

Відповідно до статті 11 діяльність державного виконавця, що не від-
повідає закону, може тягнути за собою дисциплінарну, адміністративну 
чи кримінальну відповідальність. Ця стаття передбачає, що кожен має пра-
во на відшкодування шкоди, завданої діями державного виконавця в ході 
виконання рішення суду. 

Відповідно до статті 13 кожна заінтересована особа має право в адмі-
ністративному або судовому порядку оскаржити дії чи бездіяльність держа-
вного виконавця під час виконання рішення суду. 

3. Закон № 606-XIV від 21 квітня 1999 року стосовно процедури 
виконання рішень судів (зі змінами) 

Відповідно до статті 2 Закону примусове виконання судових рішень 
покладається на державну виконавчу службу. 

Стаття 85 Закону передбачає можливість кожної заінтересованої особи 
оскаржити дії або бездіяльність державного виконавця під час виконання 
рішення суду в адміністративному або судовому порядку. Відповідно до 
статті 86 кожен має право на відшкодування шкоди, завданої діяльністю 
державного виконавця в ході виконання рішення суду. 

ОСКАРЖЕННЯ 

Посилаючись на статтю 6 п. 1 Конвенції та статтю 1 Протоколу № 1 
заявник скаржиться на невиконання рішення Центрально-міського ра-
йонного суду міста Горлівки від 21 травня 1999 року, яким було визнане 
його право на отримання виплат за інвалідністю. Він також скаржиться у 
своєму листі від 10 листопада 2000 року на невідповідність процедури 
виконання рішення суду від 21 травня 1999 року закону. У зв’язку з цим 
заявник вимагає відшкодування шкоди. 
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ПРАВО 

В світлі статті 6 п. 1 Конвенції та статті 1 Протоколу № 1 заявник 
скаржиться на невиконання Центрально-міського районного суду міста 
Горлівки від 21 травня 1999 року, яким було визнане його право на ви-
плати за інвалідністю. Він також скаржиться на невідповідність закону 
процедури виконання рішення суду від 21 травня 1999 року. 

Стаття 6 п. 1 Конвенції у відповідній частині передбачає, що: 
«Кожен при вирішенні питання щодо його цивільних прав та обо-

в’язків … має право на справедливий … розгляд упродовж розумного 
строку … судом, встановленим законом». 

Стаття 1 Протоколу № 1 у відповідній частині передбачає, що: 
«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 
принципами міжнародного права». 

Суд відзначає, що скарги заявника складаються з двох частин, які він 
розглядатиме по черзі: перша стосується скарг, піднятих заявником в момент 
подання заяви, які стосуються невиконання рішення суду від 21 травня 
1999 року як такого, друга містить скарги заявника, згадані в листі від 10 
листопада 2000 року, стосовно невідповідності закону процедури вико-
нання відповідного рішення суду. 

1. ЩОДО НЕВИКОНАННЯ РІШЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКОГО 
РАЙОННОГО СУДУ М. ГОРЛІВКИ ВІД 21 ТРАВНЯ 1999 РОКУ 

У своїх зауваженнях Уряд держави-відповідача з самого початку на-
полягав на тому, що заявник більше не може стверджувати, що він є жерт-
вою порушення статті 6 п. 1 Конвенції та статті 1 Протоколу № 1 з огляду 
на той факт, що рішення Центрально-міського районного суду міста Гор-
лівки від 21 травня 1999 року повністю виконане. 

Зі свого боку заявник підтвердив факт виконання рішення Централь-
но-міського районного суду міста Горлівки від 21 травня 1999 року. Тим 
часом він посилався на те, що виконання відповідного рішення суду не 
відповідало закону, стверджуючи, що виплачена сума не була проіндексо-
вана відповідно до індексу інфляції. 

Суд нагадує свою прецедентну практику, відповідно до якої заявник, 
якому на національному рівні виправляють оскаржуване порушення Кон-
венції, більше не може посилатись на свій статус жертви порушення прав, 
передбачених в Конвенції, з боку Високих Договірних Сторін (рішення 
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шення у справі «Єкле проти Німеччини» від 15 липня 1982 р., серія А 
№ 51, С. 30, п. 66). 

Оскільки заявник скаржиться на невиконання органами державної 
влади України рішення Центрально-міського районного суду міста Гор-
лівки від 21 травня 1999 року, Суд звертає увагу, що це рішення суду ви-
конане в повному обсязі, сума, встановлена цим рішенням, була повністю 
повернена заявникові 8 листопада 2000 року. Він констатує, що цей факт 
заявником жодним чином не заперечувався. У зв’язку з цим Суд вважає, 
що заявник більше не може стверджувати, що він є «жертвою» порушен-
ня свого права на виконання рішення суду, винесеного на його користь, в 
сенсі статті 34 Конвенції, як це було на момент подання заяви до Суду. 
Суд вважає, що ця частина заяви є необґрунтованою відповідно до статті 
35 п. 3 і повинна бути відхилена відповідно до статті 35 п. 4. 

2. ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ ЗАКОНУ ПРОЦЕДУРИ ВИКОНАННЯ 
РІШЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ 

М. ГОРЛІВКИ ВІД 21 ТРАВНЯ 1999 РОКУ 

Уряд стверджує, що заявник не ініціював жодного позову до товари-
ства-боржника з метою отримання відшкодування своїх виплат за інвалі-
дністю, збільшених на коефіцієнт інфляції. Він також наполягає, що за-
явник не звернувся до національного суду з позовом до компетентних 
органів для оскарження невідповідності закону процедури виконання рі-
шення Центрально-міського районного суду міста Горлівки від 21 травня 
1999 року та відшкодування шкоди. Внаслідок цього він не вичерпав на-
ціональні засоби правового захисту в сенсі статті 35 п. 1 Конвенції. Уряд 
стверджує, що ці засоби правового захисту є ефективними як в теорії, так 
і на практиці. 

Заявник, в свою чергу, наполягає, що сума, яка йому була виплачена 
за рішенням Центрально-міського районного суду міста Горлівки, не була 
проіндексована на коефіцієнт інфляції. 

Заявник не заперечує тезу, відповідно до якої він не намагався звер-
нутися до суду з позовом до підприємства-боржника чи українських ор-
ганів державної влади по суті виконання рішення суду. Замість того він 
стверджує, що звернення до українських судових органів з метою оскар-
ження невідповідності закону процедури виконання відповідного рішен-
ня суду не було б ефективним з огляду на неефективність його скарг, наді-
сланих в державну виконавчу службу. 

Суд повторює свою прецедентну практику, відповідно до якої пра-
вило вичерпання внутрішніх засобів правового захисту, проголошене в 
статті 35 п. 1 Конвенції, яке полягає в обов’язку осіб, що бажають зверну-
тися до міжнародного судового органу чи арбітражу проти держави, на-



Справи, що стосуються невиконання рішень національних судів (пункт 1 статті 6 Конвенції) 

 130 

самперед полягає в тому, щоб використати засоби правового захисту, які 
пропонує правова система держави-відповідача. Ці засоби правового за-
хисту повинні існувати з достатнім рівнем певності як в теорії, так і на прак-
тиці, інакше вони не є ефективними та доступними (рішення у справі «Ілхан 
проти Туреччини» (ВП), № 22277/93, 27.6.2000). 

Суд зауважує, що українське законодавство передбачає можливість 
для кожної заінтересованої особи звернутися зі скаргою на дії органів дер-
жавної влади, зокрема, щодо виконання рішень судів (державної виконав-
чої служби) для оскарження дій чи бездіяльності останньої та відшкоду-
вання шкоди. Крім того, відповідно до українського законодавства борж-
ник, який не дотримався строку виконання своїх фінансових зобов’язань, 
зобов’язаний відшкодувати кредитору, якщо останній цього вимагає, суму 
боргу, збільшену на коефіцієнт інфляції. У цій справі заявник не зверну-
вся до жодного судового органу України ні з метою отримання виплат за 
інвалідністю, проіндексованих відповідно до коефіцієнта інфляції, ні для 
оскарження невідповідності закону процедури виконання рішення суду 
від 21 травня 1999 року. Суд вважає, що простий сумнів заявника щодо 
шансів на успіх цих позовів не є достатнім для звільнення його від обо-
в’язку використати ці засоби правового захисту (заява № 19819/92, рі-
шення Комісії від 5 липня 1994 р., D.R. 78-В, С. 93; з відповідними змінами, 
№ 49783/99, «Хомяк проти Росії» (рішення щодо прийнятності), 15.1.2000). 
Він вважає, що заявник не вичерпав внутрішні засоби правового захисту, 
як передбачено статтею 35 п. 1 Конвенції, і що ця частина заяви повинна 
бути відхилена відповідно до статті 35 п. 4. 

З цих підстав Суд одноголосно 

визнає заяву неприйнятною. 
 

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 3 ПРАВ ЛЮДИНИ 

ДРУГА СЕКЦІЯ 

УХВАЛА ЩОДО ПРИЙНЯТНОСТІ 

заяви № 58932/00, 
поданої Ігорем Петровичем Погасієм 

проти України 

Європейський суд з прав людини (друга секція) 28 травня 2002 року 
на засіданні палати, до складу якої увійшли судді: 

п. Ж.-П. Коста, голова, 
п. А.Б. Бака, 
п. Гаукура Йорундссон, 
п. К. Юнґвірт, 
п. В. Буткевич, 
пані В. Томассен, 
п. М. Уґрехелідзе, 
а також пані С. Доллє, секретар секції, 
розглянувши вищевказану заяву, подану 25 травня 2000 року, 
розглянувши зауваження Уряду держави-відповідача та зауваження, 

надані заявником у відповідь, 
після обговорення виносить таке рішення: 

ФАКТИ 

Заявник, Ігор Петрович Погасій, громадянин України, 1963 року на-
родження, який проживає у м. Кіровограді, Україна. 
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А. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ 

Факти справи, як вони були викладені сторонами, можуть бути під-
сумовані таким чином. 

З травня 1996 року до січня 1999 року заявник працював у військовій 
прокуратурі Кіровоградського гарнізону в частині А-1575 за контрактом. 
Після свого звільнення він звернувся з вимогою виплатити йому військо-
ві надбавки у сумі 2 076,44 гривень. 

У зв’язку з відсутністю виплати через брак коштів у травні 1999 року 
заявник звернувся до Кіровського районного суду м. Кіровограда з позо-
вом до військової частини А-1575 щодо виплати згаданих надбавок та від-
шкодування шкоди. 

14 червня 1999 року Кіровський районний суд м. Кіровограда виніс 
рішення, яким зобов’язав військову частину А-1575 виплатити заявнику 
військові надбавки у повному обсязі. Суд відмовився задовольнити вимо-
ги заявника про відшкодування шкоди. 

14 червня 1999 року суд направив військовій частині виконавчий 
лист для забезпечення виконання судового рішення. 

З липня 1999 року по травень 2000 року заявник направив кілька скарг 
до Кіровоградського обласного управління юстиції, Міністерства оборони 
України та Генеральної прокуратури України щодо примусового виконання 
судового рішення від 14 червня 1999 року. 

Листами від 25 жовтня 1999 року і 26 квітня 2000 року начальник 
Кіровоградського обласного управління юстиції підтвердив заявнику, що 
військова частина А-1575 заборгувала йому 2 076,44 гривень. Він також про-
інформував, що саме Міністерство оборони України зобов’язане здійснити 
виплату боргу, оскільки військова частина А-1575 не має власних коштів. 

Листом від 24 січня 2000 року начальник головного речового управ-
ління штабу тилу Міністерства оборони України повідомив заявника, що 
рішення суду, винесене на користь заявника, залишається невиконаним че-
рез нерегулярне надходження коштів з Державного казначейства на вит-
рати Міністерства. 

2 листопада 2000 року військова частина перерахувала заявнику від-
повідно до судового рішення від 14 червня 1999 року 2 076.44 гривень, 
що становило повну суму військових надбавок. 

В. ЗАКОНОДАВСТВО 

1. Закон № 202/98-ВР стосовно діяльності державної виконавчої 
служби (зі змінами) 

Відповідно до статті 1 Закону державна виконавча служба входить 
до системи органів Міністерства юстиції України. Ця стаття визначає за-
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вдання виконавчої служби, яке полягає в належному, повному та своєчас-
ному виконанні судових рішень. 

Відповідно до статті 11 діяльність державного виконавця, що не від-
повідає Закону, може тягнути за собою дисциплінарну, адміністративну чи 
кримінальну відповідальність. Ця стаття передбачає, що кожен має право 
на відшкодування шкоди, завданої діями державного виконавця в ході ви-
конання рішення суду. 

Відповідно до статті 13 кожна зацікавлена особа має право в адміні-
стративному або судовому порядку оскаржити дії чи бездіяльність держа-
вного виконавця під час виконання рішення суду. 

2. Закон № 606-XIV від 21 квітня 1999 року стосовно процедури 
виконання рішень судів (зі змінами) 

Відповідно до статті 2 Закону примусове виконання судових рішень 
покладається на державну виконавчу службу. 

Стаття 85 Закону передбачає можливість кожної зацікавленої особи 
оскаржити дії або бездіяльність державного виконавця під час виконання 
рішення суду в адміністративному або судовому порядку. 

Відповідно до статті 86 кожен має право на відшкодування шкоди, 
завданої діяльністю державного виконавця в ході виконання рішення суду. 

3. Закон України N 1076-XIV «Про господарську діяльність 
у Збройних Силах України» 

Відповідно до статті 5 Закону військова частина як суб’єкт госпо-
дарської діяльності за своїми зобов’язаннями відповідає коштами, що 
надходять на її рахунок за відповідними статтями кошторису (крім захи-
щених статей), а в разі їх недостатності відповідальність за зобов’язан-
нями військової частини несе Міністерство оборони України. Ця стаття 
забороняє звернення стягнення за зобов’язаннями військової частини на 
майно, що за нею закріплене. 

ОСКАРЖЕННЯ 

Посилаючись на статтю 6 п. 1 Конвенції та статтю 1 Протоколу № 1, 
заявник скаржиться на невиконання рішення Кіровського районного суду 
м. Кіровограда від 14 червня 1999 року, яким було визнане його право на 
отримання заборгованості з військових надбавок. Він також скаржиться 
у своєму листі від 17 листопада 2000 року на надмірний термін провад-
ження та невідповідність закону процедури виконання рішення суду від 
14 червня 1999 року. У зв’язку з цим заявник вимагає відшкодування 
шкоди. 



Справи, що стосуються невиконання рішень національних судів (пункт 1 статті 6 Конвенції) 

 134

ПРАВО 

У світлі статті 6 п. 1 Конвенції та статті 1 Протоколу № 1 заявник скар-
житься на невиконання рішення Кіровського районного суду м. Кірово-
града від 14 червня 1999 року, яким було визнане його право на отримання 
виплат військових надбавок. Він скаржиться також на надмірну тривалість 
та невідповідність закону процедури виконання судового рішення від 
14 червня 1999 року. 

У відповідній частині статті 6 п. 1 Конвенції встановлено таке: 
«1. Кожна особа при визначені її цивільних прав і обов’язків має право 

на справедливий розгляд (…) впродовж розумного строку (..) незалежним 
і неупередженим судом» 

Ст. 1 Протоколу № 1 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.» 

Суд зазначає, що скарга заявника містить два аспекти, які він роз-
гляне по черзі: перший, на який заявник посилався під час подання скар-
ги, стосується невиконання судового рішення від 14 червня 1999 року; 
другий, на який заявник посилався у своєму листі від 17 листопада 2000 
року, стосується тривалості та відповідності закону процедури виконання 
вищезгаданого судового рішення. 

1. ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ СТ. 6 П. 1 КОНВЕНЦІЇ 

У першу чергу Суд повинен встановити, чи з огляду на прецедентну 
практику можливо застосувати статтю 6 п. 1 Конвенції («Пеллегрін про-
ти Франції» [ОС], № 28541/95, СЕОН) до процедури виконання рішення 
Кіровського районного суду м. Кіровограда від 14 червня 1999 року, беру-
чи до уваги військовий характер справи. 

Суд нагадує, що для того, щоб п. 1 ст. 6 Конвенції міг бути засто-
сований в його цивільній частині, необхідна наявність спору щодо «пра-
ва» як такого, що визнане у внутрішньому законодавстві. Повинно йтися 
про реальний та серйозний спір; він повинен стосуватися як самого пра-
ва, так і його різновидів або моделей застосування. Крім цього, предмет 
провадження повинен напряму стосуватися відповідного права цивільно-
го характеру. Суд відзначає, що в цій справі не дискутувалося, що мав 
місце спір стосовно права, визнаного внутрішнім законодавством, що спір 
був дійсним та серйозним і що предмет провадження напряму стосувався 
відповідного права цивільного характеру. Суд зауважує, що спір стосува-
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вся цивільного права за своєю суттю, тобто йшлося про спір між працівни-
ком та роботодавцем щодо умов розірвання трудового договору. Залиша-
ється з’ясувати, чи є право, про яке йдеться, «цивільним за характером» в 
розумінні п. 1 ст. 6 Конвенції. 

Суд нагадує, що існують обмеження щодо застосування п. 1 ст. 6 
Конвенції до спорів між державними службовцями, професійна діяль-
ність яких має специфічний характер в рамках діяльності органу дер-
жавної влади, де останній несе на собі частину державної влади, захища-
ючи загальні інтереси держави або інших органів державної влади. При-
кладом такої діяльності є діяльність збройних сил та поліції. Суду 
необхідно перевірити, наскільки діяльність заявника включає, беручи до 
уваги виконання професійних обов’язків, пряму або непряму участь у ре-
алізації державної влади та захисті загальних інтересів держави або ін-
ших органів державної влади. 

Суд зауважує, що заявник виконував свою професійну діяльність в 
системі військової прокуратури та виконував обов’язки, пов’язані з захи-
стом громадських інтересів. Однак на час спору заявник вже не виконував 
своїх професійних обов’язків. 

Зі звільненням він розірвав специфічний зв’язок з державою, який 
вимагав довіри, лояльності і пов’язував його з органом державної влади, 
та опинився в ситуації, яку можна порівняти зі статусом кредитора в при-
ватному праві. Саме маючи цей статус, заявник розпочав спір проти органу 
державної влади перед національними судовими органами загальної юрис-
дикції з метою визнання свого права на отримання військових надбавок. 

За цих обставин та враховуючи суть спору між заявником та війсь-
ковою частиною А- 1575, Суд вважає, що цей спір спрямований на захист 
права цивільного характеру в розумінні п. 1 ст. 6 Конвенції. 

Крім цього, Уряд-відповідач не заперечує проти застосування статті 6 
п. 1 Конвенції щодо цієї справи. 

Залишається визначити, чи стаття 6 п. 1 Конвенції може бути застосо-
вана до процедури виконання рішення Кіровського районного суду м. Кіро-
вограда від 14 червня 1999 року. 

У зв’язку з цим Суд нагадує, що право на судовий розгляд було б при-
марним, якщо б внутрішня судова система договірної Держави дозволила 
б, щоб остаточне та обов’язкове судове рішення залишалось недіючим від-
носно однієї із сторін і що виконання рішення або постанови будь якого 
органу судової влади повинно розгладитися як невід’ємна частина «про-
цесу» в розумінні ст. 6 Конвенції. (Immobiliare Saffi c. Italie, 22774/93, 
28.07.1999, п. 63; рішення «Горнсбі проти Греції» від 19.03.1997, Збірник 
постанов та рішень 1997-ІІ, С. 510, п. 40) 

Суд вважає, що без сумніву процедура виконання рішення Кіровсь-
кого районного суду м. Кіровограда від 14 червня 1999 року є складовою 
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частиною спору між позивачем та військовою частиною А-1575. Він кон-
статує, що стаття 6 п. 1 Конвенції застосовується до питання, що розгля-
дається. 

2. СТОСОВНО НЕВИКОНАННЯ РІШЕННЯ КІРОВСЬКОГО РАЙОННОГО  
СУДУ М. КІРОВОГРАДА ВІД 14 ЧЕРВНЯ 1999 РОКУ 

У своїх зауваженнях Уряд-відповідач наполягає на тому, що заявник 
не може більше вважатися жертвою згідно зі статтею 6 п. 1 Конвенції та 
статтею 1 Протоколу № 1, оскільки рішення Кіровського районного суду 
м. Кіровограда від 14 червня 1999 року було виконане у повному обсязі. 

Зі свого боку заявник підтверджує виконання рішення Кіровського 
районного суду м. Кіровограда від 14 червня 1999 року. Однак заявник 
стверджує, що виконання судового рішення у справі не відповідало вимо-
гам закону з огляду на те, що сума, яка була виплачена, втратила свою 
грошову цінність у зв’язку з інфляцією. 

Суд нагадує свою прецедентну практику, відповідно до якої заявник, 
який отримує на внутрішньому рівні відшкодування шкоди за заявлене 
порушення Конвенції, більше не може вважатися «жертвою» порушення 
прав, передбачених Конвенцією, з боку однієї із договірних сторін (рішення 
«Єкле проти Німеччини» від 15.07.1982 року, серія А № 51, стор. 30, 66). 

Суд звертає увагу, що рішення у справі було повністю виконане, су-
ма, встановлена у вищевказаному рішенні, була виплачена заявнику 2 
листопада 2000 року. Виходячи з цього, Суд вважає, що заявник не може 
більше в сенсі ст. 34 Конвенції вважатися «жертвою» порушення права 
отримати виконання рішення на свою користь, як він про це стверджував 
на момент подання заяви до Суду. 

Суд вважає, що у цьому контексті ця частина скарги є необґрунтова-
ною в сенсі ст. 35 п. 3 та повинна бути відхилена відповідно до ст. 35 п. 4 
Конвенції. 

3. СТОСОВНО ТРИВАЛОСТІ ТА ВІДПОВІДНОСТІ ЗАКОНУ ВИКОНАННЯ  
РІШЕННЯ КІРОВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ 
М. КІРОВОГРАДА ВІД 14 ЧЕРВНЯ І999 РОКУ 

Уряд-відповідач зауважує, що процедура виконання рішення не бу-
ла надзвичайно довгою, беручи до уваги те, що державний виконавець 
повинен був належним чином врахувати зміни в українському законодав-
стві в галузі виконання рішень суду. Уряд звертає увагу на те, що протя-
гом цього періоду діяв Закон України № 1076-XIV, яким Міністерство 
оборони Україна було визначене гарантом фінансових зобов’язань війсь-
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кових частин, що спричинило необхідність змінити процедуру виконання 
судового рішення у справі, що розглядається. 

Уряд заявляє, що в будь-якому випадку заявник не звертався у жоден 
національний судовий орган з позовом про відшкодування шкоди компе-
тентною державною установою через невиконання рішення суду протя-
гом розумного строку та невідповідність законодавству процедури вико-
нання рішення Кіровського районного суду м. Кіровограда від 14 череня 
1999 року та що таким чином він не використав внутрішні засоби право-
вого захисту в сенсі статті 35 п. 1 Конвенції. Він стверджує, що таке оскар-
ження є ефективним як практично, так і теоретично. 

Позивач зі свого боку заявив, що через надмірно тривалу процедуру 
виконання рішення Кіровського районного суду м. Кіровограда від 14 че-
рвня 1999 року встановлена судом сума втратила своє початкове значен-
ня з часом з огляду на інфляцію, та, відповідно, ця сума повинна бути по-
вернута з урахуванням інфляції. 

Заявник не заперечує твердження, що він не мав наміру звертатися 
до суду з оскарженням дій чи бездіяльності українських органів, які за-
ймаються виконанням судових рішень. Замість цього він стверджує, що 
звернення до українських судів з метою оскарження порушення розумно-
го строку виконання рішення суду та невідповідності закону процедури 
виконання не було б ефективним з огляду на неефективність його скарг, 
надісланих в державну виконавчу службу. 

Суд нагадує свою прецедентну практику, що положення п. 1 ст. 35 
Конвенції щодо використання національних (внутрішніх) засобів право-
вого захисту зобов’язує осіб, які бажають звернутися до судового або ар-
бітражного міжнародного органу з позовом проти держави, використати 
перед цим засоби, які надаються правовою системою вищезгаданої дер-
жави. Ці засоби правового захисту повинні існувати з достатнім рівнем 
певності як на практиці, так і в теорії, бо інакше їм бракуватиме ефективнос-
ті та доступності («Ілхан проти Туреччини», |GC| № 22277.93, 58, 27.06.2000). 

Суд зауважує, що українське законодавство передбачає можливість 
для кожної заінтересованої особи звернутися зі скаргою на дії органів 
державної влади, зокрема, щодо виконання рішень судів (державної ви-
конавчої служби) для оскарження дій чи бездіяльності останньої та від-
шкодування шкоди. Крім того, відповідно до українського законодавства 
боржник, який не дотримався строку виконання своїх фінансових зобо-
в’язань, зобов’язаний відшкодувати кредитору, якщо останній цього ви-
магає, суму боргу, збільшену на коефіцієнт інфляції. У цій справі заявник 
не звернувся до жодного судового органу України ні з метою отримання 
виплат за інвалідністю, проіндексованих відповідно до коефіцієнта інф-
ляції, ні для оскарження невідповідності закону процедури виконання 
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рішення суду від 21 травня 1999 року. Суд вважає, що простий сумнів за-
явника щодо шансів на успіх цих позовів не є достатнім для звільнен-
ня його від обов’язку використати ці засоби правового захисту (заява 
№ 19819/92, рішення Комісії від 5 липня 1994 р., D.R. 78-В, С. 93; з відпо-
відними змінами, № 49783/99, «Хомяк проти Росії» (рішення щодо прий-
нятності), 15.1.2000). Він вважає, що заявник не вичерпав внутрішні за-
соби правового захисту, як передбачено статтею 35 п. 1 Конвенції, і що 
ця частина заяви повинна бути відхилена відповідно до статті 35 п. 4. 

З цих підстав Суд одноголосно 

визнає заяву неприйнятною. 
 

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  

РАДА ЄВРОПИ 
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ 

ДРУГА СЕКЦІЯ 

ОСТАТОЧНЕ РІШЕННЯ ЩОДО ПРИЙНЯТНОСТІ 

заяв №№ 45526/99, 46099/99, 47088/99, 47176/99, 47177/99, 48018/99, 
48043/99, 48071/99, 48580/99, 48624/99, 49426/99, 50354/99, 51934/99, 
51938/99, 53423/99, 53424/99, 54120/00, 54124/00, 54136/00, 55542/00, 
56019/00, поданих Іваном Юрійовичем Гайдуком та іншими проти України 

Європейський суд з прав людини (друга секція) в засіданні 2 липня 
2002 р. єдиною палатою, до складу якої увійшли судді: 

п. Ж.-П. Коста, голова, 
п. А.Б. Бака, 
п. Гаукур Йорундссон, 
п. К. Юнгвірт, 
п. В. Буткевич, 
пані В. Томассен, 
п. М. Угрехелідзе, 
а також п. Т.Л. Ерлі, заступник секретаря секції, 
беручи до уваги заяви №№ 45526/99 і 46099/99, подані до Європей-

ської комісії з прав людини 25 липня 1998 р. і 31 жовтня 1998 р., 
беручи до уваги зазначені вище заяви, подані до Європейського суду з 

прав людини в період з 11 грудня 1998 р. по 11 лютого 2000 р., 
відповідно до статті 5 п. 2 Протоколу № 11 до Конвенції, згідно з яким 

Судові передана компетенція щодо розгляду заяв, поданих до Комісії, 
враховуючи зауваження, подані Урядом-відповідачем, та зауваження, 

подані у відповідь заявниками, 
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на підставі судового розгляду ухвалив таке рішення: 

ФАКТИ 

Фактичний бік справ, виходячи з викладу сторін, може бути узагаль-
нений таким чином. 

А. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ 

1. Виникнення справи та факти, спільні для всіх заявників 

Всі заявники – громадяни України, мешкають в Україні, уклали дого-
вори заощадження з Ощадним банком України (іменованим далі «Банк»), 
який до 1992 р. входив до складу Ощадного банку СРСР. За винятком де-
яких випадків, окремо зазначених нижче, всі згадані договори були укла-
дені в 1980 рр. Відповідно до цих договорів «Держава гарантує (гаранту-
вала) повне повернення вкладів на першу вимогу вкладника», причому не 
передбачалися жодні обмеження для цього правила. 

У 1996 р. державні органи України запровадили грошову реформу з 
метою заміни колишньої грошової одиниці – карбованця, новою – україн-
ською гривнею за співвідношенням 100000 карбованців за 1 гривню. Цей 
обмін позначився також і на вкладах заявників, які вже були суттєво зне-
цінені інфляцією. 

21 листопада 1996 р. парламент (Верховна Рада) прийняв Закон 
№ 537/96 про гарантії держави щодо відшкодування вкладів українських 
громадян. Статтею 3 згаданого Закону передбачене індексування вкладів 
заявників у співвідношенні 1 карбованець до 1,05 гривні. Статтею 7 Зако-
ну передбачений механізм поступового відшкодування проіндексованих 
заощаджень залежно від віку вкладника, розміру вкладу та інших крите-
ріїв. Щороку Уряд ухвалює порядок відшкодування із зазначенням катего-
рій громадян, що мають право на компенсаційні виплати протягом року. 
Відповідно до таких постанов тільки особи, що досягли восьмидесятиріч-
ного віку, мають право на одержання частини заощаджених коштів (48 гри-
вень або близько 10 євро на особу). Крім того, у разі смерті вкладника спад-
коємці мають право на одержання 150 гривень на оплату похоронів. 

У кінці 1990 рр. кожний з заявників подав позов до Банку в компетен-
тні судові органи з метою одержання частини або повної суми свого індек-
сованого вкладу в гривнях. Позови були відхилені як у судах першої ін-
станції, так і після оскарження в касаційному порядку. У більшості рішень 
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суди зазначали, що відповідно до Закону № 537/96 відшкодування вартості 
зазначених вкладів неможливе, зважаючи на відсутність законних підстав, 
встановлюваних згаданим Законом і зазначених у постанові Уряду, оскі-
льки відповідний заявник не досяг восьмидесятирічного віку. Стосовно 
п’ятого, дванадцятого, тринадцятого і чотирнадцятого заявників, які досягли 
зазначеного віку, судами було зазначено, що компенсаційні виплати за їх-
німи вкладами можливі лише в розмірі 48 гривень, а відшкодування вкла-
дів у повному обсязі чинним законодавством не передбачене. 

Надалі деякі з заявників марно намагалися оскаржити остаточне рі-
шення в порядку опротестування («в порядку нагляду») в Верховному Суді 
України чи у відповідному обласному суді. 

2. Особливості справи кожного з заявників 

1) Перший заявник (заява № 45526/99, подана 25 липня 1998 р.) 

Перший заявник, Іван Юрійович Гайдук, 1927 р. народження, мешкав 
у Виноградові. В листі від 1 квітня 1999 р. його дружина Євдокія Михай-
лівна Гайдук повідомила суд, що її чоловік помер 4 березня 1999 р. і що 
вона має намір підтримати його заяву. У січні 1998 р. заявник подав в суд 
першої інстанції Виноградова позов до Банку про повернення йому части-
ни його проіндексованого вкладу, а саме 7000 гривень. Своїм рішенням 
від 27 січня 1998 р., підтвердженим у касаційному порядку ухвалою Зака-
рпатського обласного суду від 24 лютого 1998 р., суд відхилив позов. 

2) Другий заявник (заява № 46099/99, подана 31 жовтня 1998 р.) 

Другий заявник, Володимир Сергійович Панасенко, 1921 р. народжен-
ня, мешкає в Києві. У травні 1998 р. він подав в Шевченківський районний 
суд міста Києва позов до Банку про повернення йому повної суми його про-
індексованого вкладу, а саме 6422,85 гривні. Своїм рішенням від 12 травня 
1998 р., підтвердженим у касаційному порядку ухвалою Київського місь-
кого суду від 17 червня 1998 р., суд відхилив позов. 

3) Третій і четвертий заявники (заява № 47088/99, подана 11 грудня 1998 р.) 

Третій і четвертий заявники, Станіслав Іванович Марциновський і 
Галина Михайлівна Марциновська, відповідно 1938 і 1937 р. народження, 
мешкають у Коломиї. Договір про заощадження уклали в 1991 р. 

У квітні 1999 р. заявники подали в суд першої інстанції Коломиї по-
зов до Банку про повернення їм повної суми їхнього проіндексованого 
вкладу, а саме 10000 гривень. Своїм рішенням від 30 квітня 1999 р., підт-
вердженим у касаційному порядку ухвалою Івано-Франківського обласного 
суду від 1 червня 1999 р., суд відхилив позов. 
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4) П’ятий заявник (заява № 47176/99, подана 11 грудня 1998 р.) 

П’ятий заявник, Марія Іванівна Мирошниченко, 1915 р. народження, 
мешкає в Запоріжжі. Договір про заощадження з Банком уклала у 1956 р. 

У травні 1998 р. заявниця подала в Жовтневий районний суд м. Запо-
ріжжя позов до Банку про повернення їй повної суми її проіндексованого 
вкладу, а саме 3235,13 гривні. Своїм рішенням від 14 травня 1998 р., під-
твердженим у касаційному порядку ухвалою Запорізького обласного суду 
від 11 червня 1998 р., суд відхилив позов. Суд зазначив, зокрема, що від-
повідно до Закону № 537/96 від 21 листопада 1996 р. та згідно з механізмом, 
передбаченим Урядом, компенсаційна виплата за вкладом заявниці мож-
лива лише в розмірі 48 гривень, а відшкодування вкладу в повному обсязі 
чинним законодавством не передбачене. 

5) Шостий заявник (заява № 47177/99, подана 28 липня 1998 р.) 

Шостий заявник, Віктор Іванович Гордієнко, 1925 р. народження, меш-
кає у Запоріжжі. Договір про заощадження уклав у 1990 р. 

У лютому 1998 р. заявник подав в Орджонікідзевський районний суд 
м. Запоріжжя позов до Банку про повернення йому повної суми його про-
індексованого вкладу, а саме 23152,02 гривні. Своїм рішенням від 26 лютого 
1998 р., підтвердженим у касаційному порядку ухвалою Запорізького об-
ласного суду від 24 березня 1998 р., суд відхилив позов. 

6) Сьомий і восьмий заявники (заява № 48018/99, подана 26 грудня 1998 р.) 

Сьомий і восьмий заявники, Олександр Володимирович Бочкарьов 
і Людмила Антонівна Бочкарьова, відповідно 1963 і 1968 р. народження, 
мешкають у Новій Одесі. 

У червні 1998 р. заявники подали в суд першої інстанції Нової Одеси 
позов до Банку про повернення їм повної суми їхнього проіндексованого 
вкладу, а саме 4478,25 гривні. Своїм рішенням від 2 червня 1998 р., під-
твердженим у касаційному порядку ухвалою Миколаївського обласного 
суду від 8 липня 1998 р., суд відхилив позов. 

7) Дев’ятий заявник (заява № 48043/99, подана 20 квітня 1999 р.) 

Дев’ятий заявник, Яків Захарович Сапожников, 1923 р. народження, 
мешкає в Харкові. 

У січні 1999 р. заявник подав в Київський районний суд м. Харкова 
позов до Банку про повернення йому повної суми його проіндексованого 
вкладу, а саме 282300 гривень. Своїм рішенням від 11 січня 1999 р. суд за-
значив, що сума вкладу заявника становить 25615 гривень, і відхилив по-
зов. Харківський обласний суд ухвалою від 16 лютого 1999 р. залишив без 
змін рішення суду першої інстанції від 11 січня 1999 р. 
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8) Десятий заявник (заява № 48071/99, подана 5 січня 1999 р.) 

Десятий заявник, Афанасій Федорович Смольський, 1928 р. народ-
ження, мешкає у Харкові. 

У березні 1999 р. заявник подав в Ленінський районний суд м. Харкова 
позов до Банку про повернення йому повної суми його проіндексованого 
вкладу, а саме 8310 гривень. Своїм рішенням від 2 березня 1999 р., під-
твердженим у касаційному порядку ухвалою Харківського обласного суду 
від 6 квітня 1999 р., суд відхилив позов. 

9) Одинадцятий заявник (заява № 48580/99, подана 15 лютого 1999 р.) 

Одинадцятий заявник, Михайло Васильович Балагурак, 1932 р. народ-
ження, мешкає в Коломиї. 

У квітні 1999 р. заявник подав в суд першої інстанції Коломиї позов 
до Банку про повернення йому повної суми його проіндексованого вкла-
ду, а саме 11632 гривень. Своїм рішенням від 16 квітня 1999 р., підтверд-
женим у касаційному порядку ухвалою Івано-Франківського обласного су-
ду від 11 травня 1999 р., суд відхилив позов. 

10) Дванадцятий і тринадцятий заявники (заява № 48624/99, 
подана 25 грудня 1998 р.) 

Дванадцятий і тринадцятий заявники, Григорій Артемович Ладижин-
ський і Ганна Максимівна Ладижинська, відповідно 1915 і 1918 р. народ-
ження, мешкають у Ніжині. 

У липні 1998 р. заявники подали в суд першої інстанції Ніжина позов 
до Банку про повернення їм повної суми їхнього проіндексованого вкла-
ду, а саме 14928 гривень. Своїм рішенням від 29 липня 1998 р., підтверд-
женим у касаційному порядку ухвалою Чернігівського обласного суду від 1 
вересня 1998 р., суд відхилив позов. Суд зазначив, зокрема, що відповідно 
до Закону № 537/96 та згідно з механізмом, передбаченим Урядом, компен-
саційна виплата за вкладом заявників можлива лише в розмірі 48 гривень, 
а виплата вкладу в повному обсязі чинним законодавством не передбачена. 

11) Чотирнадцятий заявник (заява № 49426/99, подана 7 травня 1998 р.) 

Чотирнадцятий заявник, Феодосія Іванівна Трубочкина, 1900 р. на-
родження, мешкає в Черкасах. У Суді її інтереси представляє її син Вік-
тор Герасимович Крисанов. У вересні 1998 р. він подав в районний Со-
снівський суд м. Черкаси позов до Банку про виплату заявниці повної су-
ми її проіндексованого вкладу, а саме 6520,75 гривні. Своїм рішенням від 
21 вересня 1998 р., підтвердженим у касаційному порядку ухвалою Черкась-
кого обласного суду від 21 жовтня 1998 р., суд відхилив позов. Як і в попе-
редньому випадку, суд зазначив, що компенсаційна виплата за вкладом 



Справи, що стосуються невиконання рішень національних судів (пункт 1 статті 6 Конвенції) 

 144

можлива лише в розмірі 48 гривень, а виплата вкладу в повному обсязі чин-
ним законодавством не передбачена. 

Листом від 10 травня 2002 р. п. Крисанов повідомив Суд про смерть 
своєї матері, не зазначивши її дати. Він підтвердив також свій намір під-
тримувати свою заяву далі. 

12) П’ятнадцятий заявник (петиція № 50354/99, подана 13 березня 1999 р.) 

П’ятнадцятий заявник, Володимир Васильович Попелянський, 1926 р. 
народження, мешкає у Вчорайшому. У грудні 1999 р. він подав у Ружин-
ський суд першої інстанції позов до Банку про виплату повної суми його 
проіндексованого вкладу, а саме 48127.74 гривні. Суд відхилив позов рішен-
ням від 13 грудня 1999 р., підтвердженим у касаційному порядку ухвалою 
Житомирського обласного суду від 26 січня 2000 р. 

13) Шістнадцятий заявник (заява № 51934/99, подана 22 червня 1999 р.) 

Шістнадцятий заявник, Анатолій Юхимович Снігир, 1936 р. народ-
ження, мешкає в Києві. 

У грудні 1998 р. він подав в Дарницький районний суд м. Києва позов 
до Банку про виплату йому повної суми його проіндексованого вкладу, а 
саме 4750,20 гривні. Своїм рішенням від 7 грудня 1998 р., підтвердженим 
у касаційному порядку ухвалою Київського міського суду від 20 січня 
1999 р., суд відхилив позов. 

14) Сімнадцятий заявник (заява № 51938/99, подана 24 липня 1998 р.) 

Сімнадцятий заявник, Валентина Василівна Попова, 1926 р. народ-
ження, мешкає в Макіївці. 

У лютому 1999 р. вона подала в Советський районний суд Макіївки 
позов до Банку про виплату їй повної суми її проіндексованого вкладу, а 
саме 52603,95 гривні. Позов відхилений рішенням суду від 18 лютого 
1999 р., підтвердженим у касаційному порядку ухвалою Донецького облас-
ного суду від 18 березня 1999 р. 

15) Вісімнадцятий заявник (заява № 53423/99, подана 9 грудня 1998 р.) 

Вісімнадцятий заявник, Петро Федосійович Самойлов, 1935 р. на-
родження, мешкає в Харкові. Договір про заощадження уклав із Банком 
у 1970 р. 

У червні 1999 р. заявник подав у суд першої інстанції м. Харкова позов 
до Банку про повернення йому повної суми його проіндексованого вкладу, 
а саме 11026,05 гривні. Своїм рішенням від 21 червня 1999. р., підтверд-
женим у касаційному порядку ухвалою Харківського обласного суду від 
20 липня 1999 р., суд відхилив позов. 
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16) Дев’ятнадцятий заявник (заява № 53424/99, подана 27 жовтня 1999 р.) 

Дев’ятнадцятий заявник, Олексій Остапович Кривоніс, 1926 р. народ-
ження, мешкає в Києві. Договір про заощадження уклав у 1990 р. 

У травні 1999 р. він подав в Старокиївський районний суд м. Києва 
позов до Банку про виплату йому повної суми його проіндексованого вкла-
ду, а саме 10410 гривень. Своїм рішенням від 11 травня 1999 р., підтверд-
женим у касаційному порядку ухвалою Київського міського суду від 28 
липня 1999 р., суд відхилив позов. 

17) Двадцятий заявник (заява № 54120/00, подана 5 жовтня 1999 р.) 

Двадцятий заявник, Віктор Миколайович Недин, 1939 р. народжен-
ня, мешкає в Березівці. Договір про заощадження уклав у 1976 р. 

У березні 1999 р. він подав у Березівський суд першої інстанції позов 
до Банку про виплату йому повної суми його проіндексованого вкладу, а 
саме 54851,57 гривні. Своїм рішенням від 12 березня 1999 р., підтвердже-
ним у касаційному порядку ухвалою Одеського обласного суду від 1 червня 
1999 р., суд відхилив позов. 

18) Двадцять перший заявник (заява № 54124/00, подана 10 вересня 1998 р.) 

Двадцять перший заявник, Феня Кирілівна Костенко, 1938 р. народ-
ження, мешкає в Євпаторії. 

У березні 1999 р. вона подала в Кілійський суд першої інстанції позов 
до Банку про виплату їй повної суми її проіндексованого вкладу, а саме 
12447,81 гривні. Своїм рішенням від 23 березня 1999 р., підтвердженим у 
касаційному порядку ухвалою Одеського обласного суду від 25 травня 
1999 р., суд відхилив позов. 

19) Двадцять другий заявник (заява № 54136/00, подана 15 листопада 1996 р.) 

Двадцять другий заявник, Андрій Якович Шевченко, 1928 р. народ-
ження, мешкає в Києві. 

У березні 1999 р. він подав у Шевченківський районний суд м. Києва 
позов до Банку про виплату йому повної суми його проіндексованого вкла-
ду, а саме 1327,20 гривні. Своїм рішенням від 12 березня 1999 р., підтверд-
женим у касаційному порядку ухвалою Київського міського суду від 13 жов-
тня 1999 р., суд відхилив позов. 

20) Двадцять третій заявник і двадцять четвертий заявники 
(заява № 55542/00, подана 23 лютого 2000 р.) 

Двадцять третій і двадцять четвертий заявники, Антоніна Пилипівна 
Ушакова і Ніна Михайлівна Ушакова, відповідно 1923 і 1945 р. народжен-
ня, мешкають у Хмельницькому. 
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У серпні 1999 р. вони подали в суд першої інстанції м. Хмельницького 
позов до Банку про виплату їм повної суми їхнього проіндексованого вкла-
ду, а саме 17654,65 гривні. Своїм рішенням від 27 серпня 1999 р., підтвер-
дженим у касаційному порядку ухвалою Хмельницького обласного суду 
від 23 вересня 1999 р., суд відхилив позов. 

21) Двадцять п’ятий і двадцять шостий заявники 
(заява № 56019/00, подана 11 лютого 2000 р.) 

Двадцять п’ятий і двадцять шостий заявники, Світлана Іванівна Су-
прун і Вячеслав Миколайович Супрун, відповідно 1948 і 1971 р. народжен-
ня, мешкають у Лисичанську. 

У жовтні 1999 р. вони подали в суд першої інстанції м. Лисичанська 
позови до Банку про виплату їм повної суми їхніх проіндексованих вкла-
дів, а саме 5331,90 гривні. Рішеннями від 4 жовтня 1999 р., підтвердже-
ними в касаційному порядку ухвалами Луганського обласного суду від 13 
січня 2000 р., суд відхилив позови. За словами заявників, їхні подання у 
Верховний Суд, що мали на меті його звернення до Конституційного Суду 
для перевірки конституційності Закону № 537/96, були залишені без уваги. 

В. ІСНУЮЧЕ ВНУТРІШНЄ ЗАКОНОДАВСТВО ТА ПРАКТИКА 

1. Положення щодо повернення та індексування вкладів 

Стаття 41 частина перша Конституції України проголошує: «Кожен 
має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю». 

У відповідних частинах статті 384 Цивільного кодексу зазначається: 
«Громадяни можуть зберігати кошти в державних трудових ощадних касах 
та в інших кредитних установах, розпоряджатися вкладами (...). Держава 
гарантує таємницю вкладів, їх збереження і видачу за першою вимогою 
вкладника». 

Стаття 39, третя частина, Закону № 872-ХІІ від 20 березня 1991 р. 
«Про банки та банківську діяльність», чинного до січня 2001 р., викладена 
в такій редакції: 

«Україна гарантує збереження вкладів і цінних паперів громадян в 
Ощадному банку України та їх видачу вкладникам на першу вимогу». 

Відповідні положення Закону № 537/96 від 21 листопада 1996 р. «Про 
державні гарантії відновлення заощаджень громадян України» говорять: 

Стаття 1. На підставі цього Закону встановлюються зобов’язання 
держави перед громадянами України, які внаслідок знецінення втратили 
грошові заощадження, поміщені в період до 2 січня 1992 року в установи 
Ощадного банку СРСР (...), що діяли на території України (...). 
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Компенсації підлягають також грошові заощадження громадян Укра-
їни, поміщені в установи Ощадного банку України (...) протягом 1992 – 
1994 років і які знаходились на рахунках Ощадного банку України не ме-
нше одного повного календарного року в період 1992 – 1995 років (...). 

Стаття 2. Держава зобов’язується забезпечити збереження та віднов-
лення реальної вартості заощаджень громадян і гарантує їх компенсацію 
у встановленому порядку. 

Стаття 3. Встановити, що заощадження громадян, зазначені у части-
ні першій статті 1 цього Закону, відновлюються у співвідношенні 1 карбо-
ванець заощаджень на 1,05 гривні за станом на 1 жовтня 1996 року. 

Стаття 6. Компенсація громадянам України втрат від знецінення 
грошових заощаджень проводиться (...) за рахунок Державного бюджету 
України починаючи з 1997 року. 

Кошти для компенсації заощаджень громадян визначаються в Дер-
жавному бюджеті України окремою статтею. 

Стаття 7. Заощадження повертаються поетапно, залежно від віку 
вкладника, суми вкладу, інших обставин, у межах коштів, передбачених 
для цього Державним бюджетом України на поточний рік. 

Перелік груп вкладників і черговість виплат проіндексованих грошо-
вих заощаджень, а також обсяг виплат згідно із статтею 8 цього Закону у 
межах коштів, передбачених Державним бюджетом України, встановлю-
ються Кабінетом Міністрів України. (Частина друга статті 7 в редакції 
Закону № 201/98-ВР від 24.03.98). 

Стаття 8. У разі смерті вкладника спадкоємці (...) можуть (...) одержати 
частину проіндексованого вкладу для організації похорону (...), сума якої 
визначається виходячи з розміру державної допомоги на поховання. (Ча-
стина перша статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 201/98-ВР 
від 24.03.98). 

Категорії осіб, що мають право на виплату вкладів, визначаються 
постановами, які приймаються щорічно Кабінетом Міністрів на майбутній 
рік (постанови № 1210 від 31 жовтня 1997 р.; № 825 від 8 червня 1998 р.; 
№ 457 від 25 березня 1999 р.; № 817 від 17 травня 2000 р., № 275 від 26 
березня 2001 р.). Згідно з цими постановами право на виплату частини 
вкладу надається тільки тим вкладникам, які досягли на 1 січня 1997 р. во-
сьмидесятирічного віку, а також спадкоємцям померлих вкладників на 
організацію похорон. Вкладникам, що належать до першої категорії, 
виплачується по 48 гривень (близько 10 євро), а спадкоємцям померлих 
вкладників – сума, еквівалентна допомозі на похорон, а саме 150 гривень 
(близько 30 євро). З 1999 р. право на часткову виплату вкладів надане та-
кож інвалідам війни. Постановою № 275 на 2001 р. до згаданих категорій 
вкладників були включені особи, що досягли на 1 січня 2001 р. столітнього 



Справи, що стосуються невиконання рішень національних судів (пункт 1 статті 6 Конвенції) 

 148

віку, а також особи, що досягли восьмидесятирічного віку на цю дату. 
Вкладники, що належать до цієї останньої категорії, мають право на одер-
жання 50 гривень. Всі зазначені виплати можуть здійснюватися лише 
«в межах коштів, виділених у рамках державного бюджету на відповід-
ний рік». 

Ухвалою № 1-5/117 від 15 березня 1999 р. про порядок застосування 
Закону № 537/96, обов’язковою для всіх судових органів України, Верхов-
ний Суд України зазначив, що в разі звернення громадян до суду зі скарга-
ми щодо здійснення гарантій з повернення проіндексованих вкладів такі 
скарги, що складаються у відповідності до чинних норм законодавства, роз-
глядаються в порядку позовного провадження. При розгляді таких справ 
суди мають брати до уваги той факт, що йдеться не про відповідальність 
за недотримання договору, укладеного між вкладником і Ощадбанком, а 
про повернення вкладів, переоцінених згідно з відповідними положеннями. 
Крім того, на думку Верховного Суду, компенсація проіндексованих вкла-
дів здійснюється виключно через установи Банку. Отже, у разі спору в 
справі як відповідачі повинні фігурувати регіональний підрозділ Банку і 
Державне казначейство України. Банк здійснює виплату проіндексованих 
вкладів у межах, передбачених для цього державним бюджетом України, за 
рахунок виділених коштів і згідно з порядком, визначеним Кабінетом 
Міністрів. Таким чином, у випадках, коли суд констатує, що відповідні 
кошти не перераховані Банку або що позивач не належить до осіб, які мають 
право на виплату вкладів у відповідний рік, позов має бути відхилений. У 
разі якщо позов стосується суми, вищої за визначену, суд задовольняє позови 
в межах, визначених законом про гарантії держави щодо відновлення зао-
щаджень. 

5 квітня 2002 р. Кабінет Міністрів ухвалив постанову щодо виплати в 
2002 р. грошових заощаджень громадян Україні, вкладених до 2 січня 
1992 р. в установи колишнього Ощадного банку СРСР, що діяли на терито-
рії України. Цим актом Уряд виділив 500 млн. гривень з державного бюд-
жету на індексування індивідуальних вкладів. З цієї суми 65 млн. гривень 
призначені спадкоємцям вкладників, померлих в період з 1997 по 2002 р., 
за умови, що вони не одержували компенсацію, передбачену статтею 8 За-
кону № 537/96. Решта 435 мільйонів мають бути розподілені між іншими 
вкладниками. Сума, що виплачується кожному з вкладників, обмежується, в 
принципі, 150 гривнями для першої категорії осіб і 50 гривнями для другої 
категорії. 

2. Положення щодо розгляду справ у Конституційному Суді 

Відповідні положення Закону № 422/96 від 16 жовтня 1996 р. «Про 
Конституційний Суд України» визначають таке: 
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Стаття 13 

«Конституційний Суд України приймає рішення та дає висновки у 
справах щодо: 1) конституційності законів та інших правових актів Верхов-
ної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів Укра-
їни (...); 4) офіційного тлумачення Конституції та законів України». 

Стаття 40 

«Суб’єктами права на конституційне подання з питань прийняття рі-
шень Конституційним Судом України у випадках, передбачених пунктом 1 
статті 13 цього Закону, є Президент України, не менш як сорок п’ять на-
родних депутатів України (...), Верховний Суд України, Уповноважений 
Верховної Ради України з прав людини, Верховна Рада Автономної Респу-
бліки Крим». 

Стаття 41 

«Суб’єктами права на конституційне подання з питань дачі висновків 
Конституційним Судом України у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 
статті 13 цього Закону, є: за пунктом 4 – Президент України, не менш як 
сорок п’ять народних депутатів України (...), Уповноважений Верховної 
Ради України з прав людини, Верховний Суд України, Кабінет Міністрів 
України, інші органи державної влади, Верховна Рада Автономної Респуб-
ліки Крим, органи місцевого самоврядування». 

Право звернення до Конституційного Суду з метою визнання неконсти-
туційності законів та нормативних актів не надається громадянам. Проте, 
згідно з постановою Верховного Суду від 1 листопада 1996 р., якщо питання 
про конституційність виникає в ході звичайного судового провадження, 
будь-який суд має право на законних підставах і в будь-який час постави-
ти преюдиціальне питання перед Верховним Судом, який, у свою чергу, 
може звернутися з поданням до Конституційного Суду. 

ОСКАРЖЕННЯ 

Посилаючись на статтю 1 Протоколу № 1 до Конвенції, заявники ска-
ржаться на те, що держава, як гарант зобов’язань Банку, в односторон-
ньому порядку обмежила їхні права як сторони в договорі, що є непропо-
рційним втручанням і не спрямоване на законну ціль. З огляду на відсут-
ність можливості одержати свої проіндексовані вклади заявники вважають, 
що стосовно них порушене право на вільне користування своїм майном. 

Заявники скаржаться також на те, що ставлячи здійснення їхнього 
права на розпорядження своїм майном у залежність від вікового цензу, 
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українська держава створила підстави для дискримінації, яка забороняється 
статтею 14 Конвенції. 

Крім того, не посилаючись на конкретні положення Конвенції, заяв-
ники стверджують, що застосовуючи норми Закону № 537/96 у їхніх спра-
вах, попри очевидну несумісність цього акту з Конституцією й Конвенці-
єю та відмовляючись звернутися до Конституційного Суду з приводу кон-
ституційності згаданого Закону, національні суди порушили їхнє право на 
ефективне звернення в національні інстанції з метою захисту їхніх прав, 
гарантованих Конвенцією та Протоколами до неї. 

ПРАВО 

А. СТОСОВНО LOCU STANDI П. ГАЙДУКА І П. КРИСАНОВА 

Суд констатує, що листами від 1 квітня 1999 р. і 10 травня 2002 р. пані 
Гайдук, дружина першого заявника (Івана Юрійовича Гайдука) і п. Криса-
нов, син і представник чотирнадцятого заявника (Феодосії Іванівни Трубо-
чкиної) поінформували Суд про смерть обох згаданих заявників. Вони та-
кож висловили намір далі підтримувати їхні заяви. 

Суд відзначає, що в багатьох справах, коли заявник помирав в період 
розгляду, він враховував бажання продовжувати розгляд, висловлене спад-
коємцями або близькими родичами (див., напр., рішення у справах «X. про-
ти Франції» від 341 березня 1992 р., серія А № 234-С, С. 89, п. 26; «Раймон-
до проти Італії» від 22 лютого 1994 р., серія А №281-А, С. 8, п. 2). 

Суд зазначає, що ця заява стосується майнового права, яке, в прин-
ципі, переходить на спадкоємців, і що розгляд справи для одержання мож-
ливого відшкодування за порушення прав, про які йдеться, бажає продов-
жити найближчий член родини заявника (див. «Бьоркен і Ед проти Швеції», 
заява № 12526/86, рішення Комісії від 7 лютого 1991 р., Рішення і доповіді 
(D.R.) 68, С. 104). Зокрема, пані Гайдук і п. Крисанов стверджують, що ре-
зультат розгляду має визначальне значення для їхніх власних законних 
інтересів; пані Гайдук посилається, крім того, на інтереси свої двох не-
повнолітніх дітей 1984 р. народження. З цього приводу Суд нагадує, що 
бажання спадкоємців підтримувати заяви померлої особи дуже часто 
вмотивовується міркуваннями морального порядку, спрямованими на те, 
аби досягти справедливості навіть після смерті особи, чиї права були пору-
шені, надто, коли результат розгляду в Суді може зачепити інших осіб 
(див. «Малуш проти Чеської Республіки» (рішення), № 33071/96, СЕDН 
2000-ХІІ). 
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За цих обставин Суд вважає, що вдова п. Гайдука і син пані Трубочки-
ної мають право виступати замість них у цих справах. Відповідно належить 
продовжити розгляд зазначених заяв. 

В. СТОСОВНО ПОПЕРЕДНЬОГО ЗАПЕРЕЧЕННЯ УРЯДУ 

Визнаючи за Судом компетенцію ratione temporis щодо розгляду заяв, 
Уряд одразу висуває заперечення про неприйнятність з огляду на сумісність 
заяв ratione personae з положеннями Конвенції. З цього приводу Уряд нага-
дує, що відповідно до статті 34 Конвенції в Суд можуть подаватися заяви 
фізичними особами (...), які вважають себе потерпілими через порушення 
однією з Високих Договірних Сторін прав, визнаних Конвенцією або Про-
токолами до неї. Уряд зазначає, що для того, щоб оголошувати себе потер-
пілим через порушення його прав власності, заявник повинен довести, що 
таке право існувало або, що він міг бути визнаний таким, що має право 
на майнову користь після дотримання умов, передбачених законодавст-
вом. Проте, за недотримання таких умов заявник не має згаданих прав, і 
держава не може вважатися відповідальною за те, що його претензії не бу-
ли задоволені (див. «С. проти Франції», заява № 10443/83, рішення Комісії 
від 15 липня 1988 р., D.R., 56, С. 20). 

З цієї точки зору Уряд наголошує на різниці між діями з простого пове-
рнення і «компенсації» вкладів заявників. Так, на думку Уряду, кожен із за-
явників має в Банку два паралельні, але окремі рахунки: власне ощадний 
рахунок, відкритий самим заявником до 1992 р., і компенсаційний раху-
нок, відкритий державою з метою компенсувати знецінення першого ра-
хунку внаслідок інфляції. Уряд зазначає, що заявники претендують на ви-
плату сум, що знаходяться саме на другому, а не на першому рахунку. 
Проте, якщо кожний заявник є беззаперечно власником коштів, покладе-
них ним самим на перший рахунок, він не має попередньо жодного права 
власності щодо коштів, внесених державою на другий, доки не задоволь-
нятиме вимогам, визначеним Законом № 537/96. Відтак, Уряд вважає, що 
заявники не можуть посилатися на будь-яке попереднє право власності на 
кошти, що на них вони претендують, а отже, не можуть і вважати себе 
«потерпілими» через порушення в розумінні статті 34 Конвенції. З огляду 
на сказане Уряд просить Суд визнати заяви несумісними ratione personae 
з положеннями Конвенції. 

Заявники не погоджуються з такою аргументацією. Вони нагадують, 
що, укладаючи з ними договір про заощадження, Банк зобов’язався поверну-
ти їм вкладені кошти на першу вимогу. В подальшому, визнавши державу 
відповідальною за долю вкладів, законодавець надав їм боргову вимогу 
щодо держави, яка, в свою чергу, в односторонньому порядку ухилилася 
від своїх зобов’язань. Відтак, заявники твердять, що, як носії майнового 
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права, якого не дотримується держава, вони можуть вважати себе потер-
пілими через зазначене порушення прав. Крім того, вони зазначають, що 
вичерпали засоби внутрішнього правового захисту, які були їм надані, та 
виконали інші формальні умови для звернення до Суду, а отже, немає при-
чин ставити під сумнів їхній статус потерпілих. 

Суд нагадує, що «потерпілим» згідно зі статтею 34 вважається особа, 
якої прямо стосується спірний акт чи бездіяльність, тобто особа, що осо-
бисто, прямо і правомірно зацікавлена в тому, аби покласти край такій си-
туації (див. №№ 1420/62, 1477/62, 1478/62, рішення Комісії, Щорічник 6, 
С. 591). Суд також нагадує, що наявність порушення може мати місце на-
віть за відсутності шкоди, яка враховується лише при визначенні справед-
ливої сатисфакції (див., напр., рішення у справі «Прагера і Обершліка проти 
Австрії» від 26 квітня 1995, серія А, № 313, С. 19, п. 6). Стосовно цього Суд 
вважає, що питання про те, чи може заявник вважати себе «потерпілим» 
згідно зі статтею 34 Конвенції, стосується не суті чи змісту спірного права, 
а лише його відношення до особи, що посилається на нього (див., mutatis 
mutandis, справу «Санлеса Санлеса проти Іспанії» (рішення), № 48335/99, 26 
жовтня 2000 р., не опублікована, і справу «Боффа та ін. проти Сан-Марі-
но», заява № 26536/95, рішення Комісії від 15 січня 1998 р., D.R. 92, С. 27). 

У цьому випадку Суд констатує, що всі заявники вимагають від дер-
жави виплатити їм суми, які відповідають, на їхню думку, коштам, що їхні-
ми власниками вони є і які вони вклали в Банк. Вони також скаржаться на 
застосування національними судовими органами закону, що створює, на 
їхню думку, надію на отримання в майбутньому майнового права, але під-
порядковує здійснення цього права умовам, які вважаються ними неви-
правданими (див., mutatis mutandis, справу «Лазаревича проти Хорватії» 
(рішення), № 50115/99, 7 грудня 2000 р., не опублікована, справу «Ґави про-
ти Чеської Республіки», заява № 23256/94, рішення Комісії від 29 червня 
1994 р., D.R., 78, С. 139). Суд вважає це за достатнє, щоб дійти висновку, що 
йдеться про особисті інтереси заявників, і що їх «прямо і особисто зачіпа-
ють» дії державних органів (див. А.Р.С.А., L.Р.С.А., «Абід і 636 інших 
проти Румунії» (рішення), № 34746/97, 10 липня 2001 р., не опубліковано). 
Заявники можуть, отже, вважати себе «потерпілими» через порушення, 
на які вони посилаються, а попереднє заперечення підлягає відхиленню. 

С. ЩОДО СКАРГ 

1. Скарга згідно зі статтею 1 Протоколу № 1 

Зважаючи на неможливість одержати проіндексовані вклади, заявни-
ки вважають себе такими, що потерпіли від невиправданого втручання в 
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здійснення їхнього права на недоторканність майна. Це право гарантується 
статтею 1 Протоколу № 1 до Конвенції, відповідна частина якої передбачає 
таке: 

«Всі фізичні та юридичні особи мають право на недоторканність їх-
нього майна. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як 
з причини суспільної доцільності та в порядку, передбаченому законом 
і загальними принципами міжнародного права. 

Ці положення не порушують право держав на запровадження законів, 
що їх вони вважають необхідними для регулювання користування майном 
відповідно до загальних інтересів (...)». 

а) Аргументи сторін 

i. Уряд 
Уряд нагадує, що для визначення можливості застосування статті 1 

Протоколу № 1 у кожному конкретному випадку Суд повинен пересвідчити-
ся, що заява стосується насправді «майна» заявника. З цього приводу Уряд 
зазначає, що відповідно до постійної практики органів Конвенції до «майна» 
належить або фактичне майно, або, принаймні, законне сподівання на на-
дання можливості користування певним правом власності. З огляду на ска-
зане Уряд наголошує на необхідності встановити різницю між власне вкла-
дами заявників і бюджетними коштами, внесеними державою на компен-
саційні рахунки в порядку індексування заощаджень. 

Що стосується, в першу чергу, початкових вкладів заявників, які знахо-
дяться на їхніх ощадних рахунках, Уряд підкреслює, що навіть попри те, 
що ці вклади зазнали значного знецінення, вони ніколи не піддавалися екс-
пропріації чи арешту, і не існує жодних перешкод для того, аби заявники 
могли їх забрати в будь-який час з урахуванням відсотків. Як стверджує 
Уряд, це право гарантоване їм як відповідними положеннями старого Зако-
ну про банківську діяльність (див. вище), так і нинішнім законодавством. 
Щодо офіційної процентної ставки, її розмір залежить від суми вкладу; 
порядок обчислення процентів визначається двома рішеннями Націона-
льного банку України, ухваленими на основі зазначеного вище Закону. 
Уряд зазначає, що при проведенні грошової реформи 1996 р., під час якої 
карбованець був замінений на гривню, до процентів на початкові вклади 
був застосований певний коефіцієнт підвищення; причому таке підвищен-
ня не торкнулося лише вкладів розміром менше однієї гривні. 

З іншого боку, на думку Уряду, заявники не мають жодних прав влас-
ності на активи компенсаційного рахунку, які щорічно виплачуються дер-
жавою в залежності від можливостей державного бюджету і в такий спосіб, 
аби дотримуватися інтересів інших категорій вкладників і суспільства в 
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цілому. Уряд нагадує, зокрема, що відповідно до постійної практики ор-
ганів Конвенції стаття 1 Протоколу № 1 не створює загального обов’язку 
держави щодо збереження постійного значення купівельної спроможності 
коштів, вільно вкладених у банківські та фінансові установи, шляхом систе-
матичного індексування заощаджень. Щоправда, згідно з Законом № 537/96 
держава свідомо і добровільно зобов’язалася «забезпечити збереження та 
відновлення реальної вартості розміру вкладів (...) згідно з відповідними 
положеннями» (стаття 2), за умови, що виплата компенсацій здійснюється 
«поетапно, залежно від віку вкладника, суми вкладу, інших обставин» (стат-
тя 7). При цьому держава ніколи не брала на себе зобов’язання випла-
тити громадянам їхні проіндексовані вклади в повному обсязі за один раз. 

Отже, суми, які відповідають індексуванню вкладів, не існували до ін-
дексування, а відтак не можуть вважатися «власністю» заявників. З цього 
приводу Уряд вважає, що сам лише факт володіння ощадною книжкою і 
можливості передавати право на компенсацію спадкоємцям не має пра-
вових наслідків у конкретних випадках, що розглядаються, оскільки пра-
во, що передається в такий спосіб, регулюється тими самими умовами, 
що й початкове право. Зважаючи на наведені обставини, Уряд вважає, що 
зазначені скарги несумісні ratione materiae з положеннями Конвенції. 

іі. Заявники 
Заявники висловлюють свою незгоду з позицією Уряду. Стосовно ар-

гументу Уряду, згідно з яким стаття 1 Протоколу № 1 не зобов’язує держа-
ви забезпечувати збереження купівельної спроможності заощаджень, вони 
наголошують на тому, що в цьому випадку держава сама взяла на себе таке 
зобов’язання, ставши стороною в договорах, укладеним Банком з ними. У 
даному випадку держава зловжила своїми повноваженнями як законодав-
ця, щоб ухилитися в односторонньому порядку від своїх зобов’язань, що су-
перечить положенням Цивільного кодексу України та загальним принци-
пам приватного права. Крім того, неплатоспроможність боржника або його 
нездатність виконати договір не позбавляє його відповідальності. Заявники 
зазначають також, що оскільки зобов’язання Банку і держави не були 
скасовані жодним подальшим договором чи нормативним актом, то вони 
залишаються в силі і повинні бути виконані. З цього приводу заявники за-
значають, що брак бюджетних коштів не може виправдати недотримання 
прав, гарантованих Конвенцією та Протоколами до неї, і посилаються на 
своє катастрофічне матеріальне становище, спричинене неможливістю 
одержати свої проіндексовані вклади. 

В принципі, заявники не оспорюють аргумент Уряду, за яким вони 
можуть одержати суми, які ними були початково покладені в Банк. Проте, 
вони нагадують, що ці суми, надзвичайно знецінені через інфляцію, скла-
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дають нині незначні кошти навіть з урахуванням належних відсотків за ни-
ми. З цього приводу вони підкреслюють, що основним предметом їхніх за-
яв є можливість одержати виплату компенсаційних сум, а не повернення 
вкладів як таких, які не становлять вже для них ніякого інтересу. 

Крім цього, деякі з заявників не визнають різницю між вкладеними 
коштами і коштами, які виплачуються державою в порядку компенсації; 
для них йдеться про одні й ті самі кошти. На думку заявників, відкриття 
паралельних компенсаційних рахунків є лише певним технічним засобом 
для збереження вартості вкладів. Відтак, незалежно від юридичної квалі-
фікації виплат, що їх вони повинні одержати, тобто, незалежно від того, 
чи йдеться про компенсацію, яка виплачується повністю Державним каз-
начейством, чи про повернення власне вкладів, переоцінених за визначе-
ним законом коефіцієнтом, заявники вважають, що ці грошові кошти є їх-
ньою власністю. З цього приводу вони зазначають, що ощадна книжка, 
якою кожний з них володіє, є законним документом про власність. Ана-
логічним чином, на думку заявників, той факт, що законодавство України 
дозволяє передачу права на компенсацію спадкоємцям померлих вклад-
ників, ясно вказує на те, що це право є їхньою «власністю». 

b) Думка Суду 

Суд нагадує, що стаття 1 Протоколу № 1, яка гарантує по суті право 
власності, містить три окремі норми. Перша норма загального характеру 
викладає принцип поваги до власності; вона сформульована в першому 
реченні першої частини. Друга норма стосується позбавлення власності за 
певних умов; вона сформульована в другому реченні тієї самої частини. 
Щодо третьої норми, то нею за державами визнається можливість, зокре-
ма, регулювати використання майна відповідно до загальних інтересів та 
з запровадженням законів, що їх держави вважають за необхідне для цьо-
го; вона випливає з другої частини (див., напр., рішення у справі «Матоша 
де Силва, Лда. та інших проти Португалії» від 16 вересня 1996 р., Recueil 
des arrêts et décisions 1996-ІV, С. 1113, п. 81, справу «Іммобільяре Саффі 
проти Італії» [GС]. № 22774/93, п. 44, СЕDН 1999-V). Це не означає, що 
між згаданими нормами не існує зв’язку. Друга і третя норми стосуються 
окремих випадків порушення права власності; вони, отже, повинні тлумачи-
тися в світлі принципу, закріпленого першою нормою (див. справу «Ятрі-
діса проти Греції» [GС], № 31107/96, п. 55, СЕDН 1999-ІІ). 

Суд нагадує, що згідно з постійною практикою органів Конвенції 
поняття «майно» в розумінні статті 1 Протоколу № 1 може охоплювати 
як «фактичне майно» (див. рішення у справі «Ван дер Мусселе проти Бель-
гії» від 23 листопада 1983 р., серія А № 70, С. 23, п. 48), так і майнові цін-
ності, в тому числі боргові вимоги, згідно з якими заявник може претенду-



Справи, що стосуються невиконання рішень національних судів (пункт 1 статті 6 Конвенції) 

 156 

вати щонайменше на «законне сподівання» на фактичне користування 
правом власності (див. рішення в справі «Пайн Велей Девелопментс ЛТД 
та інші проти Ірландії» від 29 листопада 1991 р., серія А № 222, С. 23, 
п. 51, в справі «Пресос Компанія Навієра СА проти Бельгії» від 20 листопа-
да 1995 р., серія А № 332, С. 21, п. 31). З іншого боку, це положення не га-
рантує жодного права на те, щоб стати власником того чи іншого майна 
(див. справу «Лінде проти Швеції», петиція № 11628/85, рішення Комісії 
від 9 травня 1986 р., D.R. 47, С. 270). Відтак, наведена стаття 1 не встановлює 
для держав загального обов’язку щодо проведення систематичного індексу-
вання заощаджень для виправлення згубних наслідків інфляції та збереження 
купівельної спроможності вкладених коштів (див. справу «Рудзінської проти 
Польщі» (рішення), № 45223/99, СЕDН 1999-VІ, справу «X проти Німеччини», 
заява № 8724/79 рішення Комісії від 6 березня 1980 р., D.R. 20, С. 226). 

Суд констатує, що скарга заявників стосується двох типів коштів, на які 
вони претендують: з одного боку, власне заощаджень, тобто коштів, які 
були фактично покладені заявниками в Банк, незалежно від їхньої тепе-
рішньої реальної вартості, і, з іншого боку, бюджетних коштів, що їх ви-
плачує держава в порядку індексування згаданих вкладів відповідно до 
Закону № 537/96. Суд констатує при цьому, що основним предметом заяв 
є можливість одержання проіндексованих коштів. 

Що стосується, в першу чергу, початкових вкладів заявників, Суд вва-
жає, що вони незаперечне становлять «майно», яке належить їм згідно зі 
статтею 1 Протоколу №1 . 3  цього приводу Суд зазначає, що не заперечу-
ється, що заявники можуть забрати ці кошти разом з відповідними процен-
тами, якщо забажають. Проте з матеріалів справ не випливає, що хтось із 
них насправді скористався с цього права. Навпаки, деякі заявники твер-
дять, що не мають потреби в початкових вкладах, наполягаючи на тому, що 
основним предметом їхніх заяв є можливість одержати проіндексовані суми. 
За цих обставин та тією мірою, якою заяви стосуються повернення власне 
вкладів, Суд вважає, що заявники не можуть вимагати кваліфікувати їх як 
«потерпілих» згідно зі статтею 34 Конвенції. Ця частина заяв має бути, от-
же, відхилена відповідно до статті 35, п. 4. 

Що стосується коштів, передбачених Законом № 537/96, які відпові-
дають проіндексованій вартості вкладів, Суд зазначає, що ці кошти нале-
жать до коштів Державного казначейства, що їх держава виділяє на певних 
умовах. Предмет провадження, порушеного кожним із заявників у внутріш-
ніх судах, не стосувався, таким чином, жодного «теперішнього майна», що 
належить заявникам. З цього приводу Суд нагадує, що право на індексуван-
ня заощаджень не гарантується як таке статтею 1 Протоколу № 1 (див. рі-
шення у справі «Рудзінська проти Польщі», а також у справі «Трайковскі 
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проти Югославської Республіки Македонії» (рішення), № 53320/99, 7 берез-
ня 2002 р., не опубліковане), відтак згадана стаття не може бути застосована 
до випадків, що розглядаються. Ця частина заяв є, отже, несумісна ratione 
materiae з положеннями Конвенції згідно зі статтею 35, п. 3, і має бути від-
хилена згідно зі статтею 35, п. 3. 

2. Пункт скарги згідно зі статтею 14 Конвенції в поєднанні 
зі статтею 1 Протоколу №1 

Заявники твердять, що, прийнявши порядок регулювання використан-
ня їхніх вкладів, який має законодавчою основою вік відповідних осіб, дер-
жава вдалася до дискримінації, яка заборонена статтею 14 Конвенції в по-
єднанні зі статтею 1 Протоколу № 1. Стаття 14 говорить: 

«Здійснення прав і свобод, викладених у цій Конвенції, гарантується 
без будь-якої дискримінації за ознакою статі, раси, кольору шкіри, мови, ре-
лігії, політичних чи інших переконань, національного або соціального по-
ходження, належності до національних меншин, майнового стану, народ-
ження або інших обставин». 

а) Аргументи сторін 

Уряд нагадує, що на статтю 14 Конвенції не можна посилатися 
окремо, оскільки вона стосується виключно здійснення прав і свобод, гара-
нтованих іншими нормативними положеннями Конвенції та Протоколів 
до неї. Звичайно, вона може братися до уваги навіть без порушення їхніх 
вимог і цією мірою має самостійне значення, проте не може застосовува-
тися, якщо факти, що оспорюються, не підпадають під дію хоча б одного зі 
згаданих положень. Відтак, Уряд наполягає на своїх висновках щодо не-
можливості застосування статті 1 Протоколу № 1 до цих справ (див. вище) 
і робить висновок, що порушення статті 14 також відсутнє. 

З точки зору заявників, наведена ними ознака становить дискриміна-
цію згідно зі статтею 14. З цього приводу вони, зокрема, зазначають, що 
така різниця в ставленні, визначена Законом № 537/96, чітко сформульована 
і не передбачає жодних винятків. Вони нагадують також, що вікова межа, 
передбачена Законом, становить вісімдесят років, в той час як за стати-
стичними даними середня тривалість життя в Україні дорівнює шістдеся-
ти чотирьом рокам. Законодавець, отже, свідомо зробив ілюзорною мож-
ливість повернення в майбутньому їхніх вкладів. Таким чином, допуска-
ючи, що різниця сум, які виплачуються в порядку компенсації, базується 
на розмірі кожного вкладу, може бути виправданою, заявники вважають, 
що розподіл в часі компенсаційних виплат залежно від віку осіб, що ма-
ють на це право, не може спиратися на жодний законний інтерес. 
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b) Думка Суду 

Суд нагадує, що відповідно до його постійної практики стаття 14 до-
повнює інші нормативні положення Конвенції та Протоколів. Вона не іс-
нує самостійно, оскільки стосується виключно «здійснення прав і свобод», 
що їх ці положення гарантують. Звичайно, вона може братися до уваги на-
віть без порушення їхніх вимог і цією мірою має самостійне значення, проте 
не може застосовуватися, якщо факти, що оспорюються, не підпадають 
під дію хоча б одного зі згаданих положень (див., напр., рішення в справі 
«Гайгушуз проти Австрії» від 16 вересня 1996 р., Recueil 1996-ІV, С. 1141, 
п. 36; в справі «Тліменос проти Греції» [GС], № 34369/97, п. 40, СЕDН 
2000-ІV). Суд вище вже зазначав, що пункт скарги за посиланням на стат-
тю 1 Протоколу № 1 не входить до сфери застосування Конвенції та її прото-
колів. З цього випливає, що цей пункт має бути також відхилений як несумі-
сний ratione materiae з положеннями Конвенції згідно зі статтею 35, п. 3. 

3. Пункт скарги згідно зі статтею 13 Конвенції в поєднанні 
зі статтею 1 Протоколу №1 

Заявники посилаються на статтю 13 Конвенції, яка говорить: 
«Кожна людина, права і свободи якої, викладені в цій Конвенції, по-

рушуються, має ефективний засіб захисту у відповідному національному 
органі незалежно від того, що порушення було вчинене особами, які діяли 
як офіційні особи». 

а) Аргументи сторін 

i. Уряд 
Уряд нагадує, що згідно з постійною практикою органів Конвенції осо-

ба, яка на слушних підставах вважає себе потерпілою від порушення 
прав, визнаних Конвенцією, повинна мати можливість звернення до на-
ціональних інстанцій з метою розгляду її скарги і забезпечення, в разі 
наявності підстав, відшкодування. Згадана інстанція повинна мати достат-
ній ступінь незалежності та повноваження, що дозволяють їй провести по-
вний розгляд скарги під кутом зору Конвенції. У будь-якому випадку, лише 
той факт, що заявник не виграв справу, не означає, що обраний ним спосіб 
оскарження не є ефективним. 

Щодо випадків, про які йдеться, Уряд зазначає, що скарги заявників 
були належним чином розглянуті судами першої інстанції та касаційними 
судовими органами, а деякі з них Верховним Судом у порядку нагляду. Крім 
того, оскаржувані рішення національних судових інстанцій є достатньо 
вмотивованими. З огляду на сказане Уряд вважає, що пункт скарги за стат-
тею 13 Конвенції – явно необґрунтованим. 
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іі. Заявники 
Заявники, зі свого боку, вважають, що стаття 13 Конвенції була по-

рушена. Посилаючись на аргументи, викладені під кутом статті 1 Прото-
колу № 1, взятої окремо та в поєднанні зі статтею 14 Конвенції (див. вище), 
вони стверджують, що судові інстанції України не вдалися до постановки 
питання про несумісність Закону № 537/96 з Конституцією й Конвенцією 
або ж заявили, що не є компетентні для цього. На думку заявників, з огляду 
на таку очевидну суперечність суди мали відхилити застосування Закону 
№ 537/96 або ж звернутися до Конституційного Суду з преюдиціальним 
запитанням щодо конституційності згаданого акта, проте вони цього не 
зробили. 

b) Думка Суду 

Суд нагадує, що стаття 13 Конвенції гарантує наявність у внутрішній 
правовій системі засобів захисту, що дозволяють забезпечувати права і 
свободи згідно з Конвенцією в тому розумінні, в якому вони в ній закріпле-
ні. Наслідком цієї статті є вимога наявності внутрішнього засобу захисту, 
чим компетентна національна інстанція наділяється правом розглянути скар-
гу з посиланням на Конвенцію, а також присудити відповідне відшкодуван-
ня у випадку, коли на це є підстави (див., напр., рішення в справі «Маргарет 
Мюрей проти Великобританії» від 28 жовтня 1994 р., серія А, № 300-А. 
С.С. 37-38, п. 100; в справі «Вільвараджа та ін. проти Великобританії» від 
30 жовтня 1991 р., серія А № 215, С. 29, п. 122). Щодо випадків, про які йде-
ться, Суд констатує, що всі позови, подані заявниками з метою повернення 
коштів, що є предметом спору, були розглянуті по суті судовими органа-
ми України. Стосовно відхилення всіх позовів за мотивом відсутності за-
конної підстави на відшкодування, Суд нагадує, що спосіб захисту не пере-
стає бути «ефективним» згідно зі статтею 13 Конвенції через те, що стан ма-
теріального права, яке застосовується, позбавляє його будь-яких шансів на 
успіх (див. рішення у справі «Маргарет Мюрей проти Великобританії», 
п. 100; у справі «Ферайнігунг Демократішер Зольдатен Остеррейхс і Губі 
проти Австрії» від 19 грудня 1994 р., серія А № 302, С. 20, п. 55). Оскіль-
ки заявники скаржаться, що національні суди не використали процесуа-
льну можливість, надану ухвалою № 9 Верховного Суду з тим, аби цей 
останній вдався до свого права подання до Конституційного Суду, Суд на-
гадує, що стаття 13 не вимагає такого способу захисту, яким можна було 
б опротестовувати в національних органах закони Держави-члена Конвенції 
як такі, що суперечать Конвенції (див., напр., рішення в справі «Густафсон 
проти Швеції» від 25 квітня 1996 р., Recueil 1996-ІІ, С. 660, п. 70, і в 
справі «Святі монастирі проти Греції», від 9 грудня 1994 р., серія А № 30 
1-А, С. 39, п. 90). 
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З огляду на викладене вище, Суд вважає, що спосіб захисту, який 
був у розпорядженні заявників, відповідає вимозі щодо «ефективності» згід-
но зі статтею 13 Конвенції, і що цей пункт скарги має бути також відхиле-
ний як такий, що є явно необґрунтованим згідно зі статтею 35, пп. 3 і 4 Кон-
венції. 

З наведених причин Суд одноголосно: 

ухвалив об’єднати заяви; 
оголосив заяви неприйнятними. 
 

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 3 ПРАВ ЛЮДИНИ 

ДРУГА СЕКЦІЯ 

УХВАЛА ЩОДО ПРИЙНЯТНОСТІ 

заяви № 63520/01 
Марченка Миколи Вікторовича 

проти України 

17 вересня 2002 року Європейський Суд з прав людини (друга секція), 
засідаючи палатою, до складу якої увійшли: 

п. Ж.П. Коста, голова, 
п. А. Бака, 
п. Гокур Єрундсон, 
п. К. Юнгверт, 
п. В. Буткевич, 
пані В. Томассен, 
п. М. Угрехелідзе, 
а також пані Т. Л. Ерлі, помічник секретаря секції, 
беручи до уваги вищезгадану заяву, подану 27 листопада 2000 року; 
беручи до уваги зауваження, подані Урядом-відповідачем, та заува-

ження, подані у відповідь заявником, 
після наради постановляє: 

ФАКТИ 

Заявник, Марченко Микола Вікторович, громадянин України, 1960 
року народження, мешкає у м. Кіровограді (Україна). 
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А. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ 

Факти цієї справи, наведені сторонами, можна стисло викласти та-
ким чином. 

До 06.09.1999 р. заявник проходив військову службу у військовій ча-
стині А-0425. Після звільнення він звернувся з клопотанням про отриман-
ня компенсації за речове майно та продовольчий пайок в сумі 2 597, 92 гр., 
а також середньої заробітної плати, нарахованої при звільненні. 

У зв’язку з невиплатою зазначеної суми з причин відсутності коштів 
в жовтні 1999 р. заявник звернувся до суду м. Кіровограда з позовом до 
військової частини А-0425 щодо отримання компенсації за речове майно 
і продовольчий пайок, а також середньої заробітної плати та відшкоду-
вання шкоди. 

Відповідно до рішення від 29.11.1999 р. суд задовольнив частину 
вимог заявника і зобов’язав військову частину А-0425 виплатити заявни-
ку зазначену суму, що відповідала компенсації за речове майно та про-
довольчий пайок. Суд відхилив як необґрунтовану вимогу заявника про 
відшкодування шкоди, а також вимогу про виплату середньої заробітної 
плати, констатувавши, що таке право не гарантоване військовослужбов-
цям. Постановою від 01.06.2000 р. Кіровоградський обласний суд підтве-
рдив рішення від 29.11.1999 р. 

У період з липня по листопад 2000 р. заявник направив декілька скарг 
в Кіровоградське обласне управління юстиції з вимогою примусового ви-
конання вищезгаданого рішення суду від 29.11.1999 р. 

У листі від 25.10.2000 р. начальник управління підтвердив, що вій-
ськова частина А-0425 повинна виплатити заявнику 2 597, 92 грн. Він та-
кож повідомив, що оскільки військова частина не має власних коштів, вип-
лату боргу повинна взяти на себе відповідна служба Міністерства обо-
рони України. 

27.08.2000 р. заявник направив до Міністерства оборони України скаргу 
з вимогою примусового виконання рішення суду від 29.11.1999 р. 

У листі від 19.09.2000 р. заступник директора департаменту з економіч-
них питань Міністерства оборони України повідомив заявника, що виплата 
заборгованості неможлива у зв’язку з тим, що Державне казначейство не-
регулярно виділяє кошти на покриття поточних витрат Міністерства. 

31.07.2001 р. військова частина А-0425 виплатила заявнику відповідно 
до рішення суду м. Кіровограда від 29.11.1999 року суму 920 грн., що ста-
новила компенсацію за продовольчий пайок. 

10.09.2001 р. відділ ДВС Кіровоградського обласного управління юсти-
ції перерахувала на банківський рахунок заявника відповідно до рішення 
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суду м. Кіровограда від 29.11.1999 року суму 1 677, 92 грн., що становила 
компенсацію за речове майно. 

У січні 2002 р. заявник звернувся до суду Кіровського району м. Кі-
ровограда зі скаргою на дії співробітників Державної виконавчої служби 
стосовно виконання рішення суду від 29.11.1999 року як такі, що супере-
чать закону. А саме, він скаржився на те, що не отримав всю належну 
йому суму грошей відповідно до рішення від 29.11.1999 року, оскільки 
сума 50, 34 грн. була утримана як банківські витрати. Він звернувся з 
клопотанням поновити процедуру виконання судового рішення. 

Своїм рішенням від 17.01.2002 року суд Кіровського району м. Кіро-
вограду відмовив у задоволенні скарги як такої, що є недостатньо обґрун-
тованою. А саме, суд повідомив, що сума 1 677, 92 грн. була перерахована 
на банківський рахунок заявника за його згодою відповідно до судового 
рішення від 29.11.1999 року. Суд констатував, що той факт, що банк ви-
платив заявнику відповідну суму мінус банківські витрати, не може бути 
підставою для відповідальності працівників Державної виконавчої 
служби. 

В. ЗАКОНОДАВСТВО 

1. Закон України від 24.03.1998 року №202/98-ВР 
щодо діяльності Державної виконавчої служби (зі змінами) 

Згідно зі ст. 1 цього Закону Державна виконавча служба входить до 
системи органів Міністерства юстиції України. Ця стаття визначає, що 
завданням Державної виконавчої служби є своєчасне, повне і неупередже-
не примусове виконання рішень, передбачених законом. 

Згідно зі ст. 11 цього Закону у разі вчинення державним виконавцем 
під час виконання службових обов’язків діяння, що має ознаки злочину 
чи адміністративного правопорушення, він підлягає кримінальній чи ад-
міністративній відповідальності у порядку, встановленому законом. Ця 
стаття передбачає, що кожний має право на відшкодування збитків, запо-
діяних в результаті діяльності державного виконавця щодо виконання рі-
шення суду. 

Відповідно до ст. 13 дія або бездіяльність державного виконавця мо-
жуть бути оскаржені до вищестоящої посадової особи або суду. 

2. Закон України від 21.04.1999 року № 606/XIV 
«Про виконавче провадження» (зі змінами) 

Згідно зі ст. 2 цього Закону примусове виконання рішень суду покла-
дається на Державну виконавчу службу. 
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Ст. 85 передбачає право кожної особи оскаржити дію або бездіяльні-
сть державного виконавця щодо виконання рішення суду до вищестоящої 
посадової особи або суду. 

Відповідно до ст. 86 кожен має право на відшкодування збитків, запо-
діяних державним виконавцем при здійсненні виконавчого провадження. 

ОСКАРЖЕННЯ 

Посилаючись на п. 1 ст. 6 Конвенції та ст. 1 Протоколу 1, заявник скар-
житься на невиконання рішення суду м. Кіровограда від 29.11.1999 року 
щодо права на отримання компенсації за речове майно та продовольчий 
пайок та зобов’язання військової частини А-0425 виплатити загальну су-
му компенсації. Крім цього, в своїх зверненнях він скаржиться також на 
невідповідність закону процедури виконання вищезгаданого судового рі-
шення. 

Посилаючись на ст. 13 Конвенції, заявник скаржиться на те, що він не 
має «жодного ефективного засобу правового захисту» в законодавстві Укра-
їни, який би дозволив йому виправити порушення його права стосовно від-
сутності виконання рішення, яке вступило в законну силу. 

ПРАВО 

Заявник скаржиться на підставі положень п. 1 ст. 6 Конвенції та ст. 1 
Протоколу 1 на невиконання рішення суду м. Кіровограда від 29.11.1999 
року щодо права на отримання компенсації за речове майно та продоволь-
чий пайок та зобов’язання військової частини А-0425 виплатити загальну 
суму компенсації. Крім цього, в своїх зверненнях він також скаржиться на 
невідповідність закону процедури виконання вищезгаданого судового 
рішення. 

П. 1 ст. 6 Конвенції у відповідній частині передбачає таке: 
«1. Кожна особа при визначені її цивільних прав і обов’язків має пра-

во на справедливий розгляд (…) впродовж розумного строку (..) незалеж-
ним і неупередженим судом.» 

Ст. 1 Протоколу 1 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.» 

Суд відзначає, що скарги заявника з посиланнями на п. 1 ст.6 Конве-
нції та п. 1 Протоколу 1 мають два аспекти, які він розгляне по черзі: пе-
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рший, зазначений заявником під час подання заяви, стосується невиконан-
ня рішення суду м. Кіровограда від 29.11.1999 року; 

другий, зазначений в зверненнях від 10.03.2002 року, стосується про-
цедури виконання рішення, яке вступило в законну силу. 

А. ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ П. 1 СТ. 6 КОНВЕНЦІЇ 

У першу чергу Суд повинен розглянути в світлі своєї прецедентної 
практики, чи п. 1 ст. 6 Конвенції застосовується до процедури виконання 
рішення суду м Кіровограда від 29.11.1999 року, приймаючи до уваги 
військовий контекст справи («Пеллегрін проти Франції», (GC) № 28541\95, 
CEDH 1999). 

Уряд, посилаючись на рішення у справі «Пеллегрін проти Франції», 
стверджує, що п. 1 ст. 6 Конвенції не застосовується, оскільки справа сто-
сується спору між військовослужбовцем та органом державної влади. 

Заявник заперечує тезу Уряду. Він відзначає те, що, не зважаючи на 
його військовий статус, спір стосується оскарження права на компенсацію 
речового майна та продовольчого пайку, яке за своєю суттю має цивільний 
характер. Тобто, п. 1 ст. 6 Конвенції застосовується в цьому випадку. 

Суд нагадує, що для того, щоб п. 1 ст. 6 Конвенції міг бути застосо-
ваний в його цивільній частині, необхідна наявність спору щодо «права» 
як такого, що визнане у внутрішньому законодавстві. Повинно йтися про 
реальний та серйозний спір; він повинен стосуватися як самого права, так 
і його різновидів або моделей застосування. Крім цього, предмет прова-
дження повинен напряму стосуватися відповідного права цивільного ха-
рактеру. Суд відзначає, що в цій справі не дискутувалося, що мав місце 
спір стосовно права, визнаного внутрішнім законодавством, що спір був 
дійсним та серйозним, і що предмет провадження напряму стосувався від-
повідного права цивільного характеру. Суд зауважує, що спір стосувався 
цивільного права за своєю суттю, тобто йшлося про спір між працівни-
ком та роботодавцем щодо умов розірвання трудового договору. Залиша-
ється з’ясувати, чи є право, про яке йдеться, «цивільним за характером» в 
розумінні п. 1 ст. 6 Конвенції. 

Суд нагадує, що існують обмеження щодо застосування п. 1 ст. 6 
Конвенції до спорів між державними службовцями, професійна діяльність 
яких має специфічний характер в рамках діяльності органу державної 
влади, де останній несе на собі частину державної влади, захищаючи за-
гальні інтереси Держави або інших органів державної влади. Прикладом 
такої діяльності є діяльність збройних сил та поліції. Суду необхідно 
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перевірити, наскільки діяльність заявника включає, беручи до уваги ви-
конання професійних обов’язків, пряму або непряму участь у реалізації 
державної влади та захисті загальних інтересів Держави або інших органів 
державної влади. 

Суд відзначає, що заявник проходив службу як кадровий офіцер у вій-
ськовій частині та виконував обов’язки, пов’язані з захистом громадських 
інтересів. Однак на час спору заявник вже не виконував своїх професійних 
обов’язків. Зі звільненням він розірвав специфічний зв’язок з Державою, 
який вимагав довіри, лояльності і пов’язував його з органом державної 
влади, та опинився в ситуації, яку можливо порівняти зі статусом креди-
тора в приватному праві. Саме маючи цей статус, заявник розпочав спір 
проти органу державної влади перед національними судовими органами 
загальної юрисдикції з метою визнання свого права на компенсацію ре-
чового майна та продовольчого пайку, а також отримання середньої за-
робітної плати, нарахованої при звільненні. За цих обставин та врахову-
ючи суть спору між заявником та військовою частиною А-0425 Суд 
вважає, що цей спір спрямований на захист права цивільного характеру в 
розумінні п. 1 ст. 6 Конвенції (див., mutatis mutandis, № 58932 «Погасій 
проти України», ухв. 28.05.2002). 

Залишається визначити, чи положення п. 1 ст. 6 Конвенції застосовує-
ться до процедури виконання рішення суду м.Кіровограда від 29.11.1999 
року. У зв’язку з цим Суд нагадує, що право на судовий розгляд було б 
примарним, якщо б внутрішня судова система договірної Держави дозво-
лила б, щоб остаточне та обов’язкове судове рішення залишалось недію-
чим відносно однієї із сторін, і що виконання рішення або постанови 
будь-якого органу судової влади повинно розгладитися як невід’ємна 
частина «процесу» в розумінні ст. 6 Конвенції. (Immobiliare Saffi c. Italie, 
22774/93, 28.07.1999, п. 63; рішення «Горнсбі проти Греції» від 19.03.1997, 
Збірник постанов та рішень 1997-ІІ, С. 510, п. 40) 

Суд вважає, що, без сумніву, процедура виконання рішення суду 
м. Кіровограда від 29.11.1999 року є складовою частиною спору між за-
явником та військовою частиною А-0425. Він констатує, що п. 1 ст. 6 
Конвенції застосовується до вищезгаданої процедури. 

В. ЩОДО НЕВИКОНАННЯ РІШЕННЯ СУДУ 
М. КІРОВОГРАДА ВІД 29.11.1999 РОКУ 

У своїх зауваженнях Держава-відповідач наполягає, що заявник не 
може претендувати на статус жертви щодо порушення п. 1 ст. 6 Конвен-
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ції та ст. 1 Протоколу 1, враховуючи те, що рішення суду м. Кіровограда 
від 29.11.1999 року було повністю виконане. 

Зі свого боку, заявник наголошує, що він не мав змоги отримати по-
вну суму компенсації, яка була йому призначена відповідно до рішення 
суду м. Кіровограда від 29.11.1999 року і перерахована на його банківсь-
кий рахунок, оскільки з суми компенсації були утримані банківські ви-
трати у сумі 50,34 грн. 

Відповідно до прецедентної практики Суд нагадує, що заявник, який 
отримує на внутрішньому рівні відшкодування шкоди за заявлене пору-
шення Конвенції, більше не може вважатися «жертвою» порушення прав, 
передбачених Конвенцією, з боку однієї із договірних сторін. (рішення 
«Єкле проти Німеччини» від 15.07.1982 року, серія А № 51, стор. 30, 66). 

У цьому випадку Суд зауважує, що сума, заборгована заявнику від-
повідно до рішення суду м. Кіровограда від 29.11.1999 року, була йому 
виплачена в два етапи. А саме, сума у 920 грн., яка становить компенса-
цію за продовольчий пайок, була виплачена готівкою військовою части-
ною А-0425. Сума 1 677,92 грн., яка становить компенсацію за речове 
майно, була виплачена Державною виконавчою службою на банківський 
рахунок заявника. 

У зв’язку з цим Суд вважає, що в розумінні ст. 34 Конвенції заявник 
не може вважатися «жертвою» порушення прав щодо виконання рішення 
суду, оскільки воно було виконане під час подачі заяви до Суду. У цьому 
сенсі Суд вважає, що ця частина скарги є необґрунтованою в сенсі п. 3 
ст. 35 Конвенції та має бути відхилена відповідно до п. 4 ст. 35 

С. ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ ЗАКОНУ ПРОЦЕДУРИ ВИКОНАННЯ 
РІШЕННЯ СУДУ М. КІРОВОГРАДА ВІД 29.11.1999 РОКУ 

Уряд вважає, що заявник не використав всі національні засоби право-
вого захисту. А саме, він міг би оскаржити в судовому порядку відповідно 
до закону, процедуру виконання рішення суду м. Кіровограда від 29.11.1999 
року, звернувшись до суду зі скаргою на дії представників Державної ви-
конавчої служби. 

Заявник, в свою чергу, стверджує, що рішення Державної виконавчої 
служби про виплату йому грошової компенсації за речове майно відпові-
дно до рішення суду м. Кіровограда від 29.11.1999 року шляхом переве-
дення грошей на його банківський рахунок було прийняте без його згоди 
та має свавільний характер, що призвело до неможливості отримати сто-
відсоткову суму належної йому компенсації. Сума 50,34 грн. була утри-
мана банком як банківські витрати. Він вважає, що у таких випадках зве-
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рнення до суду зі скаргою на дії державних виконавців загалом є неефек-
тивним. 

Суд нагадує свою прецедентну практику, що положення п. 1 ст. 35 
Конвенції щодо використання національних (внутрішніх) засобів правово-
го захисту зобов’язує осіб, які бажають звернутися до судового або арбіт-
ражного міжнародного органу з позовом проти Держави, використати перед 
цим засоби, які надаються правовою системою вищезгаданої Держави 
(«Ілхан проти Туреччини», |GC| № 22277.93, 58, 27.06.2000). 

Отже Суд зауважує, що заявник звернувся до Кіровського районно-
го суду м. Кіровограда (суд першої інстанції) зі скаргою на дії держав-
ного виконавця стосовно невідповідності закону процедури виконання 
рішення суду м. Кіровограда від 29.11.1999 року і що ця скарга була від-
хилена з огляду на необґрунтованість. Але заявник не оскаржив ні в апе-
ляційному, ні в касаційному порядку рішення Кіровського районного 
суду м. Кіровограда. 

Суд констатує, що заявник не використав всі національні засоби пра-
вового захисту в розумінні п. 1 ст. 35 Конвенції, тобто ця частина скарги 
має бути відхилена відповідно до п. 4 ст. 35 

3. Посилаючись на ст. 13 Конвенції, заявник скаржиться, що він не 
має жодного «ефективного засобу» в українському законодавстві, який 
дозволив би йому виправити порушення свого права щодо невиконання 
рішення суду м. Кіровограда від 29.11.1999 року. 

Стаття 13 Конвенції передбачає таке: 
«Кожен, чиї права і свободи, викладені в цій Конвенції, порушують-

ся, має право на ефективний засіб правового захисту у відповідному націо-
нальному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, що 
діяли як офіційні особи.» 

Уряд вважає, що беручи до уваги те, що п. 1 ст. 6 Конвенції не пови-
нен застосовуватись в цьому випадку, стаття 13, гарантії якої виходять з 
п. 1 ст. 6, також не застосовується в цьому випадку. 

Уряд зазначає, що у будь-якому випадку заявник має ефективний за-
сіб у національній судовій системі, який дозволяє йому виправити заяв-
лене порушення його права щодо відсутності виконання рішення, винесе-
ного на його користь. А саме, заявник мав можливість оскаржити в судо-
вому порядку дію (бездіяльність) державного виконавця щодо виконання 
рішення суду. 

Заявник наполягає на тому, що в українському праві можливість оска-
рження дій Державної виконавчої служби на практиці є неефективною. 

Суд нагадує свою прецедентну практику, що стаття 13 вимагає на-
явність внутрішнього правового засобу для захищених позовом скарг згі-
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дно з Конвенцією (див, наприклад, рішення «Какісі проти Туреччини» 
|GC| № 23657/94, 112, CEDH 1999-IV). 

Отже, Суд відхилив кожну зі скарг заявника як з огляду на необґрун-
тованість, так і через невикористання всіх національних засобів правово-
го захисту. Виходячи з цього, скарга заявника на підставі статті 13 Кон-
венції є необґрунтованою у розумінні п. 3 ст. 35 Конвенції і повинна бути 
відхилена із застосуванням п. 4 ст. 35. 

Виходячи з цього, Суд одноголосно 

визнає скаргу неприйнятною. 
 

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 3 ПРАВ ЛЮДИНИ 

ДРУГА СЕКЦІЯ 

РІШЕННЯ ЩОДО ПРИЙНЯТНОСТІ 

заяви № 60858/00, 
поданої Василем Петровичем Крапівницьким 

проти України 

Європейський суд з прав людини (друга секція) 17 вересня 2002 року 
на засіданні палати, до складу якої увійшли судді: 

п. Ж.-П. Коста, голова, 
п. А.Б. Бака, 
п. Гаукур Йорундссон, 
п. К. Юнґвірт, 
п. В. Буткевич, 
пані В. Томассен, 
п. М. Уґрехелідзе, 
а також пан Т.Л. Ерлі, помічник секретаря секції, 
розглянувши вищевказану заяву, подану 10 серпня 2000 року, роз-

глянувши зауваження Уряду держави-відповідача та зауваження, нада-
ні заявником у відповідь, після обговорення виносить таке рішення: 

ФАКТИ 

Заявник, Василь Петрович Крапівницький, громадянин України, 1954 
року народження, мешкає у м. Житомирі, Україна. 

Факти справи, викладені сторонами, можуть бути підсумовані на-
ступним чином. 
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До січня 1998 року заявник проходив військову службу як офіцер у 
військовій частині А-2145 у с. Гуйві. Після звільнення він звернувся з 
клопотанням про отримання компенсації за речове майно у сумі 993,58 грн. 

У зв’язку з невиплатою зазначеної суми з причин відсутності кош-
тів у листопаді 1998 року заявник звернувся до Житомирського район-
ного суду з позовом до військової частини А – 2145 про виплату заборго-
ваності. 

Відповідно до рішення від 19.11.1998 року суд задовольнив скаргу 
заявника і зобов’язав військову частину А – 2145 виплатити заявнику 
вказану суму, яка становить компенсацію за речове майно. 

2 грудня 1998 року Житомирський районний суд направив до Жито-
мирського обласного управління юстиції виконавчий лист щодо виконан-
ня рішення суду. У період з січня 1999 року по червень 2000 року заявник 
направив декілька скарг до Житомирського обласного управління юсти-
ції з вимогою примусового виконання судового рішення від 19.11.1998 
року. 

У двох листах від 20 вересня 1999 року і 5 січня 2000 року заступник 
начальника Житомирського обласного управління юстиції підтвердив, 
що військова частина А – 2145 дійсно повинна виплатити заявнику 993,58 
грн. Він також проінформував, що виплатити борг військової частини А – 
2145 повинні відповідні служби Міністерства оборони України, оскільки 
остання не має власних коштів. 

У березні 2000 року заявник звернувся до Житомирського районного 
суду з позовом до Державної виконавчої служби Житомирського обласно-
го управління юстиції про відшкодування шкоди, яка була завдана йому у 
зв’язку з невиконанням рішення суду від 19.11.1998 року. Суд рішенням 
від 10.03.2000 р. відмовив заявнику в позові, зазначивши, що саме цент-
ральні служби Міністерства оборони повинні виплатити борг військової 
частини, враховуючи її неплатоспроможність. Суд також зазначив, що 
накладення арешту на майно військової частини заборонено законом. 

Ухвалою від 12.04.2000 року Житомирський обласний суд підтвердив 
вищезгадане судове рішення від 10.03.2000 р. 

У травні 2000 р. заявник звернувся до Богунського районного суду 
м. Житомира з позовом до Міністерства оборони України про виплату 
заборгованості військової частини А-2145. Заявник вимагав також від-
шкодування шкоди, понесеної у зв’язку з невиконанням рішення суду від 
19.11.1998 року. Рішенням суду від 10.05.2000 року у задоволенні позову 
було відмовлено. Ухвалою від 14.06.2000 року Житомирський обласний 
суд підтвердив рішення суду від 10.05.2000 р. 

8 червня 2001 року на підставі судового рішення від 19 листопада 
1998 року заявнику було виплачена сума 993,58 грн., яка становить ком-
пенсацію за речове майно. 
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ОСКАРЖЕННЯ 

Згідно статті 6 п. 1 Конвенції і статті 1 Протоколу 1 заявник скаржиться 
на невиконання рішення Житомирського районного суду від 19.11.1998 р., 
яке визнає його право на отримання компенсації за речове майно. 

ПРАВО 

Заявник скаржиться на підставі статті 6 п. 1 Конвенції та статті 1 
Протоколу 1 на невиконання рішення Житомирського районного суду від 
19.11.1998 року щодо права на отримання компенсації за речове майно 

Стаття 6 п. 1 Конвенції у відповідній частині передбачає таке: 
«1. Кожна особа при визначені її цивільних прав і обов’язків має право 

на справедливий розгляд (…) впродовж розумного строку (..) незалежним 
і неупередженим судом.» 

Стаття 1 Протоколу 1 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. ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ СТ. 6 П. 1 КОНВЕНЦІЇ 

У першу чергу Суд повинен розглянути в світлі своєї прецедентної 
практики («Пеллегрін проти Франції», (GC) № 28541/95, CEDH 1999), 
чи стаття 6 п. 1 Конвенції застосовується до процедури виконання рішен-
ня Житомирського районного суду від 19.11.1998 року, приймаючи до уваги 
військовий контекст справи. 

Суд нагадує, що для того, щоб стаття 6 п. 1 Конвенції могла застосову-
ватись у своїй цивільній частині, необхідна наявність спору щодо «права» 
як такого, що визнане у внутрішньому законодавстві. Повинно йтися про 
реальний та серйозний спір; він повинен стосуватися як самого права, так 
і його різновидів або моделей застосування. Крім того, предмет провад-
ження повинен напряму стосуватися відповідного права цивільного харак-
теру. Суд відзначає, що в цій справі не дискутувалося, що мав місце спір сто-
совно права, визнаного внутрішнім законодавством, що спір був дійсним 
та серйозним, і що предмет провадження напряму стосувався відповідного 
права цивільного характеру. Суд зауважує, що спір стосувався цивільного 
права за своєю суттю, тобто йшлося про спір між працівником та робото-
давцем щодо умов розірвання трудового договору. Залишається з’ясувати, 
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чи є право, про яке йдеться, «цивільним за характером» в розумінні статті 6 
п. 1 Конвенції. 

Суд нагадує, що існують обмеження щодо застосування статті 6 п. 1 
Конвенції до спорів між державними службовцями, професійна діяль-
ність яких має специфічний характер в рамках діяльності органу державної 
влади, де останній несе на собі частину державної влади, захищаючи за-
гальні інтереси Держави або інших органів державної влади. Прикладом 
такої діяльності є діяльність збройних сил та поліції (вище цитоване п. 66). 
Отже, Суду необхідно перевірити, наскільки діяльність заявника включає, 
беручи до уваги виконання професійних обов’язків, пряму або непряму 
участь у реалізації державної влади та захисті загальних інтересів Дер-
жави або інших органів державної влади. 

Суд відзначає, що заявник проходив службу як кадровий офіцер у 
військовій частині та виконував обов’язки, пов’язані з захистом громадських 
інтересів. Однак на час спору заявник вже не виконував своїх професійних 
обов’язків. Зі звільненням він розірвав специфічний зв’язок з Державою, 
який вимагав довіри, лояльності і пов’язував його з органом державної 
влади, та опинився в ситуації, яку можливо порівняти зі статусом кре-
дитора в приватному праві. Саме маючи цей статус, заявник розпочав 
спір проти органу державної влади перед національними судовими орга-
нами загальної юрисдикції з метою визнання свого права на компенсацію 
речового майна. За цих обставин та враховуючи суть спору між заявником 
та військовою частиною А-2145 Суд вважає, що цей спір спрямований на 
захист права цивільного характеру в розумінні статті 6 п. 1 Конвенції (див., 
mutatis mutandis, № 58932 «Погасій проти України», ухв. 28.05.2002). 
Крім того, Уряд держави-відповідача не висловлює заперечень щодо прий-
нятності застосування статті 6 п. 1 Конвенції у цій справі. 

Залишається визначити, чи положення статті 6 п. 1 Конвенції засто-
совується до процедури виконання рішення Житомирського районного 
суду від 19.11.1998 року. У зв’язку з цим Суд нагадує, що право на судо-
вий розгляд було б примарним, якщо б внутрішня судова система Договір-
ної Держави дозволила б, щоб остаточне та обов’язкове судове рішення 
залишалось недіючим відносно однієї із сторін, і що виконання рішення 
або постанови будь-якого органу судової влади повинно розглядатися як 
невід’ємна частина «процесу» у розумінні статті 6 Конвенції. («Імобіліаре 
Сафі проти Італії», 22774/93, 28.07.1999, п. 63; ухвала у справі «Гор-
нсбі проти Греції» від 19.03.1997, Збірник постанов та рішень 1997-ІІ, 
С. 510, п. 40). 

Суд вважає, що, без сумніву, процедура виконання рішення Житомир-
ського районного суду від 19.11.1998 року є складовою частиною спору 
між заявником та військовою частиною А-2145. Він констатує, що стат-
тя 6 п. 1 Конвенції застосовується до вищезгаданої процедури. 
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В. ЩОДО НЕВИКОНАННЯ РІШЕННЯ ЖИТОМИРСЬКОГО 
РАЙОННОГО СУДУ ВІД 19.11.1998 РОКУ 

У своїх зауваженнях Уряд держави-відповідача наполягає, що заяв-
ник не може претендувати на статус жертви щодо порушення статті 6 п. 1 
Конвенції та статті 1 Протоколу 1, враховуючи те, що рішення Житомирсь-
кого районного суду від 19.11.1998 року було повністю виконане. 

Зі свого боку заявник підтверджує факт виконання рішення Житомир-
ського районного суду від 19.11.1998 року. Але він наполягає на тому, що 
процедура виконання вищезгаданого судового рішення була занадто довгою. 

Відповідно до прецедентної практики Суд нагадує, що заявник, який 
отримує на внутрішньому рівні відшкодування шкоди за заявлене пору-
шення Конвенції, більше не може вважатися «жертвою» порушення прав, 
передбачених Конвенцією, з боку однієї із договірних сторін («Єкле про-
ти Німеччини» від 15.07.1982 року, серія А № 51, стор. 30, п. 66). 

У цьому випадку Суд зауважує, що рішення Житомирського район-
ного суду від 19.11.1998 року було повністю виконано і сума, визначена 
вищезгаданим судовим рішенням, була виплачена заявнику 8 червня 2001 
року. Крім того, стосовно скарження заявника на надмірну тривалість ви-
конання вищезгаданого рішення, Суд вважає, що приймаючи до уваги 
факти справи та загальну тривалість процедури загалом, два роки та сім 
місяців, ця тривалість не розглядатиметься яка така, що суперечить ви-
могам розумного строку, передбаченого статтею 6 п. 1 Конвенції. 

У зв’язку з вищенаведеним Суд вважає, що у розумінні статті 34 Кон-
венції заявник не може вважатися «жертвою» порушення прав щодо ви-
конання рішення суду, оскільки воно було виконане під час подачі заяви 
до Суду. У цьому сенсі Суд вважає, що скарга є необґрунтованою в сенсі 
статті 35 п. 3 Конвенції та має бути відхилена відповідно до статті 35 п. 4. 

На цих підставах Суд одноголосно 

визнає заяву неприйнятною. 
 

Т.Л. Ерлі Ж-П. Коста 
помічник 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  

Неофіційний переклад 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ 

ДРУГА СЕКЦІЯ 

УХВАЛА ПРО ЧАСТКОВУ ПРИЙНЯТНІСТЬ 

заяви № 56849/00, 
поданої Іриною Валеріївною Півень 

проти України 

Європейський суд з прав людини (друга секція) 22 жовтня 2002 року 
під час засідання палати, до складу якої увійшли: 

п. Ж.-П. Коста, голова, 
п. А.Б. Бака, 
п. Гаукура Йорундссон, 
п. К. Юнгвірт, 
п. В. Буткевич, 
пані В. Томассен, 
п. М. Угрехелідзе, 
а також пані С. Доллє, секретар секції, 
розглянувши вищевказану заяву, подану 29 грудня 1999 року, 
розглянувши зауваження Уряду-відповідача та зауваження заявниці 

у відповідь на них, 
після обговорення виносить таку ухвалу: 

ФАКТИ 

Заявниця, Ірина Валеріївна Півень, є громадянкою України, 1960 р.н., 
що мешкає в Конотопі (Україна). 



Справи, що стосуються невиконання рішень національних судів (пункт 1 статті 6 Конвенції) 

 176 

А. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ 

Обставини справи, як вони викладені сторонами, можна підсумувати 
таким чином. 

У лютому 1998 року заявниця звернулася в Конотопський міський 
суд з позовом до Конотопського ПТУ № 20 (державна установа) про ви-
плату заборгованості з заробітної плати за період з листопада по грудень 
1996 р. та з листопада по грудень 1997 р., а також надбавки за вислугу 
років за 1997 р., на загальну суму 874,70 українських гривень. 

Рішенням від 1 квітня 1998 р. суд задовольнив позов та зобов’язав 
відповідне училище виплатити заявниці заявлену суму, що відповідала 
загальній сумі її заробітної плати за відповідні періоди та надбавці за 
вислугу років за 1997 р. 

14 квітня 1998 р. суд надіслав боржнику виконавчий лист для вико-
нання винесеного рішення. 

У лютому 1999 р. заявниця звернулася в Конотопський міський суд з 
позовом до Конотопського ПТУ № 20 про відшкодування повної суми її 
заробітної плати за період з жовтня по грудень 1998 р., надбавки за вислу-
гу років і допомоги на оздоровлення за 1998 р., на загальну суму 772,04 
українські гривні. 

Рішенням від 4 березня 1999 р. суд задовольнив позов і зобов’язав 
відповідне училище виплатити заявниці заявлену суму, що відповідала за-
гальній сумі заробітної плати за відповідний період, надбавки за вислу-
гу років та допомоги на оздоровлення за 1998 р. 

15 березня 1999 р. надіслав боржнику виконавчий лист для виконан-
ня винесеного рішення. 

З травня 1998 р. по листопад 2000 р. заявниця подала численні скар-
ги в Конотопське міське управління юстиції та голові Конотопського мі-
ського суду з метою домогтися примусового виконання рішень від 1 кві-
тня 1998 р. та 4 березня 1999 р. 

Листом від 9 липня 1999 р. начальник Конотопського міського управ-
ління юстиції повідомив заявницю, що рішення, винесені на її користь, не 
виконані з огляду на брак коштів, належних училищу. 

Листом № 117 голова Конотопського міського суду повідомив заявни-
цю, що відповідні рішення не виконані з огляду на нерегулярний характер 
відшкодування поточних видатків училища Державним казначейством. 

У травні 1999 р. заявниця звернулася в Конотопський міський суд з 
позовом до Конотопського відділення Державного казначейства про від-
шкодування шкоди з метою визнання відповідальності останнього за не-
виконання рішень від 1 квітня 1998 р. та 4 березня 1999 р. 
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Рішенням від 9 червня 1999 р. суд відхилив позов заявниці, конста-
тувавши, що Державне казначейство лише розподіляє кошти, передбачені 
державним бюджетом, а тому не може нести відповідальність за відсу-
тність необхідних бюджетних коштів. Він також зазначив, що рішення 
від 1 квітня 1998 р. та 4 березня 1999 р. не виконані через нерегулярний 
характер відшкодування з державного бюджету поточних видатків Коно-
топського ПТУ № 20. Ухвалою від 21 липня 1999 р. Сумський обласний 
суд підтвердив рішення від 9 червня 1999 р. 

Двома постановами від 8 листопада 2000 р. державний виконавець 
Конотопського відділу ДВС України констатував неможливість виконан-
ня в повному обсязі рішень від 1 квітня 1998 р. і 4 березня 1999 р. і закрив 
виконавче провадження. 

У листопаді 2000 р. заявниця звернулася до Конотопського міського 
суду з позовом до Конотопського міського управління юстиції з метою 
скасування постанови від 8 листопада 2000 р. 

Рішенням від 12 грудня 2000 р. суд скасував постанови від 8 листопада 
2000 р., констатувавши, що державний виконавець не виконав свої обов’яз-
ки щодо примусового виконання рішень від 1 квітня 1998 р. та 4 березня 
1999 р. Суд відновив процедуру виконання відповідних рішень суду. 

У лютому 2001 р. державний виконавець Конотопського відділу 
ДВС України звернувся до Конотопського міського суду з поданням 
про надання відстрочки виплати заявниці 747,68 українських гривень 
надбавки за вислугу років та допомоги на оздоровлення за рішеннями від 
1 квітня 1998 р. та 4 березня 1999 р. з огляду на відсутність фінансування з 
державного бюджету цієї статті витрат Конотопського ПТУ № 20. У двох 
ухвалах від 5 березня 2001 р. суд констатував, що невиплата заявниці 
надбавки за вислугу років та допомоги на оздоровлення відповідно до 
рішень від 1 квітня 1998 р. та 4 березня 1999 р. пояснюється тим фактом, 
що закони про державний бюджет на 1997-2000 рр. не передбачали такий 
вид видатків. На цій підставі він надав Конотопському ПТУ № 20 від-
строчку для виконання рішень від 1 квітня 1998 р. та 4 березня 1999 р. до 
надання йому з державного бюджету фінансування витрат на виплату над-
бавки за вислугу років та допомоги на оздоровлення. 

Заявниця подала касаційну скаргу на ухвали від 5 березня 2001 р. 
Двома ухвалами від 11 квітня 2001 р. Сумський обласний суд залишив 
в силі ухвали від 5 березня 2001 р. 

26 квітня, 2 червня, 12 і 22 жовтня 1999 р. та 26 лютого 2001 р. заявниці 
було виплачено повну суму її заробітної плати, заборгованість за якою 
була встановлена рішеннями від 1 квітня 1998 р. та 4 березня 1999 р., 
тобто 899,06 українських гривень. 
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На цей час рішення Конотопського міського суду від 1 квітня 1998 р. 
та 4 березня 1999 р. в частині виплати заявниці заборгованості щодо над-
бавки за вислугу років та допомоги на оздоровлення не виконане. 

В. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

1. Закон № 202/98-ВР від 24 березня 1998 р. стосовно діяльності 
Державної виконавчої служби (зі змінами) 

Відповідно до статті 1 Закону Державна виконавча служба входить 
до системи органів Міністерства юстиції України. Ця стаття визначає за-
вдання ДВС щодо належного, повного та без затримок виконання судо-
вих рішень. 

Відповідно до статті 11 діяльність державного виконавця, яка супе-
речить закону, є підставою для дисциплінарної, адміністративної або кри-
мінальної відповідальності. Ця стаття передбачає, що кожен має право на 
відшкодування шкоди, завданої діями державного виконавця в ході вико-
нання рішень судів. 

Відповідно до статті 13 кожна заінтересована особа має право оска-
ржити дії чи бездіяльність державного виконавця в процесі виконання 
судових рішень в адміністративному або судовому порядку. 

2. Закон № 606-XIV від 21 квітня 1999 р. щодо процедури 
виконання судових рішень (зі змінами) 

Відповідно до статті 2 Закону примусове виконання судових рішень 
лежить на Державній виконавчій службі. 

Стаття 33 Закону передбачає, що у випадку наявності обставин, які 
перешкоджають виконанню рішення суду або роблять це виконання не-
можливим, державний виконавець від свого імені або на прохання однієї 
з сторін у справі, а також самі сторони, мають право подати до суду заяву 
про надання відстрочки виконання рішення або про зміну порядку і спо-
собу виконання рішення. 

Стаття 85 передбачає можливість для кожної заінтересованої сторо-
ни оскаржити дії або бездіяльність державного виконавця в процесі вико-
нання рішень судів в адміністративному або судовому порядку. Відповід-
но до статті 86 кожен має право на відшкодування шкоди, заподіяної дія-
ми державного виконавця в ході виконання судових рішень. 

3. Конституція України від 28 червня 1996 р. 

Відповідно до статті 96 державний бюджет затверджується щороку 
парламентом України на пропозицію Кабінету Міністрів України. 
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ОСКАРЖЕННЯ 

Посилаючись, по суті, на статтю 6 п. 1 Конвенції, а також на статтю 
1 Протоколу № 1, заявниця скаржиться на невиконання рішень Конотоп-
ського міського суду від 1 квітня 1998 р. та 4 березня 1999 р., які визна-
вали за нею право на заробітну плату, надбавку за вислугу років та допо-
могу на оздоровлення, і з огляду на це вважає, що її право на справедли-
вий суд та право на повагу до її майна були порушені. У зв’язку з цим 
вона вимагає відшкодування шкоди. 

ПРАВО 

Посилаючись, по суті, на статтю 6 п. 1 Конвенції та статтю 1 Протоко-
лу № 1, заявниця скаржиться на невиконання рішень Конотопського мі-
ського суду від 1 квітня 1998 р. та 4 березня 1999 р., які визнавали її право 
на заробітну плату, надбавку за вислугу років та допомогу на оздоровлення. 

Стаття 6 п. 1 Конвенції у відповідній частині передбачає: 
«Кожен при вирішенні питання щодо його цивільних прав та обов’язків 

(…) має право на справедливий і відкритий розгляд упродовж розумного 
строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом». 

Стаття 1 Протоколу № 1 у відповідній частині передбачає: 
«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». 

Суд відзначає, що скарги заявниці за статтею 6 п. 1 Конвенції та стат-
тею 1 Протоколу № 1 складаються з двох частин, які він розглядатиме по 
черзі: перша стосується невиконання рішень Конотопського міського су-
ду від 1 квітня 1998 р. та 4 березня 1999 р. в частині виплати заявниці за-
боргованості з заробітної плати; друга стосується невиконання рішень Ко-
нотопського міського суду від 1 квітня 1998 р. та 4 березня 1999 р. в час-
тині виплати заявниці надбавки за вислугу років та допомоги на оздоров-
лення. 

І. ЩОДО НЕВИКОНАННЯ РІШЕНЬ КОНОТОПСЬКОГО МІСЬКОГО 
СУДУ ВІД 1 КВІТНЯ 1998 Р. ТА 4 БЕРЕЗНЯ 1999 Р. В ЧАСТИНІ ВИПЛАТИ 

ЗАЯВНИЦІ ЗАБОРГОВАНОСТІ З ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 

Уряд одразу наполягає, що заявниця більше не може стверджувати 
відносно її скарг на невиконання рішень Конотопського міського суду від 
1 квітня 1998 р. та 4 березня 1999 р. в частині виплати заборгованості з 
заробітної плати, що вона є жертвою порушення статті 6 п. 1 Конвенції та 
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статті 1 Протоколу № 1, з огляду на те, що відповідне рішення в цій частині 
було виконане. Він стверджує, що за рішеннями від 1 квітня 1998 р. та 4 
березня 1999 р. заявниця отримала відшкодування суми в 899,06 українсь-
ких гривень, що відповідає загальній сумі її заробітної плати за період з лис-
топада по грудень 1996 р., з листопада по грудень 1997 р. та з жовтня по 
грудень 1998 р. 

Заявниця підтверджує факт виконання рішень Конотопського місько-
го суду від 1 квітня 1998 р. та 4 березня 1999 р. в частині виплати заборго-
ваності з заробітної плати за період з листопада по грудень 1996 р., з лис-
топада по грудень 1997 р. та з жовтня по грудень 1998 р. Однак вона стверд-
жує, що протягом тривалого періоду держава незаконно використовувала 
її заробітну плату. 

Суд нагадує свою прецедентну практику, відповідно до якої заяв-
ник, який отримує на національному рівні відшкодування стверджувано-
го порушення Конвенції, більше не може посилатися на статус «жертви» 
порушення з боку однієї з Високих Договірних Сторін права, гарантованого 
Конвенцією (рішення у справі «Єкле проти Німеччини» від 15 липня 1982 р., 
серія А № 51, С. 30, п. 66). 

Суд зауважує, що рішення Конотопського міського суду від 1 квітня 
1998 р. та 4 березня 1999 р. в частині виплати заявниці заборгованості з 
заробітної плати за період з листопада по грудень 1996 р., з листопада по 
грудень 1997 р. та з жовтня по грудень 1999 р. були виконані, і сума в 
899,06 українських гривень була виплачена заявниці в п’ять етапів: 26 
квітня, 2 червня, 12 і 22 жовтня 1999 р. та 26 лютого 2001 р. Він зазначає, 
що цей факт заявницею не заперечується. У свою чергу Суд вважає, що 
заявниця більше не може посилатися на статус «жертви» порушення прав, 
гарантованих статтею 6 п. 1 Конвенції та статтею 1 Протоколу № 1, в сенсі 
статті 34 Конвенції, що стосується її скарг на невиконання рішень Коно-
топського міського суду від 1 квітня 1998 р. та 4 березня 1999 р. в частині 
виплати заборгованості з заробітної плати. Таким чином, він констатує, 
що ця частина заяви є очевидно необґрунтованою в сенсі статті 35 п. 3 
Конвенції і повинна бути відхилена відповідно до статті 35 п. 4. 

ІІ. ЩОДО НЕВИКОНАННЯ РІШЕНЬ КОНОТОПСЬКОГО МІСЬКОГО 
СУДУ ВІД 1 КВІТНЯ 1998 Р. ТА 4 БЕРЕЗНЯ 1999 Р. В ЧАСТИНІ ВИПЛАТИ 

ЗАЯВНИЦІ НАДБАВКИ ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ ТА ДОПОМОГИ 
НА ОЗДОРОВЛЕННЯ 

1. Щодо попереднього заперечення Уряду 

Уряд одразу наполягає, що заявниця не вичерпала внутрішні засоби 
правового захисту. Зокрема, він стверджує, що з моменту, коли заявниця 
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була повідомлена про причини невиконання рішень Конотопського місь-
кого суду від 1 квітня 1998 р. та 4 березня 1999 р., вона повинна була звер-
нутися до відповідного суду з додатковими позовами про перегляд її справи 
за нововиявленими обставинами. З огляду на те, що відповідні рішення 
суду не були виконані через нерегулярний характер фінансування з дер-
жавного бюджету поточних видатків Конотопського ПТУ № 20, заявниця 
повинна була б звернутися з клопотанням про притягнення Міністерства 
фінансів України як співвідповідача в процесі і зобов’язати останнє спла-
тити їй відповідну суму. Відповідно до позиції Уряду такий спосіб є ефек-
тивним як на практиці, так і в теорії. 

Заявниця зі свого боку наполягає, що нерегулярний характер фінансу-
вання з державного бюджету поточних видатків Конотопського ПТУ № 20 
став причиною, з якої вона не отримувала свою заробітну плату у 1996 та 
1997 рр., а також надбавку за вислугу років та допомогу на оздоровлення, 
і з якої вона звернулася до суду. Отже, суд знав про проблему на момент 
проголошення рішень від 1 квітня 1998 р. та 4 березня 1999 р. Відповідно, 
це не може становити нововиявлену обставину в значенні українського 
права. 

Заявниця також стверджує, що саме державна виконавча служба бу-
ла зобов’язана звернутися до суду з метою зміни порядку і способу вико-
нання рішень від 1 квітня 1998 р. та 4 березня 1999 р., зокрема, з метою 
визнання Міністерства фінансів відповідачем у справах. Вона стверд-
жує, що зробила все, що повинна була, для виконання відповідних ріше-
нь суду. Зокрема, вона подала численні скарги в державну виконавчу слу-
жбу і звернулася до суду з позовами до Державного казначейства та до 
державної виконавчої служби. 

Суд нагадує свою прецедентну практику, відповідно до якої правило 
вичерпання внутрішніх засобів правового захисту, передбачене статтею 35 
п. 1 Конвенції, накладає на осіб, які хочуть звернутися з заявою проти 
держави в міжнародний судовий орган чи арбітраж, обов’язок спершу 
використати правові засоби, які надає судова система їхньої країни. Ці 
правові засоби повинні існувати з достатнім рівнем певності на практиці 
та в теорії, без чого вони не є ефективними і доступними (рішення у справі 
«Ілхан проти Туреччини» [ВП], № 22277/93, 27.6.2000, п. 58). Саме держава-
відповідач повинна продемонструвати, що ці вимоги об’єднані в одному 
правовому засобі (рішення у справі «Даліа проти Франції», № 26102/95, 
п. 38, Збірник рішень і ухвал 1998-І). Це означає, що держава повинна з 
достатньою чіткістю визначити, які дієві засоби правового захисту не були 
використані заінтересованою стороною (рішення у справі «Готрен та інші 
проти Франції», №№ 21257/93, 21258/93, 21259/93 і 21260/93, п. 51, Збірник 
1998-ІІІ). Суд повинен визначити, чи з огляду на всі обставини справи в 
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сукупності заявник зробив все, що від нього можна було розумно очіку-
вати, щоб вичерпати внутрішні засоби правового захисту (рішення у справі 
«Аксой проти Туреччини», № 21987/93, п.п. 53-54, Збірник 1996-VI). 

По-перше, Суд зауважує, що українське законодавство надає в прин-
ципі кожній заінтересованій стороні можливість звернутися до суду з за-
явою про зміну порядку і способу виконання рішення суду у випадку, 
коли існують обставини, які ускладнюють це виконання чи роблять його 
неможливим. Українське право також передбачає можливість оскар-
ження до суду дій чи бездіяльності державного виконавця в процесі ви-
конання рішення суду. 

Суд зазначає, що у цій справі заявниця не зверталася до суду з ме-
тою зміни порядку і способу виконання рішень суду від 1 квітня 1998 р. 
та 4 березня 1999 р., що може привести до висновку, що заявниця не ви-
черпала внутрішні засоби правового захисту. Однак він нагадує, що від-
повідно до прецедентної практики відносно правила вичерпання внутрі-
шніх засобів правового захисту це правило повинне застосовуватися з 
певною гнучкістю і без надмірного формалізму, воно не підлягає автома-
тичному застосуванню і не носить абсолютного характеру; контролюючи 
дотримання цього правила, слід брати до уваги обставини справи (див., з 
відповідними змінами, рішення у справі «Ілхан проти Туреччини», п. 59). 
Ніщо не зобов’язує використовувати засоби правового захисту, що не є 
ані належними, ані ефективними. Крім того, відповідно до «загальнови-
знаних принципів права» певні особливі обставини можуть звільняти за-
явника від обов’язку вичерпати національні засоби правового захисту, які 
йому запропоновані (рішення у справі «Аксой проти Туреччини», п. 52). 
Суд вважає, що ці міркування застосовуються з відповідними змінами до 
цієї справи. 

Спершу Суд зазначає, що відповідно до українського законодавства 
саме на державній виконавчій службі лежить обов’язок належно, у повно-
му обсязі і без затримок виконувати рішення суду, що передбачає вжит-
тя всіх необхідних заходів, які передбачені законом і повинні привести 
до виконання рішення. Виконуючи свої функції, державний виконавець 
має право, серед іншого, звертатися до суду з метою зміни порядку і спо-
собу виконання рішення суду у випадку, коли існують обставини, що ус-
кладнюють виконання або роблять його неможливим. 

У цій справі державний виконавець кілька разів констатував немож-
ливість виконання рішень суду від 1 квітня 1998 р. та 4 березня 1999 р. з 
огляду на нерегулярний характер фінансування з державного бюджету по-
точних витрат боржника. Таким чином, через неможливість виконати від-
повідне рішення суду він вирішив звернутися до суду з метою отримання 
відстрочки виконання рішень, у той час як відповідно до внутрішнього 
законодавства він міг би сам звернутися до суду з заявою про зміну поряд-
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ку і способу виконання рішень, наприклад, через призначення Міністерст-
ва фінансів в якості відповідача. 

Що стосується заявниці, то зрозуміло, що вона не повинна була ви-
конувати сама рішення від 1 квітня 1998 р. та 4 березня 1999 р. Однак, як 
сторона, зацікавлена в належному виконанні відповідних рішень суду, 
заявниця не залишалася повністю пасивною в ситуації, коли ці рішення 
не були виконані. У результаті з самого початку вона подавала численні 
скарги в державну виконавчу службу і голові Конотопського міського 
суду з метою примусового виконання відповідних рішень суду. Потім 
вона двічі зверталася до суду: першого разу, щоб притягнути до відпові-
дальності Державне казначейство за невиплату останнім суми заборгова-
ності за рішеннями від 1 квітня 1998 р. та 4 березня 1999 р., і другого разу, 
оскаржуючи законність постанов державного виконавця щодо виконання 
відповідного рішення. Крім того, вона оскаржила в касаційному порядку 
ухвали від 5 березня 2001 р. щодо надання відстрочки виконання рішень 
від 1 квітня 1998 р. та 4 березня 1999 р. 

Відповідно до тверджень Уряду, щоб отримати належне виконання рі-
шень від 1 квітня 1998 р. та 4 березня 1999 р., заявниця повинна була звер-
нутися до суду з клопотанням притягнути як співвідповідача у справі Міні-
стерство фінансів України і зобов’язати останнє виплатити належну суму. 

Суд зауважує у зв’язку з цим, що ухвалами від 5 березня 2001 р. Ко-
нотопський міський суд визнав, що невиплата заявниці надбавки за вислугу 
років за рішеннями від 1 квітня 1998 р. та 4 березня 1999 р. пояснюється 
тим фактом, що закони про державний бюджет на 1997-2000 рр. не перед-
бачали цю статтю видатків. Суд надав Конотопському ПТУ № 20 відстроч-
ку виконання рішень від 1 квітня 1998 р. та 4 березня 1999 р. в частині ви-
плати заборгованості заявниці з надбавки за вислугу років та допомоги на 
оздоровлення до моменту надходження коштів з державного бюджету на 
покриття цієї статті видатків, конкретний строк не був встановлений. 

Таким чином, Суд відзначає, що причини невиконання рішень від 1 
квітня 1998 р. та 4 березня 1999 р. в частині виплати заявниці надбавки за 
вислугу років та допомоги на оздоровлення знаходяться в сфері законо-
давчої діяльності держави. Відповідно, навіть якщо припустити, що заяв-
ниця звернулася б до суду з метою притягнення Міністерства фінансів у 
якості співвідповідача, важко уявити, що останнє змогло б виплатити за-
явниці надбавку за вислугу років та допомогу на оздоровлення за рішен-
нями від 1 квітня 1998 р. та 4 березня 1999 р. з огляду на те, що витрати за 
цією статтею взагалі не були передбачені законодавством про державний 
бюджет. 

Суд вважає, що за обставин справи можливі позови заявниці до Мі-
ністерства фінансів про виплату надбавки за вислугу років та допомоги 
на оздоровлення за рішеннями від 1 квітня 1998 р. та 4 березня 1999 р. 
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були б, за наявних доказів, приречені на поразку, а тому не були ані необ-
хідні, ані належні. Таким чином, було б надмірним вимагати від заявниці 
подавати нові позови. Отже, Суд констатує, що заявниця зробила все, що 
він неї можна було розумно очікувати, для вичерпання внутрішніх засо-
бів правового захисту. 

Відповідно, слід відхилити попереднє заперечення Уряду. 

2. Щодо обґрунтованості скарг 

а. Щодо статті 6 п. 1 Конвенції 

Посилаючись, по суті, на статтю 6 п. 1 Конвенції, заявниця скаржиться 
на невиконання рішень Конотопського міського суду від 1 квітня 1998 р. 
та 4 березня 1999 р. в частині виплати надбавки за вислугу років та допо-
моги на оздоровлення. 

Уряд наполягає, що те, що боржник отримав відстрочку виконання 
рішень суду в частині виплати заявниці надбавки за вислугу років та до-
помоги на оздоровлення, не значить відмову заявниці у праві на доступ 
до суду. Виконання рішень у повному обсязі не залежало ні від боржни-
ка, ні від державної виконавчої служби, а від регулярності фінансування з 
державного бюджету поточних видатків боржника. Саме Міністерство 
фінансів повинно було гарантувати виплати заявниці надбавки за вислу-
гу років та допомоги на оздоровлення за рішеннями суду від 1 квітня 
1998 р. та 4 березня 1999 р., якби заявниця подала клопотання в суд про 
притягнення цього міністерства як співвідповідача у справах. Подання 
такого клопотання показало б, крім іншого, зацікавленість заявниці у 
виконанні рішень на її користь. За відсутності такої зацікавленості дер-
жава не може бути притягнута до відповідальності за стверджуване по-
рушення статті 6 п. 1 Конвенції через факт невиконання рішень суду від 1 
квітня 1998 р. та 4 березня 1999 р. 

Повторно заявниця стверджує, що, незважаючи на численні скарги, 
надіслані державному виконавцю, останній не виконав своїх зобов’язань 
щодо примусового виконання рішень від 1 квітня 1998 р. та 4 березня 
1999 р., що було констатовано рішенням Конотопського міського суду від 12 
грудня 2000 р. Крім того, саме державний виконавець був зобов’язаний 
звернутися до суду з метою зміни відповідача у справі. Відповідно до 
тверджень заявниці державний виконавець звернувся до суду з заявою 
про надання боржнику відстрочки для виконання рішень суду від 1 квітня 
1998 р. та 4 березня 1999 р., в результаті чого ці рішення не будуть виконані 
в найближчому майбутньому. 

Суд з огляду на обставини справи вважає, що ця частина скарги за-
явниці за статтею 6 п. 1 Конвенції піднімає серйозні питання права і фа-
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ктів і вимагає розгляду по суті. Крім того, він приходить до висновку, що 
ця частина заяви не є очевидно необґрунтованою в сенсі статті 35 п. 3 
Конвенції, а жодна інша підстава для визнання заяви неприйнятною не 
була встановлена. 

b. Щодо статті 1 Протоколу № 1 

Посилаючись, по суті, на статтю 1 Протоколу № 1 заявниця скаржи-
ться на невиплату надбавки за вислугу років та допомоги на оздоровлен-
ня, заборгованість щодо яких була встановлена рішеннями Конотопсько-
го міського суду від 1 квітня 1998 р. та 4 березня 1999 р. 

Уряд стверджує, що держава не позбавляла заявницю права на влас-
ність щодо надбавки за вислугу років та допомоги на оздоровлення, вста-
новленої рішеннями Конотопського міського суду від 1 квітня 1998 р. та 
4 березня 1999 р. Відстрочка виконання відповідних рішень суду може 
розглядатися як попередня регламентація права власності заявниці, що не 
суперечить статті 1 Протоколу № 1, тому що така регламентація встанов-
лена судом і ґрунтується на законі. 

Заявниця не заперечує твердження Уряду, відповідно до якого вона не 
була позбавлена права власності на надбавку за вислугу років та допомо-
гу на оздоровлення. Вона стверджує, що з огляду на причини відстрочки 
виконання рішень від 1 квітня 1998 р. та 4 березня 1999 р. дуже малоймо-
вірно, що вона отримає надбавку за вислугу років та допомогу на оздоров-
лення у найближчому майбутньому. 

Суд вважає, що з огляду на обставини справи ця частина заяви заяв-
ниці за статтею 1 Протоколу № 1 ставить серйозні питання права і фактів 
і вимагає розгляду по суті. Він приходить до висновку, що ця частина за-
яви не є очевидно необґрунтованою в сенсі статті 35 п. 3 Конвенції, а жод-
ної іншої підстави для визнання її неприйнятною не було встановлено. 

З цих причин Суд одноголосно: 

визнає прийнятними, без попередніх висновків щодо суті, скарги за-
явниці за статтею 6 п. 1 Конвенції та статтею 1 Протоколу № 1, що стосую-
ться невиконання рішень Конотопського міського суду від 1 квітня 1998 р. 
та 4 березня 1999 р. в частині виплати заявниці надбавки за вислугу років 
та допомоги на оздоровлення; 

визнає решту заяви неприйнятною. 
 

С. Доллє Й-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  

Неофіційний переклад 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ 

ДРУГА СЕКЦІЯ 

УХВАЛА ПРО ЧАСТКОВУ ПРИЙНЯТНІСТЬ 

заяви № 56848/00, 
поданої Ганною Олексіївною Жовнер 

проти України 

Європейський суд з прав людини (друга секція) 22 жовтня 2002 року 
під час засідання палати, до складу якої увійшли: 

п. Ж.-П. Коста, голова, 
п. А.Б. Бака, 
п. Гаукур Йорундссон, 
п. К. Юнгвірт, 
п. В. Буткевич, 
пані В. Томассен, 
п. М. Угрехелідзе, 
а також пані С. Доллє, секретар секції, 
розглянувши вищевказану заяву, подану 29 грудня 1999 року, 
розглянувши зауваження Уряду-відповідача та зауваження заявниці 

у відповідь на них, 
після обговорення виносить таку ухвалу: 

ФАКТИ 

Заявниця, Ганна Олексіївна Жовнер, є громадянкою України, 1959 р.н., 
що мешкає в Конотопі (Україна). 
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А. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ 

Обставини справи, як вони викладені сторонами, можна підсумувати 
таким чином. 

У лютому 1998 року заявниця звернулася в Конотопський міський 
суд з позовом до Конотопського ПТУ № 20 (державна установа) про 
виплату заборгованості з заробітної плати за період з листопада по груде-
нь 1996 р. та з листопада по грудень 1997 р., а також надбавки за вислугу 
років за 1997 р., на загальну суму 869,84 українських гривень. 

Рішенням від 1 квітня 1998 р. суд задовольнив позов та зобов’язав 
відповідне училище виплатити заявниці заявлену суму, що відповідала 
загальній сумі її заробітної плати за відповідні періоди та надбавці за ви-
слугу років за 1997 р. 

14 квітня 1998 р. суд надіслав боржнику виконавчий лист для вико-
нання винесеного рішення. 

З травня 1998 р. по листопад 2000 р. заявниця подала численні скар-
ги в Конотопське міське управління юстиції та голові Конотопського мі-
ського суду з метою домогтися примусового виконання рішення від 1 кві-
тня 1998 р. 

Листом від 9 липня 1999 р. начальник Конотопського міського управ-
ління юстиції повідомив заявницю, що рішення, винесене на її користь, 
не виконане з огляду на брак коштів, належних училищу. 

Листом № 119 голова Конотопського міського суду повідомив заявни-
цю, що відповідне рішення не виконане з огляду на нерегулярний характер 
відшкодування поточних видатків училища Державним казначейством. 

У травні 1999 р. заявниця звернулася в Конотопський міський суд з 
позовом до Конотопського відділення Державного казначейства про від-
шкодування шкоди з метою визнання відповідальності останнього за не-
виконання рішення від 1 квітня 1998 р. 

Рішенням від 9 червня 1999 р. суд відхилив позов заявниці, конста-
тувавши, що Державне казначейство лише розподіляє кошти, передбачені 
державним бюджетом, а тому не може нести відповідальність за відсут-
ність необхідних бюджетних коштів. Він також зазначив, що рішення від 
1 квітня 1998 р. не виконане через нерегулярний характер відшкодуван-
ня з державного бюджету поточних видатків Конотопського ПТУ № 20. 
Ухвалою від 21 липня 1999 р. Сумський обласний суд підтвердив рішен-
ня від 9 червня 1999 р. 

Постановою від 8 листопада 2000 р. державний виконавець Конотоп-
ського відділу ДВС України констатував неможливість виконання в пов-
ному обсязі рішення від 1 квітня 1998 р. і закрив виконавче провадження. 
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У листопаді 2000 р. заявниця звернулася до Конотопського міського 
суду з позовом до Конотопського міського управління юстиції з метою 
скасування постанови від 8 листопада 2000 р. 

Рішенням від 11 грудня 2000 р. суд скасував постанову від 8 листо-
пада 2000 р., констатувавши, що державний виконавець не виконав свої 
обов’язки щодо примусового виконання рішення від 1 квітня 1998 р. Суд 
відновив процедуру виконання відповідного рішення суду. 

У лютому 2001 р. державний виконавець Конотопського відділу ДВС 
України звернувся до Конотопського міського суду з поданням про на-
дання відстрочки виплати заявниці 300,48 українських гривень надбавки 
за вислугу років за рішенням від 1 квітня 1998 р. з огляду на відсутність 
фінансування з державного бюджету цієї статті витрат Конотопського ПТУ 
№ 20. В ухвалі від 5 березня 2001 р. суд констатував, що невиплата заяв-
ниці надбавки за вислугу років відповідно до рішення від 1 квітня 1998 р. 
пояснюється тим фактом, що закони про державний бюджет на 1997-2000 
рр. не передбачали такий вид видатків. На цій підставі він надав Коно-
топському ПТУ № 20 відстрочку для виконання рішення від 1 квітня 1998 р. 
до надання йому з державного бюджету фінансування витрат на виплату 
надбавки за вислугу років. 

Заявниця подала касаційну скаргу на ухвалу від 5 березня 2001 р. 
Ухвалою від 11 квітня 2001 р. Сумський обласний суд залишив в силі ух-
валу від 5 березня 2001 р. 

26 квітня, 2 червня та 12 жовтня 1999 р. заявниці було виплачено по-
вну суму її заробітної плати, заборгованість за якою була встановлена 
рішенням від 1 квітня 1998 р., тобто 569,36 українських гривень. 

На цей час рішення Конотопського міського суду від 1 квітня 1998 р. 
в частині виплати заборгованості щодо надбавки за вислугу років не ви-
конане. 

В. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

1. Закон № 202/98-ВР від 24 березня 1998 р. стосовно діяльності 
Державної виконавчої служби (зі змінами) 

Відповідно до статті 1 Закону Державна виконавча служба входить 
до системи органів Міністерства юстиції України. Ця стаття визначає за-
вдання ДВС щодо належного, повного та без затримок виконання судо-
вих рішень. 

Відповідно до статті 11 діяльність державного виконавця, яка супе-
речить закону, є підставою для дисциплінарної, адміністративної або кри-
мінальної відповідальності. Ця стаття передбачає, що кожен має право на 
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відшкодування шкоди, завданої діями державного виконавця в ході ви-
конання рішень судів. 

Відповідно до статті 13 кожна заінтересована особа має право оскар-
жити дії чи бездіяльність державного виконавця в процесі виконання су-
дових рішень в адміністративному або судовому порядку. 

2. Закон № 606-XIV від 21 квітня 1999 р. щодо процедури 
виконання судових рішень (зі змінами) 

Відповідно до статті 2 Закону примусове виконання судових рішень 
лежить на Державній виконавчій службі. 

Стаття 33 Закону передбачає, що у випадку наявності обставин, які 
перешкоджають виконанню рішення суду або роблять це виконання не-
можливим, державний виконавець від свого імені або на прохання однієї 
з сторін у справі, а також самі сторони, мають право подати до суду заяву 
про надання відстрочки виконання рішення або про зміну порядку і спо-
собу виконання рішення. 

Стаття 85 передбачає можливість для кожної заінтересованої сторо-
ни оскаржити дії або бездіяльність державного виконавця в процесі ви-
конання рішень судів в адміністративному або судовому порядку. Відпо-
відно до статті 86 кожен має право на відшкодування шкоди, заподіяної 
діями державного виконавця в ході виконання судових рішень. 

3. Конституція України від 28 червня 1996 р. 

Відповідно до статті 96 державний бюджет затверджується щороку 
парламентом України на пропозицію Кабінету Міністрів України. 

ОСКАРЖЕННЯ 

Посилаючись, по суті, на статтю 6 п. 1 Конвенції, а також на статтю 1 
Протоколу № 1, заявниця скаржиться на невиконання рішення Конотоп-
ського міського суду від 1 квітня 1998 р., яке визнавало за нею право на 
заробітну плату та надбавку за вислугу років, і з огляду на це вважає, що 
її право на справедливий суд та право на повагу до її майна були порушені. 
У зв’язку з цим вона вимагає відшкодування шкоди. 

ПРАВО 

Посилаючись, по суті, на статтю 6 п. 1 Конвенції та статтю 1 Протоколу 
№ 1, заявниця скаржиться на невиконання рішення Конотопського місь-
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кого суду від 1 квітня 1998 р., яке визнає її право на заробітну плату та над-
бавку за вислугу років. 

Стаття 6 п. 1 Конвенції у відповідній частині передбачає: 
«Кожен при вирішенні питання щодо його цивільних прав та обов’язків 

(…) має право на справедливий і відкритий розгляд упродовж розумного 
строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом». 

Стаття 1 Протоколу № 1 у відповідній частині передбачає: 
«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 принципа-
ми міжнародного права». 

Суд відзначає, що скарги заявниці за статтею 6 п. 1 Конвенції та стат-
тею 1 Протоколу № 1 складаються з двох частин, які він розглядатиме 
по черзі: перша стосується невиконання рішення Конотопського міського 
суду від 1 квітня 1998 р. в частині виплати заявниці заборгованості з за-
робітної плати; друга стосується невиконання рішення Конотопського мі-
ського суду від 1 квітня 1998 р. в частині виплати заявниці надбавки за 
вислугу років. 

І. ЩОДО НЕВИКОНАННЯ РІШЕННЯ КОНОТОПСЬКОГО МІСЬКОГО 
СУДУ ВІД 1 КВІТНЯ 1998 Р. В ЧАСТИНІ ВИПЛАТИ ЗАЯВНИЦІ 

ЗАБОРГОВАНОСТІ З ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 

Уряд одразу наполягає, що заявниця більше не може стверджувати 
відносно її скарг на невиконання рішення Конотопського міського суду 
від 1 квітня 1998 р. в частині виплати заборгованості з заробітної плати, що 
вона є жертвою порушення статті 6 п. 1 Конвенції та статті 1 Протоколу 
№ 1, з огляду на те, що відповідне рішення в цій частині було виконане. 
Він стверджує, що за рішенням від 1 квітня 1998 р. заявниця отримала 
відшкодування суми в 569,36 українських гривень, що відповідає загаль-
ній сумі її заробітної плати за період з листопада по грудень 1996 р. та 
з листопада по грудень 1997 р. 

Заявниця підтверджує факт виконання рішення Конотопського місь-
кого суду від 1 квітня 1998 р. в частині виплати заборгованості з заробіт-
ної плати за період з листопада по грудень 1996 р. та з листопада по гру-
день 1997 р., однак вона стверджує, що протягом тривалого періоду дер-
жава незаконно використовувала її заробітну плату. 

Суд нагадує свою прецедентну практику, відповідно до якої заявник, 
який отримує на національному рівні відшкодування стверджуваного по-
рушення Конвенції, більше не може посилатися на статус «жертви» по-
рушення з боку однієї з Високих Договірних Сторін права, гарантованого 
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Конвенцією (рішення у справі «Єкле проти Німеччини» від 15 липня 
1982 р., серія А № 51, С. 30, п. 66). 

Суд зауважує, що рішення Конотопського міського суду від 1 квітня 
1998 р. в частині виплати заявниці заборгованості з заробітної плати за 
період з листопада по грудень 1996 р. та з листопада по грудень 1997 р. 
було виконане, і сума в 569,36 українських гривень була виплачена заяв-
ниці в три етапи: 26 квітня, 2 червня та 12 жовтня 1999 р. Він зазначає, 
що цей факт заявницею не заперечується. У свою чергу Суд вважає, що 
заявниця більше не може посилатися на статус «жертви» порушення прав, 
гарантованих статтею 6 п. 1 Конвенції та статтею 1 Протоколу № 1, в сенсі 
статті 34 Конвенції, що стосується її скарг на невиконання рішення Коно-
топського міського суду від 1 квітня 1998 р. в частині виплати заборгова-
ності з заробітної плати. Таким чином, він констатує, що ця частина заяви 
є очевидно необґрунтованою в сенсі статті 35 п. 3 Конвенції і повинна 
бути відхилена відповідно до статті 35 п. 4. 

ІІ. ЩОДО НЕВИКОНАННЯ РІШЕННЯ КОНОТОПСЬКОГО МІСЬКОГО 
СУДУ ВІД 1 КВІТНЯ 1998 Р. В ЧАСТИНІ ВИПЛАТИ ЗАЯВНИЦІ 

НАДБАВКИ ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ 

1. Щодо попереднього заперечення Уряду 

Уряд одразу наполягає, що заявниця не вичерпала внутрішні засоби 
правового захисту. Зокрема, він стверджує, що з моменту, коли заявниця 
була повідомлена про причини невиконання рішення Конотопського мі-
ського суду від 1 квітня 1998 р., вона повинна була звернутися до відпо-
відного суду з додатковим позовом про перегляд її справи за нововияв-
леними обставинами. З огляду на те, що відповідне рішення суду не було 
виконане через нерегулярний характер фінансування з державного бюд-
жету поточних видатків Конотопського ПТУ № 20, заявниця повинна бу-
ла б звернутися з клопотанням про притягнення Міністерства фінансів 
України як співвідповідача в процесі і зобов’язати останнє сплатити їй 
відповідну суму. Відповідно до позиції Уряду такий спосіб є ефективним 
як на практиці, так і в теорії. 

Заявниця зі свого боку наполягає, що нерегулярний характер фінансу-
вання з державного бюджету поточних видатків Конотопського ПТУ № 20 
став причиною, з якої вона не отримувала свою заробітну плату у 1996 
та 1997 рр., а також надбавку за вислугу років, і з якої вона звернулася 
до суду. Отже, суд знав про проблему на момент проголошення рішення 
від 1 квітня 1998 р. Відповідно, це не може становити нововиявлену об-
ставину в значенні українського права. 
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Заявниця також стверджує, що саме державна виконавча служба бу-
ла зобов’язана звернутися до суду з метою зміни порядку і способу вико-
нання рішення від 1 квітня 1998 р., зокрема, з метою визнання Міністер-
ства фінансів відповідачем у справі. Вона стверджує, що зробила все, що 
повинна була, для виконання відповідного рішення суду. Зокрема, вона 
подала численні скарги в державну виконавчу службу і звернулася до су-
ду з позовами до Державного казначейства та до державної виконавчої 
служби. 

Суд нагадує свою прецедентну практику, відповідно до якої правило 
вичерпання внутрішніх засобів правового захисту, передбачене статтею 35 
п. 1 Конвенції, накладає на осіб, які хочуть звернутися з заявою проти дер-
жави в міжнародний судовий орган чи арбітраж, обов’язок спершу вико-
ристати правові засоби, які надає судова система їхньої країни. Ці правові 
засоби повинні існувати з достатнім рівнем певності на практиці та в тео-
рії, без чого вони не є ефективними і доступними (рішення у справі «Ілхан 
проти Туреччини» [ВП], № 22277/93, 27.6.2000, п. 58). Саме держава-відпо-
відач повинна продемонструвати, що ці вимоги об’єднані в одному пра-
вовому засобі (рішення у справі «Даліа проти Франції», № 26102/95, п. 38, 
Збірник рішень і ухвал 1998-І). Це означає, що держава повинна з достат-
ньою чіткістю визначити, які дієві засоби правового захисту не були викори-
стані заінтересованою стороною (рішення у справі «Готрен та інші проти 
Франції», №№ 21257/93, 21258/93, 21259/93 і 21260/93, п. 51, Збірник 
1998-ІІІ). Суд повинен визначити, чи з огляду на всі обставини справи в 
сукупності заявник зробив все, що від нього можна було розумно очіку-
вати, щоб вичерпати внутрішні засоби правового захисту (рішення у справі 
«Аксой проти Туреччини», № 21987/93, п.п. 53-54, Збірник 1996-VI). 

По-перше, Суд зауважує, що українське законодавство надає в принци-
пі кожній заінтересованій стороні можливість звернутися до суду з зая-
вою про зміну порядку і способу виконання рішення суду у випадку, коли 
існують обставини, які ускладнюють це виконання чи роблять його немож-
ливим. Українське право також передбачає можливість оскарження до суду 
дій чи бездіяльності державного виконавця в процесі виконання рішення 
суду. 

Суд зазначає, що у цій справі заявниця не зверталася до суду з метою 
зміни порядку і способу виконання рішення суду від 1 квітня 1998 р., що 
може привести до висновку, що заявниця не вичерпала внутрішні засоби 
правового захисту. Однак він нагадує, що відповідно до прецедентної 
практики відносно правила вичерпання внутрішніх засобів правового за-
хисту це правило повинне застосовуватися з певною гнучкістю і без над-
мірного формалізму, воно не підлягає автоматичному застосуванню і не 
носить абсолютного характеру; контролюючи дотримання цього правила, 
слід брати до уваги обставини справи (див., з відповідними змінами, рішення 
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у справі «Ілхан проти Туреччини», п. 59). Ніщо не зобов’язує використову-
вати засоби правового захисту, що не є ні належними, ні ефективними. 
Крім того, відповідно до «загальновизнаних принципів права» певні особ-
ливі обставини можуть звільняти заявника від обов’язку вичерпати націо-
нальні засоби правового захисту, які йому запропоновані (рішення у справі 
«Аксой проти Туреччини», п. 52). Суд вважає, що ці міркування застосо-
вуються з відповідними змінами до цієї справи. 

Спершу Суд зазначає, що відповідно до українського законодавства 
саме на державній виконавчій службі лежить обов’язок належно, у повно-
му обсязі і без затримок виконувати рішення суду, що передбачає вжит-
тя всіх необхідних заходів, які передбачені законом і повинні привести 
до виконання рішення. Виконуючи свої функції, державний виконавець 
має право, серед іншого, звертатися до суду з метою зміни порядку і спо-
собу виконання рішення суду у випадку, коли існують обставини, що ус-
кладнюють виконання або роблять його неможливим. 

У цій справі державний виконавець кілька разів констатував немож-
ливість виконання рішення суду від 1 квітня 1998 р. з огляду на нерегуляр-
ний характер фінансування з державного бюджету поточних витрат бор-
жника. Таким чином, через неможливість виконати відповідне рішення 
суду він вирішив звернутися до суду з метою отримання відстрочки ви-
конання цього рішення, у той час як відповідно до внутрішнього законо-
давства він міг би сам звернутися до суду з заявою про зміну порядку і 
способу виконання рішення, наприклад, через призначення Міністерства 
фінансів в якості відповідача. 

Що стосується заявниці, то зрозуміло, що вона не повинна була ви-
конувати сама рішення від 1 квітня 1998 р. Однак, як сторона, зацікавле-
на в належному виконанні відповідного рішення суду, заявниця не зали-
шалася повністю пасивною в ситуації, коли це рішення не було виконане. 
У результаті з самого початку вона подавала численні скарги в держав-
ну виконавчу службу і голові Конотопського міського суду з метою при-
мусового виконання відповідного рішення суду. Потім вона двічі зверта-
лася до суду: першого разу, щоб притягнути до відповідальності Держав-
не казначейство за невиплату останнім суми заборгованості за рішенням 
від 1 квітня 1998 р., і другого разу, оскаржуючи законність постанови 
державного виконавця щодо виконання відповідного рішення. Крім того, 
вона оскаржила в касаційному порядку ухвалу від 5 березня 2001 р. щодо 
надання відстрочки виконання рішення від 1 квітня 1998 р. 

Відповідно до тверджень Уряду, щоб отримати належне виконання 
рішення від 1 квітня 1998 р., заявниця повинна була звернутися до суду з 
клопотанням притягнути як співвідповідача у справі Міністерство фінан-
сів України і зобов’язати останнє виплатити належну суму. 
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Суд зауважує у зв’язку з цим, що ухвалою від 5 березня 2001 р. Ко-
нотопський міський суд визнав, що невиплата заявниці надбавки за ви-
слугу років за рішенням від 1 квітня 1998 р. пояснюється тим фактом, що 
закони про державний бюджет на 1997-2000 рр. не передбачали цю стат-
тю видатків. Суд надав Конотопському ПТУ № 20 відстрочку виконання 
рішення від 1 квітня 1998 р. в частині виплати заборгованості заявниці з 
надбавки за вислугу років до моменту надходження коштів з державного 
бюджету на покриття цієї статті видатків, конкретний строк не був вста-
новлений. 

Таким чином, Суд відзначає, що причини невиконання рішення від 
1 квітня 1998 р. в частині виплати заявниці надбавки за вислугу років зна-
ходяться в сфері законодавчої діяльності держави. Відповідно, навіть як-
що припустити, що заявниця звернулася б до суду з метою притягнення 
Міністерства фінансів у якості співвідповідача, важко уявити, що останнє 
змогло б виплатити заявниці надбавку за вислугу років за рішенням від 1 
квітня 1998 р. з огляду на те, що витрати за цією статтею взагалі не були 
передбачені законодавством про державний бюджет. 

Суд вважає, що за обставин справи можливий позов заявниці до Мі-
ністерства фінансів про виплату надбавки за вислугу років за рішенням 
від 1 квітня 1998 р. був би, за наявних доказів, приречений на поразку, а 
тому не був ні необхідний, ні належний. Таким чином, було б надмірним 
вимагати від заявниці подати новий позов. Отже, Суд констатує, що за-
явниця зробила все, що він неї можна було розумно очікувати для вичер-
пання внутрішніх засобів правового захисту. 

Відповідно, слід відхилити попереднє заперечення Уряду. 

2. Щодо обґрунтованості скарг 

а. Щодо статті 6 п. 1 Конвенції 

Посилаючись, по суті, на статтю 6 п. 1 Конвенції, заявниця скаржиться 
на невиконання рішення Конотопського міського суду від 1 квітня 1998 р. 
в частині виплати надбавки за вислугу років. 

Уряд наполягає, що те, що боржник отримав відстрочку виконання 
рішення суду в частині виплати заявниці надбавки за вислугу років, не 
значить відмову заявниці у праві на доступ до суду. Виконання рішення в 
повному обсязі не залежало ні від боржника, ні від державної виконавчої 
служби, а від регулярності фінансування з державного бюджету поточних 
видатків боржника. Саме Міністерство фінансів повинно було гарантува-
ти виплати заявниці надбавки за вислугу років за рішенням суду від 1 
квітня 1998 р., якби заявниця подала клопотання в суд про притягнення 
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цього міністерства як співвідповідача у цьому процесі. Подання такого 
клопотання показало б, крім іншого, зацікавленість заявниці у виконанні 
рішення на її користь. За відсутності такої зацікавленості держава не мо-
же бути притягнута до відповідальності за стверджуване порушення стат-
ті 6 п. 1 Конвенції через факт невиконання рішення суду від 1 квітня 
1998 р. 

Повторно заявниця стверджує, що незважаючи на численні скарги, 
надіслані державному виконавцю, останній не виконав своїх зобов’язань 
щодо примусового виконання рішення від 1 квітня 1998 р., що було конс-
татовано рішенням Конотопського міського суду від 11 грудня 2000 р. 
Крім того, саме державний виконавець був зобов’язаний звернутися до 
суду з метою зміни відповідача у справі. Відповідно до тверджень заявни-
ці державний виконавець звернувся до суду з заявою про надання борж-
нику відстрочки для виконання рішення суду від 1 квітня 1998 р., в ре-
зультаті чого це рішення не буде виконане в найближчому майбутньому. 

Суд з огляду на обставини справи вважає, що ця частина скарги за-
явниці за статтею 6 п. 1 Конвенції піднімає серйозні питання права і фак-
тів і вимагає розгляду по суті. Крім того, він приходить до висновку, що 
ця частина заяви не є очевидно необґрунтованою в сенсі статті 35 п. 3 
Конвенції, а жодна інша підстава для визнання заяви неприйнятною не 
була встановлена. 

b. Щодо статті 1 Протоколу № 1 

Посилаючись, по суті, на статтю 1 Протоколу № 1 заявниця скаржи-
ться на невиплату надбавки за вислугу років, заборгованість щодо якої була 
встановлена рішенням Конотопського міського суду від 1 квітня 1998 р. 

Уряд стверджує, що держава не позбавляла заявницю права на влас-
ність щодо надбавки за вислугу років, встановленої рішенням Конотоп-
ського міського суду від 1 квітня 1998 р. Відстрочка виконання відповід-
ного рішення суду може розглядатися як попередня регламентація права 
власності заявниці, що не суперечить статті 1 Протоколу № 1, тому що та-
ка регламентація встановлена судом і ґрунтується на законі. 

Заявниця не заперечує твердження Уряду, відповідно до якого вона не 
була позбавлена права власності на надбавку за вислугу років. Вона стве-
рджує, що з огляду на причини відстрочки виконання рішення від 1 квіт-
ня 1998 р. дуже малоймовірно, що вона отримає надбавку за вислугу ро-
ків у найближчому майбутньому. 

Суд вважає, що з огляду на обставини справи ця частина заяви заяв-
ниці за статтею 1 Протоколу № 1 ставить серйозні питання права і фактів 
і вимагає розгляду по суті. Він приходить до висновку, що ця частина за-
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яви не є очевидно необґрунтованою в сенсі статті 35 п. 3 Конвенції, а жод-
ної іншої підстави для визнання її неприйнятною не було встановлено. 

З цих причин Суд одноголосно: 

визнає прийнятними, без попередніх висновків щодо суті, скарги за-
явниці за статтею 6 п. 1 Конвенції та статтею 1 Протоколу № 1, що сто-
суються невиконання рішення Конотопського міського суду від 1 квіт-
ня 1998 р. в частині виплати заявниці надбавки за вислугу років; 

визнає решту заяви неприйнятною. 
 

С. Доллє Ж-П. Коста 
секретар голова 
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E U R O P E A N C O U R T O F H U M A N R I G H T S  

Неофіційний переклад 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ 

ДРУГА СЕКЦІЯ 

ЧАСТКОВА УХВАЛА ЩОДО ПРИЙНЯТНОСТІ 

заяви № 29439/02, яку подав 
Федір Олександрович Сокур 

проти України 

Європейський суд з прав людини (друга секція) 26 листопада 2002 
року під час засідання палати, до складу якої увійшли судді: 

п. Ж.-П. Коста, голова, 
п. А.Б. Бака, 
п. Гаукур Йорундссон, 
п. К. Юнгвірт, 
п. В. Буткевич, 
пані В. Томассен, 
п. М. Угрехелідзе, 
а також пані С. Доллє, секретар секції, 
розглянувши зазначену заяву, подану 25 липня 2002 року, 
після обговорення виносить таке рішення: 

ФАКТИ 

Заявник, Федір Олександрович Сокур, є громадянином України, 1940 
року народження, мешкає у селі Гродівка Донецької області України. 
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А. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ 

Факти у справі, представлені заявником, можуть бути викладені таким 
чином. 

У 2001 році заявник звернувся до Новогродівського міського суду з 
позовом до шахти «Новогродівська» – державного підприємства – щодо 
стягнення заборгованості з заробітної плати за 1998-2000 роки. 

3 травня 2001 року Новогродівський міський суд задовольнив позов 
заявника. Рішення вступило в законну силу 14 травня 2001 року і було на-
правлене на виконання до відділу Державної виконавчої служби Ново-
гродівського міського управління юстиції. Проте рішення не було вико-
нане, начебто з огляду на відмову Державної виконавчої служби вчиняти дії 
щодо реалізації майна шахти. 

Заявник звернувся до Новогродівського міського суду Донецької об-
ласті зі скаргою на відмову відділу Державної виконавчої служби Новогро-
дівського міського управління юстиції виконувати рішення, винесене на 
його користь. 18 липня 2001 року міський суд відмовив у задоволенні скарги 
заявника, не встановивши наявності порушень з боку Державної виконав-
чої служби. Суд зазначив, що Державна виконавча служба представила 
рішення господарського суду Донецької області від 30 серпня 2000 року 
зазначеному підприємству, але їй було заборонене примусове виконання 
рішення шляхом реалізації майна шахти з огляду на процедуру банкрутст-
ва, яку було порушено щодо неї. 

1 листопада 2001 року апеляційний суд Донецької області відхилив 
апеляційну скаргу заявника. 18 лютого 2002 року колегія у складі трьох суд-
дів судової палати з цивільних справ Верховного Суду України відмови-
ла у задоволенні скарги заявника без права на оскарження ухвали. 

26 грудня 2001 року Законом України «Про введення мораторію на 
примусову реалізацію майна» була закріплена заборона на примусову реа-
лізацію майна підприємств, у статутних фондах яких частка держави ста-
новить не менше 25%. 

В. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

Відповідно до статті 12 Закону України «Про відновлення платоспро-
можності боржника або визнання його банкрутом» господарський суд має 
право накладати мораторій на стягнення боргу з підприємства в процесі 
провадження справи про банкрутство. Мораторій накладає заборону на 
виконання Державною виконавчою службою рішень щодо такого під-
приємства. 
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Закон України «Про введення мораторію на примусову реалізацію 
майна» спрямований на захист інтересів держави під час реалізації майна, 
яке належить підприємствам, у статутних фондах яких частка держави ста-
новить не менше 25%. 

Мораторій на виконання рішень щодо заборгованостей був встанов-
лений до вдосконалення механізму примусової реалізації майна таких під-
приємств. Ніякий строк не був встановлений. 

Статтею 2 Закону передбачено, що заборона на примусову реалізацію 
майна включає виконання виконавчих документів Державною виконавчою 
службою щодо майна, яке належить таким підприємствам. 

Таким чином, Закон зупиняє виконання Державною виконавчою слу-
жбою усіх виконавчих документів щодо майна підприємств, у статутних 
фондах яких частка держави становить не менше 25%. 

ОСКАРЖЕННЯ 

Заявник скаржиться за статтею 6 п. 1 Конвенції на невиконання рі-
шення суду, винесеного на його користь. Він також скаржиться, що існу-
юча ситуація порушує його право на життя, передбачене статтею 2 п. 1 
Конвенції, враховуючи його низький життєвий рівень. Заявник нарешті 
стверджує, що його було піддано рабству з огляду на те, що його праця 
не була оплачена. Він посилається на статтю 4 п. 1 Конвенції. 

ПРАВО 

1. Заявник стверджує, що у зв’язку з невиконанням рішення, винесе-
ного на його користь, було порушено його право на справедливий судовий 
розгляд. Він посилається на статтю 6 п. 1 Конвенції, зазначаючи, що: 

«Кожен при вирішенні питання щодо його цивільних прав та обо-
в’язків …, має право на справедливий і відкритий розгляд … незалежним 
і небезстороннім судом, встановленим законом.» 

Суд вирішив, що він не може, на підставі матеріалів справи, вирі-
шити питання про прийнятність цієї скарги, і що таким чином необхідно 
відповідно до правила 54 п. 2 (б) Регламенту Суду повідомити про цю час-
тину заяви Уряд-відповідача. 

2. Заявник скаржиться, що було порушено його право на життя. При 
цьому він посилається на статтю 2 п. 1 Конвенції, яка проголошує: 

«Право кожного на життя має бути захищене законом». 
Суд нагадує, що відповідно до його практики ні стаття 2, ні будь-яке 

інше положення Конвенції не може тлумачитись як таке, що надає особі 
право мати певний встановлений рівень життя («Валевски проти Польщі», 
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№ 32734/96, 20.4.1999). Більше того, заявник не показав, що він так же-
бракує, що рівень його забезпеченості настільки низький, що це складає 
загрозу його життю. З цього випливає, що ця скарга є несумісною ratione 
materiae з положеннями Конвенції і має бути відхилена відповідно до 
статті 35 п.п. 3 та 4 Конвенції. 

3. Заявник скаржиться на рабство, посилаючись на статтю 4 п. 1 Кон-
венції, яка проголошує: 

«Ніхто не може триматися в рабстві чи підневільному стані.» 
Суд зазначає, що посилання заявника на статтю 4 п. 1 ґрунтується на 

тому, що він не отримав заробітну плату за роботу, яку виконав. Суд тако-
ж зазначає, що заявник виконував свою роботу добровільно, і його право 
на платню ніколи не заперечувалось. Спір, таким чином, стосується циві-
льних прав та обов’язків, але не розкриває будь-яких елементів рабства в 
сенсі цього положення. З огляду на зазначене Суд вирішує, що ця частина 
заяви має бути відхилена як така, що є явно необґрунтованою відповідно 
до статті 35 п.п. 3 та 4 Конвенції. 

На цих підставах, Суд одноголосно: 

вирішує відкласти перевірку скарги заявника щодо невиконання рі-
шення, винесеного на його користь; 

визнає решту заяви неприйнятною. 
 

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  

Неофіційний переклад 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ 

ДРУГА СЕКЦІЯ 

ОСТАТОЧНА УХВАЛА ЩОДО ПРИЙНЯТНОСТІ 

Заяви № 29439/02, 
яку подав Федір Олександрович Сокур 

проти України 

Європейський суд з прав людини (друга секція) 16 грудня 2002 року 
під час засідання палати, до складу якої увійшли судді: 

п. Ж.-П. Коста, голова, 
п. А.Б. Бака, 
п. Гаукур Йорундссон, 
п. К. Юнгвірт, 
п. В. Буткевич, 
пані В. Томассен, 
п. М. Угрехелідзе, 
а також пані С. Доллє, секретар секції, 
беручи до уваги згадану заяву, подану 25 липня 2002 року, 
беручи до уваги часткову ухвалу від 26 листопада 2002 року, 
беручи до уваги зауваження, подані Урядом-відповідачем та зауважен-

ня заявника, подані у відповідь, 
після обговорення вирішив таке: 
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ФАКТИ 

Заявник, Федір Олександрович Сокур, є громадянином України, 1940 
року народження, мешкає у селі Гродівка Донецької області України. 

А. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ 

Факти у справі, представлені сторонами, можуть бути підсумовані 
таким чином. 

У 2001 році заявник звернувся до Новогродівського міського суду До-
нецької області з позовом до шахти «Новогродівська» – державного під-
приємства – про стягнення заборгованості з заробітної плати за 1998-2000 
роки. 

3 травня 2001 року Новогродівський міський суд задовольнив позов 
заявника та присудив йому 7406,21 грн. заборгованості з заробітної плати 
та компенсації за втрату частини заробітку. Рішення вступило в законну 
силу 14 травня 2001 року і було направлене на виконання до відділу Дер-
жавної виконавчої служби Новогродівського міського управління юстиції. 
Проте рішення не було виконане, начебто з огляду на відмову Державної 
виконавчої служби вчиняти дії щодо реалізації майна шахти. 

Під час проведення виконавчих дій було встановлено, що 19 листо-
пада 1998 року Арбітражний суд Донецької області порушив справу про 
банкрутство шахти «Новогродівська». 

Заявник звернувся до Новогродівського міського суду Донецької об-
ласті зі скаргою на відмову відділу Державної виконавчої служби Ново-
гродівського міського управління юстиції виконувати рішення, винесене 
на його користь. 18 липня 2001 року міський суд відмовив у задоволенні 
скарги заявника, не встановивши наявності порушень з боку Державної 
виконавчої служби. Суд зазначив, що Державна виконавча служба пред-
ставила рішення господарського суду Донецької області від 30 серпня 
2000 року зазначеному підприємству, але їй було заборонено примусове 
виконання рішення шляхом реалізації майна шахти з огляду на проце-
дуру банкрутства, яку було порушено щодо неї. 

1 листопада 2001 року апеляційний суд Донецької області відхилив 
апеляційну скаргу заявника. 18 лютого 2002 року колегія у складі трьох 
суддів судової палати з цивільних справ Верховного Суду України від-
мовила у задоволенні скарги заявника без права на оскарження ухвали. 

26 грудня 2001 року Законом України «Про введення мораторію на 
примусову реалізацію майна» була закріплена заборона на примусову 
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реалізацію майна підприємств, у статутних фондах яких частка держави 
становить не менше 25%. 10 червня 2003 року Конституційний Суд України 
вирішив, що положення Закону «Про введення мораторію...» відповідають 
Конституції України. 

В. ВІДПОВІДНЕ ВНУТРІШНЄ ЗАКОНОДАВСТВО 

1. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника 
або визнання його банкрутом» від 14 травня 1992 року 

Відповідно до статті 12 Закону господарський суд має право накла-
дати мораторій на стягнення боргу з підприємства в процесі провадження 
справи про банкрутство. Мораторій накладає заборону на виконання Дер-
жавною виконавчою службою рішень щодо такого підприємства. Ця ж 
стаття передбачає протягом дії мораторію на задоволення вимог кредито-
рів не нараховуються неустойка, інші фінансові санкції за невиконання 
чи неналежне виконання грошових зобов’язань. 

2. Закон України «Про введення мораторію на примусову 
реалізацію майна» від 29 листопада 2001 року 

Закон спрямований на захист інтересів держави під час реалізації май-
на, яке належить підприємствам, у статутних фондах яких частка держа-
ви становить не менше 25%. 

Мораторій на виконання рішень щодо заборгованостей був встанов-
лений до вдосконалення механізму примусової реалізації майна таких під-
приємств. Ніякий строк не був встановлений. 

Статтею 2 Закону передбачено, що заборона на примусову реалізацію 
майна включає виконання виконавчих документів Державною виконавчою 
службою щодо майна, яке належить таким підприємствам. 

Таким чином, Закон зупиняє виконання Державною виконавчою слу-
жбою усіх виконавчих документів щодо майна підприємств, у статутних 
фондах яких частка держави становить не менше 25%. 

3. Цивільний Кодекс України 

Відповідно до статті 214 Цивільного Кодексу у випадку прострочення 
виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний спла-
тити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час 
прострочення, а також три проценти річних з простроченої суми. 



Справи, що стосуються невиконання рішень національних судів (пункт 1 статті 6 Конвенції) 

 204

4. Закон України «Про виконавче провадження» 
від 21 квітня 1999 року 

Відповідно до статті 2 Закону виконання рішень покладене на Дер-
жавну виконавчу службу. Відповідно до статті 85 Закону стягувач може 
подати начальнику відповідного відділу ДВС або до суду скаргу на дії чи 
бездіяльність державного виконавця. Стаття 86 Закону дозволяє стягува-
чу порушити у суді провадження проти посадової особи, відповідальної 
за виконання рішення, за неналежне виконання чи невиконання цього рі-
шення та отримати компенсацію. 

5. Закон України «Про Державну виконавчу службу» 

Стаття 11 Закону передбачає, що шкода, заподіяна державним вико-
навцем фізичним чи юридичним особам під час виконання рішення, під-
лягає відшкодуванню. Відповідно до статті 13 Закону дії або бездіяльні-
сть державного виконавця можуть бути оскаржені до вищестоящої по-
садової особи або до суду. 

ОСКАРЖЕННЯ 

Заявник скаржився за статтею 6 п. 1 Конвенції на невиконання рішен-
ня суду, винесеного на його користь. Він вимагає компенсації за завдану 
матеріальну та моральну шкоду. 

ПРАВО 

І. ПОПЕРЕДНІ ЗАУВАЖЕННЯ УРЯДУ 

Уряд надав попередні зауваження щодо невикористання заявником 
національних засобів захисту, з огляду на те, що він не звертався до націо-
нального суду з позовом про стягнення компенсації за втрату частини ко-
штів, присуджених йому рішенням Новогродівського міського суду. 

Заявник спростував цей аргумент, зазначаючи, що його скарга проти 
виконавчої служби розглядалась судами трьох рівнів. Він зазначав, що 
він не порушував питання компенсації за затримку у виконання, також 
він зазнавав триваючої моральної та матеріальної шкоди. 

Суд повторює, що призначення статті 35 п. 1 Конвенції полягає у 
наданні державам-членам можливості запобігти чи виправити стверджу-
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ванні порушення права, висунуті проти них, до подання скарги до Суду. 
Проте, до уваги мають братись лише ті засоби, які є ефективними. Уряду, 
який стверджує про невичерпання, належить довести Суду, що засіб був 
одночасно ефективним та доступним як в теорії так і на практиці (див. 
«Хохліч проти України», № 41707/98, п. 149, 29 квітня 2003 року). 

Суд далі зазначає, що внутрішні засоби мають бути ефективними в то-
му сенсі щоб запобігти стверджуваному порушенню чи його продовжен-
ню чи може забезпечити відповідне відшкодування за будь-яке пору-
шення, яке вже мало місце (див. «Кудла проти Польщі», № 30210/96, п. 158, 
ЄСПЛ-ХІ). 

Суд зазначає, що аргумент Уряду щодо невичерпання стосується ли-
ше компенсаційного заходу, тобто скарги щодо компенсації за стверджу-
вану втрату частини коштів, присуджених заявнику рішенням від 3 травня 
2001. 

Суд знову зазначає, що у попередніх справах щодо України стосов-
но невиконання рішень, (див., наприклад, «Макаров проти України», 
№ 59032/00, від 28 травня 2002 року), він приймав цей аргумент Уряду з 
огляду на скарги заявника про компенсацію матеріальної та моральної 
шкоди, спричиненої тривалістю та начебто невідповідним виконавчим 
провадженням, у ситуації, коли рішення, винесене на користь заявника, 
було виконане і, таким чином, його основна скарга була задоволена на 
національному рівні. Проте, у цій справі, перше рішення, винесене на ко-
ристь заявника, залишається невиконаним. 

Далі Суд зазначає, що насправді заявник використав можливість зве-
рнення до національних судів зі скаргою проти виконавчої служби, яка не 
тільки не виправила його становища, але й не мала впливу на основну скар-
гу заявника за статтею 6 п. 1 Конвенції. Таким чином, Суд вважає, що по-
передні зауваження Уряду не стосуються основної скарги заявника та не 
може братися до уваг, з огляду на те, що використання зазначеного засобу 
не може сприяти запобіганню продовженню стверджуваному порушенню. 
Більше того, Уряд не коментує розгляд в судовому порядку скарг заявни-
ка проти виконавчої служби. 

1. Заявник стверджує, що у зв’язку з невиконанням рішення, вине-
сеного на його користь, було порушено його право на справедливий судо-
вий розгляд. Він посилається на статтю 6 п. 1 Конвенції, зазначаючи, що: 

«Кожен при вирішенні питання щодо його цивільних прав та обо-
в’язків …, має право на справедливий і відкритий розгляд … незалежним 
і небезстороннім судом, встановленим законом.» 

Суд вирішив, що він не може, на підставі матеріалів справи, вирі-
шити питання про прийнятність цієї скарги, і що таким чином необхідно 
відповідно до правила 54 п. 2 (б) Регламенту Суду повідомити про цю ча-
стину заяви Уряд-відповідача. 
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2. Заявник скаржиться, що було порушено його право на життя. При 
цьому він посилається на статтю 2 п. 1 Конвенції, яка проголошує: 

«Право кожного на життя має бути захищене законом». 
Суд нагадує, що відповідно до його практики ні стаття 2, ні будь-яке 

інше положення Конвенції не може тлумачитись як таке, що надає особі 
право мати певний встановлений рівень життя («Валевски проти Польщі», 
№ 32734/96, 20.4.1999). Більше того, заявник не показав, що рівень його 
забезпеченості настільки низький, що це складає загрозу його життю. З 
цього випливає, що ця скарга є несумісною ratione materiae з положення-
ми Конвенції і має бути відхилена відповідно до статті 35 п.п. 3 та 4 
Конвенції. 

3. Заявник скаржиться на рабство, посилаючись на статтю 4 п. 1 Кон-
венції, яка проголошує: 

«Ніхто не може триматися в рабстві чи підневільному стані.» 
Суд зазначає, що посилання заявника на статтю 4 п. 1 ґрунтується на 

тому, що він не отримав заробітну плату за роботу, яку виконав. Суд та-
кож зазначає, що заявник виконував свою роботу добровільно, і його право 
на платню ніколи не заперечувалось. Спір, таким чином, стосується циві-
льних прав та обов’язків, але не розкриває будь-яких елементів рабства в 
сенсі цього положення. З огляду на зазначене Суд вирішує, що ця частина 
заяви має бути відхилена як така, що є явно необґрунтованою відповідно 
до статті 35 п.п. 3 та 4 Конвенції. 

На цих підставах, Суд одноголосно: 

вирішує відкласти перевірку скарги заявника щодо невиконання рі-
шення, винесеного на його користь; 

визнає решту заяви неприйнятною. 
 

С. Доллє Ж-П. Коста 
секретар голова 
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СПРАВИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ПРАВА 
НА ВІЛЬНІ ВИБОРИ (СТАТТЯ 3 ПЕРШОГО 

ПРОТОКОЛУ 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 3 ПРАВ ЛЮДИНИ 

ЧЕТВЕРТА СЕКЦІЯ 

УХВАЛА ЩОДО ПРИЙНЯТНОСТІ 

заяви № 43476/98 
Костянтина Анатолійовича Бабенка 

проти України 

4 травня 1999 року Європейський суд з прав людини (четверта сек-
ція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді: 

п. Ґ. Ресс, голова, 
п. Л. Кафліш, 
п. І. Кабраль Баррето, 
п. В. Буткевич, 
пані Н. Важич, 
п. Д. Хедіґан, 
пані С. Ботучарова, 
а також п. В. Берже, секретар секції, 
беручи до уваги статтю 34 Конвенції про захист прав людини та осно-

вних свобод, 
беручи до уваги заяву, подану 3 липня 1998 року Костянтином Анато-

лійовичем «Бабенком проти України» і зареєстровану 16 вересня 1998 року 
під № 43476/98, 

беручи до уваги доповіді, передбачені статтею 49 Реґламенту Суду, 
після наради постановляє: 
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ФАКТИ 

Заявник – громадянин України, 1969 року народження, проживає в 
Кривому Розі, Україна. У Суді його представляє п. Семен Левіт, член Коле-
гії адвокатів України. 

Факти справи, наведені заявником, можна стисло викласти таким 
чином. 

29 березня 1998 року заявник взяв участь у виборах до Верховної Ради 
України як кандидат у народні депутати в Жовтневому виборчому окрузі 
Кривого Рогу. За результатами цих виборів заявник отримав 15 669 голо-
сів проти 27 553 голосів, що їх набрав його головний суперник пан Вале-
рій Штепа. 

2 квітня 1998 року заявник звернувся до суду Жовтневого району з 
проханням скасувати результати виборів 29 березня 1998 року в цьому 
виборчому окрузі. У заяві до суду він скаржився на те, що: 

– загальна кількість бюлетенів перевищила загальне число виборців; 
– було змішано бюлетені різних кандидатів; 
– частина виборчих бюлетенів не була попередньо підписана всіма 

членами окружної виборчої комісії; 
– протоколи окружної виборчої комісії і виборчі бюлетені було спо-

чатку надіслано до виконавчого комітету Жовтневого району Кривого Рогу 
і тільки потім передано до окружної виборчої комісії; 

– протоколи, складені окружною виборчою комісією, було потім ви-
правлено в Центральній виборчій комісії; 

– представники міських (муніципальних) органів влади були присут-
німи під час проведення виборчих процедур; 

– один із представників обласної адміністрації, не бувши членом 
Центральної виборчої комісії, брав участь у засіданні комісії; 

– копії протоколів окружної виборчої комісії не було вивішено. 
У рішенні від 24 квітня 1998 року суд заявив, що, згідно з положен-

нями про вибори народних депутатів України (3акон № 541/97), для ска-
сування результатів виборів по округах слід пересвідчитися в існуванні по-
рушень, що можуть вплинути на результати виборів. Підтвердивши факт 
існування деяких порушень, на які посилався заявник, суд, проте, конста-
тував, що вони не могли суттєво вплинути на результат голосування, Суд, 
зокрема, констатував, що: 

– протокол виборчої комісії, згідно з яким заявник отримав 15 669 голо-
сів проти 27 553 голосів свого основного суперника пана Валерія Штепи, 
було укладено у повній відповідності із законом; 
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– у деяких округах, через значну кількість виборців і недостатню кіль-
кість кабін для голосування, не було повністю дотримано таємниці голо-
сування. Проте не було виявлено жодного втручання в хід виборчого про-
цесу з боку членів окружних виборчих комісій; 

– хоча дійсно було виявлено випадки змішування бюлетенів різних 
кандидатів, усі ці бюлетені було передано до Центральної виборчої комісії; 

– присутність під час проведення виборчих процедур представни-
ків виконавчих та міських (муніципальних) органів влади пояснюється 
їхнім статусом спостерігачів; 

– більшість документів, поданих заявником, не було датовано, вони та-
кож не містили конкретних фактів, що свідчили б про серйозні порушення; 

– інші факти, на які посилався заявник, не підтвердилися під час су-
дового розгляду. 

30 квітня 1998 року заявник подав скаргу до голови Дніпропетровсь-
кого обласного суду з метою перегляду рішення суду Жовтневого району 
Кривого Рогу від 24 квітня 1998 року в порядку нагляду. Листом від 13 
травня 1998 року голова суду відхилив скаргу заявника. 

29 травня 1998 року заявник звернувся до Голови Верховного Суду з 
метою перегляду рішення суду від 24 квітня 1998 року у порядку нагля-
ду. Листом від 12 червня 1998 року Голова Верховного Суду відхилив про-
хання заявника. 

ОСКАРЖЕННЯ 

Заявник скаржиться, що умови, в яких проходили вибори в Жовтне-
вому окрузі Кривого Рогу, не забезпечували вільного вираження думки на-
роду при виборі законодавчого органу за статтею 3 Протоколу № 1 до Кон-
венції. Він заявляє, що порушення вплинули на результат виборів. 

Посилаючись на статтю 6 Конвенції, заявник також вважає, що бу-
ло порушено його право на справедливий судовий розгляд справи сто-
совно заперечення законності виборів до законодавчих органів влади в 
зазначеному окрузі. 

ПРАВО 

1. Заявник скаржиться, що вибори народних депутатів 29 березня 1998 
року в Жовтневому районі Кривого Рогу відбулися в умовах, що супере-
чать статті 3 Протоколу № 1 до Конвенції, у якій говориться: 
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«Високі Договірні Сторони зобов’язуються проводити вільні вибори 
з розумною періодичністю шляхом таємного голосування в умовах, які за-
безпечуватимуть вільне вираження думки народу у виборі законодавчого 
органу». 

До обов’язків Суду не входить вирішення питання щодо того, чи спра-
вді було допущено якісь порушення національного права. Йому належить 
визначити, чи було втручання у вільне вираження думки народу у виборі 
законодавчого органу, на порушення статті 3 Протоколу № 1 до Конве-
нції (заява № 18997/91, рішення від 28 лютого 1994 року, Рішення і до-
повіді (D.R.) 76, С. 68). 

Суд зауважує, що суд Жовтневого району Кривого Рогу, що є єдиною 
компетентною національною судовою інстанцією в цій справі, дійшов ви-
сновку, що виявлені порушення не вплинули на результати виборів. Отже, 
розгляд слід обмежити питанням, чи був цей висновок обґрунтованим. 

Суд зазначає, що, згідно з результатами виборів 29 березня 1998 ро-
ку, засвідченими у протоколі окружної виборчої комісії, заявник отримав 
15 669 голосів проти 27 553 голосів, що їх отримав його головний супер-
ник п. Валерій Штепа, що становить велику різницю між результатами 
обох кандидатів. Суд також бере до відома такий висновок суду: хоча че-
рез значну кількість виборців і недостатню кількість кабін для голосуван-
ня не було повністю дотримано таємниці голосування, проте не було ви-
явлено жодного втручання в хід виборчого процесу з боку членів окруж-
них виборчих комісій. Він бере також до відома висновок національного 
суду про те, що більшість документів, поданих заявником, не містить по-
силань ні на дати, ні на факти, які свідчили б про серйозні порушення, та 
що більшість фактів, на які посилався заявник, не підтвердилися під час 
судового розгляду. 

Нарешті, Суд зазначає, що з рішення у цій справі випливає, що за-
явник скористався із судової процедури, під час якої він зміг навести всі 
аргументи, які він вважав корисними для захисту власних інтересів, та 
що судовий орган, до якого він звернувся, належним чином оцінив ці ар-
гументи і відповів на них. 

Усе це означає, що висновок суду Жовтневого району Кривого Рогу 
не можна вважати необґрунтованим. Отже, Суд констатує, що розгляну-
та ситуація не є порушенням права на вільне вираження думки народу у 
виборі законодавчого органу за статтею 3 Протоколу № 1 до Конвенції. 

Це означає, що ця частина заяви є необґрунтованою і її слід відхили-
ти, на застосування пункту 4 статті 35 Конвенції. 

2. Заявник також стверджує, що було порушено право на справед-
ливий судовий розгляд його заяви, в якій заперечувалася законність ви-
борів до законодавчого органу в Жовтневому районі Кривого Рогу, при 
цьому він посилається на статтю 6 Конвенції. 
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Суд нагадує, що стаття 6 Конвенції гарантує кожному право на спра-
ведливий судовий розгляд при вирішенні питання, зокрема щодо його 
цивільних прав та обов’язків. Проте розгляд спорів стосовно процедури 
виборів не входить у сферу застосування статті 6 Конвенції: законність ви-
борів стосується здійснення політичного права, а не цивільних прав та обо-
в’язків (заява № 23151/94, рішення від 9 травня 1994 року, D.R. 77, С. 125). 

Це означає, що ця частина заяви є несумісною ratione materiae з поло-
женнями Конвенції у значенні пункту 3 статті 35 Конвенції і її слід відхи-
лити відповідно до пункту 4 статті 35 Конвенції. 

На цих підставах Суд одноголосно 

оголошує заяву неприйнятною. 
 
Вінсен Берже Ґеорґ Ресс 
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 3 ПРАВ ЛЮДИНИ 

РІШЕННЯ 
ПРО НАЯВНІСТЬ ПІДСТАВ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ 

заяви № 43239/98, 
поданої Сергієм Головатим 

проти України 

Європейський суд з прав людини (четверта секція) на засіданні 16 бе-
резня 2000 р. єдиною палатою, до складу якої увійшли судді: 

п. М. Пеллонпя, голова, 
п. А. Пастор Рідруехо, 
п. Л. Кефліш, 
п. І. Макарчик, 
п. В. Буткевич, 
п. Ж. Хедіган, 
пані С. Ботучарова, 
а також п. В. Берже, секретар секції, 
беручи до уваги зазначену заяву, подану до Європейської комісії з 

прав людини 3 серпня 1998 р. і зареєстровану 2 вересня 1998 р., 
відповідно до статті 5, п. 2, Протоколу № 11 до Конвенції, згідно з яким 

Суд є компетентний у розгляді заяви, 
на підставі судового розгляду ухвалив таке рішення: 

ФАКТИ 

Заявник – громадянин України, народився 1954 р., мешкає в Києві, 
Україна. 
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А. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ 

Фактичний бік справи, виходячи з викладу заявника, може бути уза-
гальнений таким чином. 

29 березня 1998 р. заявник взяв участь у виборах до законодавчого 
органу як кандидат на місце депутата в парламенті України («Верховній 
Раді») по виборчому округу № 222 м. Києва. Згідно з результатами згада-
них виборів, зафіксованих у протоколі окружної виборчої комісії № 222 
від 30 березня 1998 р., заявник отримав 22 883 проти 13 449 голосів, що 
їх зібрав його головний суперник п. Віталій Карпенко. 

8 квітня 1998 р. пані Цись, п. Карпенко, п. Зубатенко та п. Мащенко – 
кандидати, що не набрали необхідну кількість голосів у тому самому ви-
борчому окрузі, подали скаргу до Центральної виборчої комісії України з 
метою визнання незаконними виборів 29 травня 1998 р. у згаданому окрузі. 
Рішенням № 165 від 14 квітня 1998 р. Комісія відхилила вимоги заявників. 

Рішенням № 209 від 17 квітня 1998 р. Центральна виборча комісія за-
твердила результати парламентських виборів 29 березня 1998 р. 

17 квітня 1998 р. колишні кандидати Калашников, Карпенко, Зубатенко 
та Мащенко подали до Ленінградського районного суду м. Києва заяву 
про скасування результатів виборів 29 березня 1998 р. по виборчому округу 
№ 222. 20 квітня 1998 р. зазначена заява була передана до Печерського 
районного суду м. Києва як судового органу, компетентного щодо розгляду 
справи. Рішенням від 24 квітня 1998 р. суд задовольнив вимоги позива-
чів. Суд зазначив, що відповідно до норм, якими регулюються парламент-
ські вибори (Закон № 541/97) для скасування результатів виборів у пев-
ному окрузі необхідно пересвідчитися в наявності порушень, що можуть 
вплинути на результати виборів. Суд підтвердив наявність порушень, на 
які посилалися позивачі, і зазначив, що вони вплинули на результати ви-
борів. 

11 травня 1998 р. голова Верховного суду України порушив у Вер-
ховному суді провадження «в порядку нагляду» щодо питання перегля-
ду рішення від 24 квітня 1998 г. Своєю постановою від 13 травня 1998 р. 
Верховний суд скасував згадане рішення та направив справу до Київсь-
кого міського суду на новий розгляд. Верховний суд зазначив, що рішен-
ня Печерського районного суду було недостатньо вмотивоване, а обста-
вини справи розглядалися не у відповідності із законодавством. 

12 травня 1998 р. заявник приніс присягу в парламенті України від-
повідно до статті 79 Конституції. 

12 червня 1998 р. колишні кандидати Калашников, Карпенко, Зубатен-
ко та Мащенко подали заяву до Київського міського суду про визнання 
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незаконним рішення № 165 Центральної виборчої комісії України від 14 кві-
тня 1998 р. та про скасування результатів виборів 29 березня 1998 р. по 
виборчому округу № 222. 

Рішенням від 2 липня 1998 р. Київський міський суд підтвердив ви-
сновки, зроблені в рішенні Печерського районного суду м. Києва від 24 квіт-
ня 1988 р., зазначивши, зокрема, таке: 

– у виборчому окрузі № 222 не були дотримані норми таємного голо-
сування з огляду на велику кількість виборців і недостатню кількість ка-
бінок. Переважна більшість виборців були змушені заповнювати бюлете-
ні за межами кабінок, що значно вплинуло на результати голосування; 

– у день голосування активно велася виборча кампанія на користь 
п. Головатого та деяких інших кандидатів; 

– протоколи дільничних виборчих комісій та бюлетені для голосу-
вання були спочатку подані до виконавчої ради Ленінградського району 
м. Києва з метою визначення попередніх результатів виборів, а вже потім 
до окружної виборчої комісії округу № 222. Ця обставина становить серйо-
зне порушення законодавства і позначилася на результатах голосування; 

– докази, подані відповідачем, не знайшли підтвердження під час роз-
гляду справи. 

13 липня 1998 р. заявник подав до Київського міського суду касаційну 
скаргу про перегляд прийнятих щодо нього судових рішень. Своїм рішен-
ням від 14 липня 1998 р. суд відхилив скаргу заявника на тій підставі, що 
судове провадження адміністративного характеру не передбачає оскаржен-
ня в касаційному порядку. Постановою від 29 липня 1998 р. Верховний суд 
підтвердив рішення від 14 липня 1998 р. 

Центральна виборча комісія рішенням № 325 від 6 серпня 1998 р. 
скасувала результати виборів у законодавчий орган 29 березня 1998 р. по 
виборчому округу № 222 у м. Києві та призначила нову дату виборів. 

29 вересня 1998 р. Київський міський суд передав заяву пп. Калашни-
кова, Карпенка, Зубатенка та Мащенка, подану 12 червня 1998 р., до Ки-
ївського обласного суду. 

Центральна виборча комісія рішенням № 538 від 12 жовтня 1998 р. 
скасувала своє рішення № 325 від 6 серпня 1998 р. 

Київський обласний суд своїми рішеннями від 26 липня 1999 р. від-
хилив заяву пп. Калашникова, Карпенка, Зубатенка та Мащенка, не роз-
глядаючи її по суті з причини процесуальних порушень. 

26 липня 1999 р. Київський обласний суд розглянув по суті заяву коли-
шнього кандидата Мащенка про скасування рішення № 165 Центральної 
виборчої комісії України від 14 квітня 1998 р. Рішенням від 26 липня 1999 р. 
суд відхилив позов і підтвердив законність згаданого рішення ЦВК. 
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В. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

Конституція України: 
Стаття 79. «Перед вступом на посаду народні депутати України скла-

дають перед Верховною Радою України … присягу… 
…Повноваження народних депутатів України починаються з момен-

ту складення присяги». 
Стаття 81. «Повноваження народних депутатів України припиняю-

ться одночасно з припиненням повноважень Верховної Ради України. … 
…Рішення про дострокове припинення повноважень народного депу-

тата України приймається більшістю від конституційного складу Верховної 
Ради України». 

ОСКАРЖЕННЯ 

Посилаючись на статтю 6 Конвенції, заявник скаржиться на порушен-
ня його права на справедливий розгляд його справи незалежним і неуперед-
женим судом. З огляду на це заявник вважає, що став жертвою дискриміна-
ції на підставі своїх політичних поглядів, і посилається при цьому на статтю 
14 Конвенції. 

Посилаючись на статті 10 і 11 Конвенції, заявник скаржиться на те, 
що внаслідок скасування за рішенням Київського міського суду від 2 липня 
1998 р. результатів виборів, за якими його було обрано народним депута-
том України, він був позбавлений можливості реалізувати свою передвибор-
чу програму, захищати свої політичні переконання в парламенті та об’єд-
нуватися в рамках парламенту з іншими депутатами. 

Посилаючись на статтю 13 Конвенції, заявник стверджує, що було 
порушено його права на ефективне звернення до компетентних інстанцій 
для захисту своїх інтересів. Заявник також вважає, що з огляду на скасу-
вання результатів зазначених виборів держава порушила право, що гаран-
тується статтею 3 Протоколу № 1 до Конвенції. 

ПРАВО 

1. Заявник стверджує, що було порушено його право на справедли-
вий судовий розгляд його справи щодо оспорювання законності виборів 
до Верховної Ради України по виборчому округу № 222 м. Києва. Заяв-
ник вважає, що суд не був незалежним і неупередженим. З огляду на це за-
явник стверджує, що став жертвою дискримінації на підставі своїх полі-
тичних переконань, і посилається при цьому на статті 6 і 14 Конвенції. 
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Суд нагадує, що стаття 6 Конвенції гарантує кожній особі право на 
справедливий судовий процес щодо розгляду, зокрема, її прав і обов’язків 
цивільного характеру. Слід зазначити, проте, що процес з розгляду спорів 
щодо виборів не підпадає під сферу дії статті 6 Конвенції, оскільки закон-
ність виборів пов’язана із здійсненням прав політичного характеру і не 
стосується прав і обов’язків цивільного характеру (заява № 23151/94, рі-
шення від 9 травня 1994 р., Decisions et rapports (D.R.) 77, С. 125). Скарга 
заявника з посиланням на статтю 14 Конвенції щодо процесу розгляду 
виборчих спорів також не підпадає під сферу дії Конвенції. 

З наведеного вище випливає, що дана частина заяви несумісна ratione 
materiae з положеннями Конвенції згідно зі статтею 35, п. 3, і має бути 
відхилена відповідно до статті 35, п. 4. 

2. Заявник скаржиться на те, що через скасування згідно з рішенням 
Київського міського суду від 2 липня 1998 р. результатів голосування, за 
яким його було обрано народним депутатом України, держава порушила 
право, що гарантується статтею 3 Протоколу № 1 до Конвенції. 

Суд нагадує, що відповідно до статті 34 Конвенції, йому може по-
дати заяву будь-яка фізична особа, неурядова організація чи група осіб, 
яка вважає, що потерпіла від порушення прав, визнаних у Конвенції чи в її 
протоколах. 

Суд зазначає, що в даному випадку заявник отримав повноваження 
народного депутата України після того, як склав присягу перед Верховною 
Радою України. Отже, Судові належить з’ясувати, чи можна розглядати 
заявника як «потерпілого» від порушення згаданих вище прав. Суд заува-
жує також, що навіть якщо припустити, що в даній справі заявник може 
вважати себе «жертвою» порушення його прав, гарантованих статтею 3 
Протоколу № 1 до Конвенції, Суд не вбачає жодного втручання в суб’єк-
тивні виборчі права та в право заявника бути обраним (див. рішення в 
справі «Жітонаса та ін. проти Греції» від 1 липня 1997 р., Recueil des arrкts 
et decisions 1997-IV, С. 1233, п. 39). Суд зазначає, зокрема, що 12 травня 
1998 р. заявник склав присягу перед Верховною Радою України, і з цього ча-
су жодне з його прав як депутата не було порушене, а дійсність повнова-
жень заявника як народного депутата України була остаточно підтверджена 
рішенням Київського обласного суду від 26 липня 1999 р.. 

Суд констатує, що дана частина заяви є явно необґрунтованою, від-
повідно до статті 35, п. 3 Конвенції, і повинна бути відхилена згідно зі 
статтею 35, п. 4. 

3. Заявник посилається на статті 10 і 11 Конвенції, стверджуючи, що 
його було позбавлено можливості реалізувати свою передвиборчу про-
граму, захищати свої політичні переконання в парламенті та об’єднувати-
ся в рамках парламенту з іншими депутатами. 
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Розглянувши наведені вище міркування, Суд вважає, що з цих пунк-
тів скарги не випливає порушення статей 10 і 11 Конвенції. Суд конста-
тує, що дана частина заяви є явно необґрунтованою відповідно до статті 
35, п. 3 Конвенції і має бути відхилена згідно зі статтею 35, п. 4, Конвенції. 

4. Заявник посилається на статтю 13 і скаржиться на те, що не зміг 
скористатися своїм правом на ефективне звернення до компетентних ор-
ганів для захисту своїх інтересів. 

Суд нагадує про свою практику, згідно з якою таке звернення перед-
бачається лише стосовно тих заяв, що можуть розглядатися як такі, що 
підпадають під дію Конвенції (див., наприклад, рішення в справі «Пауелл 
і Рейнер проти Великобританії» від 21 лютого 1990 р., серія А № 172, С. 14, 
п. 32). У даному випадку Суд відхилив усі пункти скарги заявника як та-
кі, що є явно необґрунтованими або несумісними ratione materiae з поло-
женнями Конвенції. 

З наведеного вище випливає, що скарга заявника відповідно до стат-
ті 13 Конвенції є явно необґрунтованою і повинна бути відхилена згідно 
зі статтею 35, п. 4 Конвенції. 

З огляду на зазначені причини Суд одноголосно 

визнає заяву неприйнятною до розгляду. 
 

Вінсен Берже Матті Пеллонпя 
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 3 ПРАВ ЛЮДИНИ 

РІШЕННЯ ЩОДО ПРИЙНЯТНОСТІ 

заяви № 17707/02 
Миколи Івановича Мельниченка проти України 

Європейський Суд з прав людини (друга секція) на засіданні палати, 
до складу якої увійшли судді: 

п. Ж.-П. Коста, голова, 
п. А.Б. Бака, 
п. Гаукур Йорундссон, 
п. Л. Лукаідес, 
п. К. Юнгвірт, 
п. В. Буткевич, 
п. М. Угрехелідзе, 
а також п. С. Доллє, секретар секції, – 
з огляду на вищевказану заяву, поданої до Суду 23 квітня 2002, 
враховуючи зауваження, які були надані Урядом держави-відповіда-

ча, та зауваження заявника, надані у відповідь, 
після обговорення, прийняв рішення про таке: 

ФАКТИ 

Заявник – Мельниченко Микола Іванович – громадянин України, 
який народився 18 жовтня 1966 р. в селі Западинка Васильківського ра-
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йону Київської області. На цей час проживає у Сполучених Штатах Аме-
рики, де йому надано статус біженця. 

А. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ 

Обставини справи згідно фактів, які були подані сторонами, можуть 
бути зведені до такого: 

Заявник – колишній майор Служби Безпеки України, який служив у 
відділі охорони Президента України і був відповідальний за охорону 
Адміністрації Президента України. За твердженням п. Мельниченка в про-
цесі роботи він (Мельниченко) зробив аудіозаписи приватних розмов 
Президента з третіми особами. Ці записи були пов’язані з ймовірною при-
четністю Президента до зникнення журналіста Георгія Гонгадзе. 

26 листопада 2000 р. заявник виїхав до Польщі, а далі – до Чеської Рес-
публіки, побоюючись політичного переслідування після публічного ви-
криття аудіоплівок. 

28 листопада 2000 р. голова Соціалістичної партії України оприлюд-
нив зміст цих записів на засіданні Верховної Ради України. Це призвело 
до політичного скандалу («касетний скандал») і до заяв про причетність 
Президента України до зникнення журналіста Георгія Гонгадзе, який був 
відомий своїми критичними статтями на адресу Президента, що публіку-
валися у інтернет-виданні «Українська Правда». 

Під час перебування у Чеській Республіці заявник звернувся до Спо-
лучених Штатів Америки (США) з проханням про надання політичного 
притулку. 27 квітня 2001 р. імміграційна служба Міністерства юстиції США 
надала заявнику статус біженця, відповідно до Конвенції ООН «Про ста-
тус біженців» 1951 р. (далі – «Віденська Конвенція»). Міністерство юстиції 
США видало п. Мельниченку проїзний документ і надало право залишитися 
в США на невизначений період часу. 

12 січня 2002 р. 9 з’їзд Соціалістичної партії України висунув канди-
датуру заявника на вибори до Верховної Ради України під номером 15 у 
партійних списках. 

22 січня 2002 р. Соціалістична партія передала заяву п. Мельничен-
ка до Центральної виборчої комісії для офіційної реєстрації. У реєстра-
ційній заяві заявник вказав місце своєї прописки (адресу за якою він мешкав 
з 1992) як «місце проживання». 

26 січня 2002 р. Центральна виборча комісія України прийняла поста-
нову №94 «Про відмову у реєстрації кандидатів у народні депутати Украї-
ни для участі у виборах 31 березня 2002 р.». 
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Таке рішення ґрунтувалося на протоколі засідання щодо заяви заяв-
ника про реєстрацію. Воно було прийняте на підставі пропозиції пані 
Ставнійчук, члена Виборчої комісії України, відмовити у реєстрації з та-
ких причин: 

«...із встановленого вище випливає, що положення частини 2 статті 
8 Закону України «Про вибори народних депутатів України», яка стосується 
місця проживання відповідно до чинних міжнародних договорів України, 
не поширюється на М.І.Мельниченка. 

З юридичної точки зору той факт, що М.І.Мельниченко перебуває у 
Сполучених Штатах Америки, не дозволяє йому бути визнаним таким, 
що постійно проживає на території України, так як це визначено стат-
тею 8 вищезазначеного Закону.... 

...М.І. Мельниченко продовжує перебувати за кордоном з причин, 
які не передбачені частиною 2 статті 8 Закону... 

...підґрунтям для висновку, що будь-яка перерва у проживанні на те-
риторії України, за виключенням тих підстав, які передбачені частиною 2 
статті 8 Закону,... виключає можливість реалізації особою її права бути 
обраною народним депутатом України, так як перерва у проживанні не 
може вважатися «проживанням в Україні». 

...Зважаючи на цей фактор, і завдяки тому, що М.І. Мельниченко, як 
було встановлено Центральною виборчою комісією України, надав неправ-
диві відомості про фактичне місце проживання протягом останніх п’яти 
років, ми пропонуємо Комісії відмовити М.І. Мельниченку у реєстрації 
його як кандидата у народні депутати України...» 

Виходячи з цього, Центральна виборча комісія України підтримала 
пропозицію пані Ставнійчук і відмовила у реєстрації 13 потенційним ка-
ндидатам у народні депутати, включаючи заявника. Зокрема, комісія ви-
рішила: 

«...відмовити Миколі Івановичу Мельниченку, якого зазначено під 
номером 15 у виборчому списку, у реєстрації кандидата у депутати Вер-
ховної Ради України в багатомандатному виборчому окрузі, оскільки йо-
го документи, подані до Центральної Виборчої Комісії, містять, по суті, 
неправдиві відомості щодо місця та часу проживання протягом останніх 
5 років». 

Іншим 12 кандидатам було відмовлено у реєстрації через неналежне 
заповнення необхідних для реєстрації документів. 

30 січня 2002 р. Соціалістична партія оскаржила постанову №94 Цент-
ральної виборчої комісії від 26 січня 2002 р. до Верховного Суду України. 
Вона вимагала, щоб рішення визнали незаконним і анулювали. 

8 лютого 2002 р. Верховний Суд України відхилив скаргу з таких 
причин: 
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«...Дані про те, що М.І.Мельниченко протягом останніх 5 років фак-
тично проживав в Україні, про які йде мова в зазначеному документі, спро-
стовані Центральною виборчою комісією та судом. Ці дані є суттєво непра-
вдивими для кандидата в народні депутати України, і тому п.2 постанови 
№94 Центральної виборчої комісії від 26 січня 2002 р. відповідає вимогам 
частини 2 статті 8, статтям 41 і 47 Закону України «Про вибори народних 
депутатів України». 

На підставі викладеного і беручи до уваги вищенаведене, 
Суд постановив: 

відхилити скаргу Соціалістичної партії України щодо пункту 2 по-
станови №94 Центральної виборчої комісії від 26 січня 2002 р. про відмо-
ву у реєстрації М.І. Мельниченка як кандидата у народні депутати Украї-
ни в багатомандатному виборчому округу». 

21 листопада 2002 р. заявник повідомив Суд про те, що він мешкає у 
США, де йому надано статус біженця. 

В. ВІПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ 

Стаття 8 

«... Конституція України має найвищу юридичну силу.... 
…Норми Конституції є нормами прямої дії...» 

Стаття 9 

«...Чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України, є частиною національного законодавства Ук-
раїни....» 

Стаття 22 

«...Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути ска-
совані...» 

Стаття 24 

«... не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками...політичних...та 
інших переконань..., 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 
служби, 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 встановлюва-
тися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих об-
межень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені стат-
тями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 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 21 року, має право голосу і проживає в Україні 
протягом останніх 5 років. 

Не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин, який 
має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не пога-
шена і не знята у встановленому законом порядку...» 

Стаття 77 

«...Порядок проведення виборів народних депутатів України встано-
влюється законом...» 

3. ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЦЕНТРАЛЬНУ ВИБОРЧУ КОМІСІЮ» 
ВІД 17 ГРУДНЯ 1997 Р. 

Стаття 1 – Статус Центральної виборчої комісії 

«Центральна виборча комісія є постійно діючим державним органом, 
який відповідно до Конституції України, цього та інших законів України 
забезпечує організацію підготовки і проведення виборів Президента Укра-
їни, народних депутатів України, а також всеукраїнських референдумів». 
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Стаття 14 (11) – Повноваження Центральної виборчої комісії 

«Центральна виборча комісія:... 
(11) реєструє відповідно до законів України кандидатів у депутати, 

включених до виборчих списків політичних партій (блоків), та видає пред-
ставникам політичних партій (блоків) копію рішення про реєстрацію, по-
свідчення кандидатів у депутати». 

4. ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ ВІД 18 ЛИПНЯ 1963 Р. 

Стаття 17(1) – Місце проживання 

«Місцем проживання визнається те місце, де громадянин постійно 
мешкає або переважно проживає». 

5. ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ВИБОРИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ» 
ВІД 18 ЖОВТНЯ 2001 Р. (ІЗ ЗМІНАМИ, ВНЕСЕНИМИ ЗГІДНО 

ІЗ ЗАКОНОМ ВІД 17 СІЧНЯ 2002 Р.) 

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 Украї-
ні протягом останніх п’яти років. 

2. Проживання в Україні за цим Законом означає проживання на те-
риторії, 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, міжнарод-
них організаціях та їх органах, на полярних станціях України, а так само 
перебування громадян України за її межами відповідно до чинних міжна-
родних договорів України». 

Стаття 41 – Умови реєстрації кандидатів у депутати 
в багатомандатному виборчому окрузі, включених 
до виборчого списку партії 

«...8) Автобіографій осіб, включених до списку партій, обсягом до двох 
тисяч друкованих знаків, що обов’язково повинні містити: прізвище, ім’я, 
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по батькові, число, місяць, рік народження, громадянство, відомості про 
освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську 
роботу (в тому числі на виборних посадах), партійність, склад сім’ї, адре-
су місця проживання із зазначенням часу проживання в Україні, відомості 
про наявність чи відсутність судимості...» 

Стаття 47 – Відмова в реєстрації кандидата (кандидатів) 
в депутати 

«1. Виборча комісія відмовляє в реєстрації кандидата (кандидатів) в 
депутати у разі: 

…8) виявлення відповідною виборчою комісією суттєвої недостові-
рності відомостей про кандидата, поданих відповідно до цього Закону». 

6. ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 
(ІЗ ЗМІНАМИ ВІД 7 БЕРЕЗНЯ 2002 Р.) 

Стаття 24316 – Підсудність справ по скаргах, заявах 

«Скарги на рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої ко-
місії розглядаються Верховним Судом України». 

Стаття 24317 – Подання скарги, заяви 

«Скаргу на рішення, дії або бездіяльність Центральної виборчої ко-
місії, крім зазначених у главах 30-Б, 30-В цього Кодексу, може бути пода-
но до Верховного Суду України протягом семи днів відповідно з дня прий-
няття Центральною виборчою комісією рішення, вчинення дії або бездія-
льності». 

«Із скаргою до Верховного Суду України вправі звернутися визначе-
ні законом суб’єкти виборчого процесу, права або охоронювані законом 
інтереси яких було порушено рішенням, дією або бездіяльністю Центра-
льної виборчої комісії». 

Стаття 24320 – Рішення суду 

«За результатами розгляду скарги суд постановляє рішення. При 
встановленні обґрунтованості скарги суд визнає дії чи бездіяльність 
Центральної виборчої комісії неправомірними, скасовує рішення і зо-
бов’язує задовольнити вимогу заявника та усунути порушення. Якщо 
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оскаржувані рішення, дії Центральної виборчої комісії відповідають ви-
могам закону, суд постановляє рішення про відмову в задоволенні скар-
ги. Рішення суду є остаточним і оскарженню не підлягає. Копії рішення 
суд негайно надсилає заявникові і Центральній виборчій комісії для ви-
конання». 

ОСКАРЖЕННЯ 

Заявник скаржиться на порушення статті 3 Протоколу №1 до Конве-
нції як окремо, так і в поєднанні зі статтею 14 Конвенції. Він наполягає, 
що відмова у реєстрації його як кандидата в народні депутати України 
не має об’єктивного та розумного виправдання, не переслідує законну 
мету і що обмеження його прав є непропорційним. Заявник також стверд-
жує, що третю особу у схожій ситуації було зареєстровано як кандидата 
на вибори, хоча останній проживав за межами України. 

Заявник далі скаржиться на порушення п. 2 статті 2 Протоколу №4 
до Конвенції, а саме: він стверджує, що його право «залишати країну» було 
незаконно обмеженим. 

Також заявник на підставі положень статті 6 п. 1 стверджує, що він 
був позбавлений права на справедливий судовий розгляд своєї скарги на 
відмову реєстрації його як кандидата в депутати. 

ПРАВО 

Заявник скаржиться на порушення статті 3 Протоколу № 1 до Конве-
нції як окремо, так і в поєднанні зі статтею14 Конвенції, які, відповід-
но, містять такі положення: 

«Високі Договірні сторони зобов’язуються проводити вільні вибори 
з розумною періодичністю шляхом таємного голосування в умовах, які 
забезпечуватимуть вільне вираження думки народу у виборі законодав-
чого органу». 

«Здійснення прав і свобод, викладених у цій Конвенції, гарантується 
без будь-якої дискримінації за ознаками статі, раси, кольору шкіри, мови, 
релігії, політичних чи інших переконань, національного або соціального 
походження, належності до національних меншин, майнового стану, на-
родження або інших обставин». 

Заявник посилається, зокрема, на той факт, що йому було відмовле-
но у реєстрації у списку кандидатів на вибори до парламенту без достат-
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ніх на те підстав. Він наполягає, що, по-перше, він надав правдиву інфор-
мацію стосовно свого місця проживання (прописки), і, по-друге, що «від-
повідно до міжнародних договорів України» (як те передбачено Законом 
«Про вибори народних депутатів України») він вважається таким, що про-
живає на території України, оскільки йому Урядом США було надано ста-
тус біженця. 

Уряд України не погодився з цією позицією. Зокрема, він наполя-
гав, що заявник з самого початку не вказав адресу свого проживання і 
не намагався довести, що він мешкає за кордоном відповідно до чинних 
міжнародних договорів України, так як не бажав вказувати своєї фак-
тичної адреси правоохоронним органам України. Уряд також вважав, 
що така поведінка була несумісною з бажанням заявника набути статус 
народного депутата. Крім того, Уряд стверджував, що заявник не зна-
ходився за кордоном відповідно до міжнародних договорів України та 
положень статті 8 Закону «Про вибори народних депутатів України». 
Він звернув увагу на той факт, що Женевська конвенція 1951 р. була під-
писана Україною, але не набрала чинності для неї до 8 вересня 2002 р., 
тобто на дев’ятнадцятий день після здачі ратифікаційної грамоти Уря-
дом на зберігання. 

Заявник далі наполягав, що відмова Центральної виборчої комісії 
у реєстрації його як кандидата в депутати, яка була підтримана Верхо-
вним Судом, була свавільною. П. Мельниченко стверджував, що він 
надав правдиві дані щодо місця його проживання і що закон про вибо-
ри не містить вимог вказати «фактичне місце проживання» або «фак-
тичну адресу», що стало підґрунтям для відмови йому у реєстрації. Бі-
льше того, заявник стверджував, що він не міг залишатися на терито-
рії України через переслідування його владою за політичними моти-
вами. 

Уряд стверджував, що заявник не може вважатися біженцем, оскіль-
ки він не піддавався переслідуванню в Україні і навіть не стикався з за-
грозою такого переслідування. Проте Уряд визнає, що заявника могли за-
тримати правоохоронні органи при перетині державного кордону Украї-
ни. Зокрема, він посилається на розслідування кримінальної справи, яке 
зараз ведеться, щодо оприлюднення касетних записів, які він нібито зро-
бив у кабінеті Президента України. 

Уряд висловив загальну думку, що підстави для відмови у реєст-
рації заявника ґрунтувалися, по суті, на наданні неправдивих відомос-
тей, а не на місці проживання заявника. Заявник не погодився з цим, 
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заявляючи, що Центральна виборча комісія та Верховний Суд неспра-
ведливо обмежили його право на вільні вибори і тому діяли всупереч 
статті 24 Конституції України, яка забороняє дискримінацію на підставі 
місця проживання. 

Заявник скаржиться також на порушення статті 1 Протоколу №3 у 
поєднанні із ст.14 Конвенції, оскільки відмова у реєстрації як кандидата 
на вибори є дискримінацією проти нього. 

Заявник стверджує, що в схожій ситуації приватну особу (пана Юхи-
ма Звягільського) було зареєстровано кандидатом на вибори у 1998 році, 
незважаючи на те, що останній мешкав за межами України. 

У світлі наданих сторонами зауважень, Суд вважає, що ця скарга по-
рушує серйозні спірні питання застосування положень Конвенції, визна-
чення яких вимагає розгляду справи по суті. Тому Суд постановляє, що 
дана заява не є явно необґрунтованою у значенні статті 35 п. 3 Конвен-
ції. Суд не встановив жодних інших підстав для проголошення заяви не-
прийнятною. 

2. Далі позивач скаржиться на те, що його право «покидати країну» 
було незаконно обмежене всупереч статті 2 п. 2 Протоколу №4, яка встано-
влює: 

«Кожен має право залишати будь-яку країну, включаючи свою власну.» 
Суд звертає увагу на те, що позивач залишив країну 26 листопада 

2000 р. 
Приймаючи до уваги дату подання заяви, в цій її частині має бути 

відмовлено і визнано неприйнятною згідно до ст.35 п. 1 та 4 Конвенції у 
зв’язку з порушенням шестимісячного терміну подання. 

3. На кінець заявник скаржиться на порушення його права на спра-
ведливий та неупереджений судовий розгляд заяви про відмову реєст-
рації його для участі у виборах. Він апелює до статті 6 п. 1 Конвенції, в 
якій зазначено: 

«Кожен при вирішенні питання щодо його цивільних прав і обов’яз-
ків..., має право на справедливий... розгляд справи...судом...». 

Уряд запропонував відмовити у цій частині позову, стверджуючи, 
що вона є несумісною ratione materiae із положеннями Конвенції. 

Суд нагадує своє прецедентне право і наголошує, що визначення по-
літичних прав, зокрема, спори щодо права брати участь у виборах, не на-
лежать до «цивільних прав і обов’язків», а тому не підпадають під захист 
статті 6 п. 1 Конвенції. 

З вищезазначеного випливає, що ця частина скарги відповідно до 
статті 35 п. 3 є несумісною ratione materiae із положеннями Конвен-



Справи, що стосуються права на вільні вибори (стаття 3 Першого протоколу до Конвенції) 

 230 

ції, і в ній має бути відмовлено на підставі положень статті 35 п. 4 Кон-
венції. 

Тому, Суд одноголосно: 

оголошує заяву позивача прийнятною, не розглядаючи справу по 
суті, у частині, яка стосується порушення його права на вільні вибори, 
що закріплене статтею 3 Протоколу №1 до Конвенції. 

оголошує неприйнятною всю іншу частину заяви. 
 

С. Долле Ж.-П. Коста 
секретар голова 
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УХВАЛИ ЩОДО ПРАВИЛ ВИЧЕРПАННЯ 
НАЦІОНАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ 
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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  

РАДА ЄВРОПИ 
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ 

ДРУГА СЕКЦІЯ 

УХВАЛА ПРО ПРИЙНЯТНІСТЬ 

Заява № 21291/02 
подана Анастасією Борисівною Козак 

проти України 

Європейський суд з прав людини (друга секція), засідаючи палатою 
17 грудня 2002 року, до складу якої увійшли судді: 

п. Ж.-П. Коста, голова, 
п. А.Б. Бака, 
п. К. Бірсан, 
п. К. Юнгвірт, 
п. В. Буткевич, 
пані В. Томассен, 
пані А. Мулароні,  
а також п. Т.Л. Ерлі, секретар секції, 
після наради щодо вищезазначеної заяви, яка відбулася 10 травня 

2002 року, 
та після обговорення вирішив наступне: 

ФАКТИ 

Заявниця – пані Анастасія Борисівна Козак, громадянка України, яка 
народилася 28 листопада 1948 року в Одесі та проживає в Україні. 
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А. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ 

Факти справи, представлені заявником, можуть бути підсумовані на-
ступним чином. 

1. Провадження у Іллічевському районному суді м. Одеси 

У лютому 1986 року міська Рада м. Іллічевськ розпочала провадження 
проти заявниці у справі про визнання недійсним свідоцтва про право 
власності на земельну ділянку та будинок, зведений на цій землі Р.Л.П. 
без відповідного дозволу. На думку заявниці, власність належала їй. 

18 травня 1986 року Іллічевський районний суд м. Одеси задовольнив 
позовні вимоги міської Ради м. Іллічевськ. 

У 1998 році заявниця направила скаргу голові Одеського обласного 
суду про порушення процедури перегляду рішення у порядку нагляду та 
скасування рішення у справі, оскільки вона не брала участі у процесі по 
суті як власник.  

Одеський обласний суд відхилив скаргу заявниці 8 квітня 1998 року, 
23 вересня 1998 року та 28 січня 1999 року за безпідставністю. 

У лютому 1999 року заявниця надіслала скаргу Голові Верховного 
Суду України про перегляд її справи у порядку нагляду. 

16 березня 1999 року Верховний Суд України надіслав вказівку Оде-
ському обласному суду про перегляд скарг заявниці та повідомлення її 
про результати розгляду справи. 

12 травня 1999 року Одеський обласний суд повідомив заявницю, що 
розгляд справи не можливий, оскільки матеріали справи є знищеними (втра-
ченими). 

У лютому 2001 року заявниця розпочала процедуру у Іллічевському 
районному суді м. Одеси про відновлення матеріалів справи, на підставі 
яких було постановлено рішення 1986 року. 

5 лютого 2001 року Іллічевський районний суд м. Одеси ухвалив 
рішення про відновлення матеріалів справи. 

У травні 2001 року заявниця подала скаргу на ім’я голови Одеського 
обласного суду з вимогами скасувати рішення Іллічевського районного су-
ду м. Одеси від 18 березня 1986 року. 30 травня 2001 року Одеський обла-
сний суд відмовив порушити процедуру перегляду справи у порядку на-
гляду на підставі скарг заявниці. 

2. Провадження у Верховному Суді 

У вересні 2001 року заявниця направила заяву у Верховний Суд 
України у відповідності до процедури передбаченої перехідними поло-
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женнями (касаційна скарга) про скасування рішення Іллічевського район-
ного суду м. Одеси від 18 березня 1986 року. 

7 грудня 2001 року колегія Верховного Суду України відмовила у пере-
дачі справи до палати для розгляду. 

В. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

ЗАКОН ВІД 21 ЧЕРВНЯ 2001 РОКУ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ» 

Стаття 319. Суд касаційної інстанції  

Судом касаційної інстанції є Верховний Суд України.  

Стаття 320. Право касаційного оскарження, 
касаційного подання судових рішень  

Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також прокурор 
і особи, які не брали участі у справі, коли суд вирішив питання щодо їх 
права і обов’язків, мають право оскаржити у касаційному порядку рішен-
ня і ухвали, постановлені судом першої інстанції, лише у зв’язку з пору-
шенням матеріального чи процесуального права, а також ухвали і рішен-
ня суду апеляційної інстанції.  

Підставами касаційного оскарження, касаційного подання є неправи-
льне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм 
процесуального права.  

Стаття 321. Строк на касаційне оскарження, касаційне подання  

Касаційна скарга, касаційне подання прокурора подається протягом 
трьох місяців з дня проголошення ухвали або рішення суду апеляційної 
інстанції або протягом одного року з дня проголошення ухвали або рішен-
ня суду першої інстанції, якщо ці ухвали або рішення не були оскаржені 
в апеляційному порядку.  

У разі пропуску строку на касаційне оскарження з причин, визнаних 
судом поважними, суд за заявою особи, яка подала скаргу, чи подання про-
курора може поновити цей строк, але не більше, ніж в межах одного року 
з дня виникнення права на касаційне оскарження.  

Про поновлення строку на касаційне оскарження або повернення ка-
саційної скарги, касаційного подання прокурора судом першої інстанції 
виноситься ухвала.  
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Стаття 329. Порядок вирішення питання про передачу справи 
на розгляд складу судової палати 

Питання про передачу справи на розгляд складу судової палати вирі-
шується судом у складі трьох суддів у нарадчій кімнаті без виклику осіб, 
які беруть участь у справі.  

Справа передається на розгляд всього складу судової палати, якщо 
хоча б один суддя із складу суду прийшов до такого висновку.  

Якщо справа передана на розгляд складу судової палати, то суд може 
зупинити виконання відповідних рішень до закінчення касаційного про-
вадження.  

У разі відсутності підстав для передачі справи на розгляд всього 
складу судової палати, суд постановляє ухвалу про відмову в задоволенні 
скарги.  

Ухвала підписується всім складом суду і оскарженню не підлягає.  
Якщо судом відмовлено в задоволенні касаційної скарги, то справа 

повертається до суду першої інстанції, а копія ухвали протягом трьох днів 
надсилається особам, які брали участь у справі.  

Справа, передана до касаційного розгляду всім складом судової па-
лати, передається судді-доповідачу для підготовки.  

Стаття 334. Повноваження суду касаційної інстанції 

Суд касаційної інстанції має право:  
1) постановити ухвалу про відхилення касаційної скарги, касаційно-

го подання прокурора;  
2) постановити ухвалу про повне або часткове скасування оскаржува-

ного судового рішення і направити справу на новий розгляд у суд першої 
або апеляційної інстанції;  

3) постановити ухвалу про скасування оскаржуваного рішення і зали-
шити в силі судове рішення, що було помилково скасовано судом апеляцій-
ної інстанції;  

4) постановити ухвалу про скасування судових рішень і закрити про-
вадження в порушеній цивільній справі або залишити заяву без розгляду;  

5) змінити рішення по суті справи, не передаючи її на новий розгляд.  

ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей Закон набуває чинності з 29 червня 2001 року.  
2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чин-

ності цим Законом, є чинними в частині, що не суперечить Конституції 
України та цьому Закону.  
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3. Цивільні справи, які до 29 червня 2001 року надійшли для касацій-
ного розгляду, вирішуються в порядку, визначеному для розгляду апеля-
ційних 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 (касаційних скарг). 

5. Рішення, які станом на 29 червня 2001 року набрали чинності, мо-
жуть бути оскаржені в касаційному порядку протягом трьох місяців (до 
Верховного Суду України).  

ОСКАРЖЕННЯ 

Посилаючись на статтю 1 Протоколу №1 до Конвенції, заявниця скар-
житься на порушення її права володіти мирно своїм майном. Додатково, 
заявниця скаржиться, що відмова Верховного Суду України скасувати 
[рішення] та відновити провадження у її справі порушує статтю 6 п. 1 Кон-
венції, зокрема її право на доступ до суду. 

ПРАВО 

1. Заявниця скаржиться, що рішення Іллічевського районного суду 
м. Одеси 1986 року позбавило останню її власності. Вона, у зв’язку з цим, 
посилається на статтю 1 Протоколу № 1 Конвенції, яка передбачає: 

«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 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.» 

Суд зазначає, що скарга заявниці стосується подій, що сталися до 11 
вересня 1997 року, що є датою вступу у силу Конвенції для Україні, та 
датою, з якої декларація, в якій Україна визнала право індивідуального 
звернення, вступила в силу. Ця частина заяви є, відтак, неприйнятною з 
огляду на ratione temporis з положеннями Конвенції у розумінні статті 35 
п. 3 Конвенції, та має бути відхиленою відповідно до статті 35 п. 4. 

2. Заявниця скаржиться, що її звернення про ініціювання проваджен-
ня у порядку нагляду були відхилені. Вона, далі, скаржиться на те, що 
Верховний Суд відхилив її клопотання про поновлення провадження у її 
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справі та скасування рішення районного суду 1986 року. По суті, заявни-
ця посилається на статтю 6 п. 1, яка передбачає таке: 

«Кожна людина при визначенні її громадянських прав і обов’язків … 
має право на справедливий … розгляд … судом…» 

Суд вважає, що існує два аспекти цієї справи: перший стосується від-
мов у порушенні наглядового провадження про перегляд рішення 1986 року 
між 1998 та 2001 роками; другий стосується відмови від 7 грудня 2001 
року поновити провадження у її справі з метою скасування рішення 1986 
року, у порядку перехідних положень Закону від 21 червня 2001 року 
«Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України». 

а) У тій частині, у якій скарга стосується відмови задовольнити ви-
моги заявниці про порушення процедури перегляду рішення 1986 року у 
порядку нагляду, Суд зазначає, що переслідування у порядку нагляду не 
може бути ефективним засобом захисту у розумінні статті 35 п. 1 Конвен-
ції; рішення про відкриття такого провадження базується виключно на 
виконанні дискреційних обов’язків (див. «Кучеренко проти України», 
№ 41974/98, ухвала про неприйнятність 04.05.1999). У тій частині, у який 
заявниця оспорює (ставить під сумнів) справедливість відмови у задово-
ленні скарги у порядку нагляду, її оскарження є неприйнятним ratione 
materiae з положеннями Конвенції, оскільки Конвенція не гарантує пра-
во на поновлення розгляду у справі, у якій винесено остаточне рішення 
(див., inter alia, рішення у справі «Х. проти Австрії», № 7761/77, D.R. 14, 
8.05.78, pp. 171, 174; рішення у справі «Хосе Марія Руїз Матеос та інші 
проти Іспанії», № 24469/94, D.R. 79, 2.12.94, p. 141). 

Відтак, оскарження заявниці у цій частині мають бути відхилені згі-
дно п.п. 3, 4 статті 35 Конвенції. 

б) У тій частині, у якій оскарження заявниці стосується відмови Вер-
ховного Суду України 7 грудня 2001 року прийняти її скаргу про скасу-
вання рішення 1986 року, Суд зазначає, що перехідними положеннями 
Закону від 21 червня 2001 року «Про внесення змін до Цивільного проце-
суального кодексу України» передбачено можливість переглянути судові 
рішення, прийняті до 29 червня 2001 року за певних умов. 

Однак, щодо остаточних рішень, прийнятих до 29 червня 2001 року, 
як у цьому випадку, Суд не вважає, що новий спосіб касації є частиною 
національних засобів захисту з наступних мотивів. 

Рішення, у випадку заявниці, було res judicata, і можливість оскар-
жити таке рішення була наслідком введення нового тимчасового засобу 
захисту 21 червня 2001 року. Однак, невід’ємними від Конвенції є прин-
ципи правової певності та верховенства права (див., наприклад, рішення 
у справі від 13 червня 1979 року «Маркс проти Бельгії», серія А № 31, 
п. 58, та рішення у справі від 9 грудня 1994 року «…грецькі нафтопе-
регонні заводи та Стратіс Андреадіс проти Греції», серія А № 301-В, 
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п. 49). За таких обставин звернення заявниці у Верховний Суд з метою ос-
каржити провадження у справі, яке було завершене, скидається на вимогу 
поновити таке провадження. Однак, Суд знову наголошує, що Конвенція 
не гарантує права на поновлення провадження у справі, у якій винесено 
остаточне рішення (див. вище зауваження у пункті (а)). 

Виходячи з вищезазначених мотивів, Суд прийшов до висновку, що 
ухвала від 7 грудня 2001 року колегії Верховного Суду про відмову пере-
дати справу заявниці до палати не могла поновити первинне проваджен-
ня, яке завершилося 18 березня 1986 року постановленням рішення у справі 
Іллічевським районним судом м. Одеси. Оскільки це рішення було поста-
новлене до моменту ратифікації Конвенції Україною, то й ця частина заяви 
має бути відхилена як така, що є неприйнятною ratione temporis з поло-
женнями Конвенції закріпленими у статті 35 п.п. 3, 4. 

На цих підставах Суд одноголосно 

оголосив заяви неприйнятними 
 

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

D E L ’ E U R O P E 
C O U N C I L 

O F E U R O P E 

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

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ 

ДРУГА СЕКЦІЯ 

УХВАЛА ЩОДО ПРИЙНЯТНОСТІ 

Заява № 21287/02, 
подана Даниїлою Семенівною Приставською 

проти України 

Європейський Суд з прав людини (друга секція) у засіданні від 17 
грудня 2002 року у складі палати, до якої увійшли судді: 

п. Ж.-П. Коста, голова, 
п. А.Б. Бака, 
п. К. Бірсан, 
п. К. Юнгвірт, 
п. В. Буткевич, 
пані В. Томассен, 
пані А. Мулароні, 
а також п. Т.Л. Ерлі, заступник секретаря суду, 
після розгляду вищезазначеної заяви, поданої 30 квітня 2002 р.,  
після обговорення, постановили таке рішення: 

ФАКТИ 

Заявниця, пані Даниїла Семенівна Приставська, є громадянкою Украї-
ни, яка народилась у Львівській області 19 квітня 1948 року та зараз про-
живає у м. Львові, Україна. 
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А. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ 

Факти у цій справі, що були представлені заявницею, можуть бути 
узагальнені таким чином. 

У грудні 1998 року заявниця звернулась в Шевченківський районний 
суд м. Львова з позовом до місцевого житлово-експлуатаційного управлін-
ня та Шевченківської районної ради про проведення ремонту її квартири. 
Вона також зверталась з вимогою про відшкодування моральної шкоди, 
оскільки умови її проживання були незадовільними. 3 грудня 1998 року 
Шевченківський районний суд м. Львова задовольнив її позов частково. 6 
грудня 2000 року вимоги заявниці, що торкались вимог про відшкодуван-
ня моральної шкоди, були відхилені Шевченківським районним судом 
м. Львова. 12 березня 2001 року Львівський обласний суд залишив це рі-
шення без змін. 

16 липня 2001 року заявниця оскаржила це рішення до Верховного 
Суду України відповідно до порядку, передбаченого Законом України від 
21 червня 2001 року «Про внесення змін до Цивільного процесуального 
кодексу». 28 листопада 2001 року колегія з трьох суддів Верховного Суду 
України відмовилась передавати скаргу заявниці на розгляд по суті до па-
лати Верховного Суду України. 

В. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

Закон України від 21 червня 2001 року «Про внесення змін до Цивіль-
ного процесуального кодексу» 

Стаття 319 
Суд касаційної інстанції 

Судом касаційної інстанції є Верховний Суд України. 

Стаття 320 
Право касаційного оскарження, 
касаційного подання судових рішень 

Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також прокурор і 
особи, які не брали участі у справі, коли суд вирішив питання щодо їх 
права і обов’язків, мають право оскаржити у касаційному порядку рішен-
ня і ухвали, постановлені судом першої інстанції, лише у зв’язку з пору-
шенням матеріального чи процесуального права, а також ухвали і рішен-
ня суду апеляційної інстанції.  
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Підставами касаційного оскарження, касаційного подання є неправи-
льне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм 
процесуального права.  

Стаття 321 
Строк на касаційне оскарження, касаційне подання 

Касаційна скарга, касаційне подання прокурора подається протягом 
трьох місяців з дня проголошення ухвали або рішення суду апеляційної 
інстанції або протягом одного року з дня проголошення ухвали або рішен-
ня суду першої інстанції, якщо ці ухвали або рішення не були оскаржені 
в апеляційному порядку.  

Стаття 329 
Порядок вирішення питання про передачу справи 
на розгляд складу судової палати 

Питання про передачу справи на розгляд складу судової палати вирі-
шується судом у складі трьох суддів у нарадчій кімнаті без виклику осіб, 
які беруть участь у справі.  

Справа передається на розгляд всього складу судової палати, якщо 
хоча б один суддя із складу суду прийшов до такого висновку.  

У разі відсутності підстав для передачі справи на розгляд всього складу 
судової палати, суд постановляє ухвалу про відмову в задоволенні скарги.  

Стаття 334 
Повноваження суду касаційної інстанції 

Суд касаційної інстанції має право:  
1) постановити ухвалу про відхилення касаційної скарги, касаційно-

го подання прокурора;  
2) постановити ухвалу про повне або часткове скасування оскаржу-

ваного судового рішення і направити справу на новий розгляд у суд пер-
шої або апеляційної інстанції;  

3) постановити ухвалу про скасування оскаржуваного рішення і за-
лишити в силі судове рішення, що було помилково скасовано судом апе-
ляційної інстанції;  

4) постановити ухвалу про скасування судових рішень і закрити про-
вадження в порушеній цивільній справі або залишити заяву без розгляду;  

5) змінити рішення по суті справи, не передаючи її на новий розгляд.  

Частина друга. Перехідні положення 

1. Цей Закон набуває чинності з 29 червня 2001 року.  
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2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чин-
ності цим Законом, є чинними в частині, що не суперечить Конституції 
України та цьому Закону.  

3. Цивільні справи, які до 29 червня 2001 року надійшли для касацій-
ного розгляду, вирішуються в порядку, визначеному для розгляду апеля-
ційних 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.  

5. Рішення, які станом на 29 червня 2001 року набрали чинності, мо-
жуть бути оскаржені в касаційному порядку протягом трьох місяців (до Вер-
ховного Суду України). 

ОСКАРЖЕННЯ 

На підставі п.1 статті 6 Конвенції заявниця скаржиться на те, що на-
ціональні суди несправедливо відмовили у задоволенні її вимог. Вона та-
кож скаржиться на те, що Верховний Суд України відмовився відновити 
провадження у її справі. 

ПРАВО 

Заявниця скаржиться на несправедливість провадження у її справі. 
Вона вказує, що національні суди несправедливо відмовили у задоволен-
ні її вимог. Вона стверджує про порушення п.1 статті 6 Конвенції, яка у 
відповідній частині передбачає таке: 

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

Суд вважає, що потрібно спочатку визначити, чи заявниця виконала 
усі вимоги прийнятності заяви, що передбачені п.1 статті 35 Конвенції, де 
вказано: 

«Суд може прийняти справу до розгляду тільки після того, як були 
використані всі національні засоби захисту, відповідно до загальновизна-
них норм міжнародного права і впродовж шести місяців від дати прий-
няття остаточного рішення.» 

Що стосується вимоги про вичерпання, то слід зазначити, що п.1 
стаття 35 Конвенції передбачає, що лише ті засоби правового захисту по-
винні бути використані особою, які є доступними та достатніми для отри-
мання компенсації за вказані порушення прав. Метою п.1 статті 35 Кон-
венції є надати Договірним Сторонам можливість запобігати та виправля-
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ти порушення, що ставляться їм у вину, перед тим, як ці заяви будуть подані 
до Суду (див. серед іншого, рішення у справі «Селмуні проти Франції» 
[GC], № 25803/94, параграф 74, ECHR 1999-V). Норма, передбачена п.1 
статті 35 Конвенції, ґрунтується на припущенні, що існує ефективний за-
сіб правового захисту відносно заявлених порушень прав особи, передба-
чених Конвенцією (див. рішення у справі «Лакатош проти Чеської Респу-
бліки» (dec.) №42052/98, від 23 жовтня 2001 року, не було доповіді).  

Проте заявник не є зобов’язаним звертатись до засобів захисту, які є 
невідповідними чи неефективними (див. рішення у справі «Акдівар та ін-
ші проти Туреччини» від 16 вересня 1996 року, Збірник рішень та ухвал, 
1996-IV, стор. 1210, параграф 67). З цього випливає, що використання таких 
засобів захисту матиме наслідки для визначення «остаточного рішення» та, 
відповідно, для розрахунку початку перебігу 6-місячного терміну (див., на-
приклад, рішення у справі «Кучеренко проти України», №41974/98, рішен-
ня від 4 травня 1999 року). 

Суд не має жодних підстав для сумніву щодо ефективності нового 
порядку касаційного оскарження до Верховного Суду України рішень, прий-
нятих після 29 червня 2001 року. Суд вважає, що цей засіб захисту надає 
особі, яка не погоджується з рішенням суду, прийнятим після цієї дати, реа-
льну можливість для скасування цього рішення, якщо було дотримано ви-
мог, передбачених Законом України від 21 червня 2001 року «Про внесення 
змін до Цивільного процесуального кодексу України» (див. відповідний на-
ціональний Закон вище). Касаційна скарга повинна, таким чином, розгля-
датись як ланка національних засобів правового захисту, які заявник пови-
нен вичерпати відповідно до конкретних процесуальних вимог, що є умо-
вою для визнання прийнятності заяви, поданої відповідно до Конвенції.  

Проте, що стосується остаточних рішень, прийнятих до 29 червня 2001 
року, як і у цій справі, Суд не вважає нову процедуру касаційного оскар-
ження частиною необхідного ланцюжка засобів правового захисту, з таких 
причин. 

Рішення у справі заявниці було остаточним, та лише завдяки введен-
ню 21 червня 2001 року нового перехідного засобу захисту вона мала змо-
гу оскаржити це рішення. Проте притаманними Конвенції поняттями є 
ідеї правової певності та верховенства права (див., н-д, рішення у справі 
«Маркс проти Бельгії» від 13 червня 1979 року, серія А №31, параграф 58, 
та справу «Грецького НПЗ Стран та Стратіса Андреадіса проти Греції», 
рішення від 9 грудня 1994 року, серія А. №301–В, параграф 49). За таких 
умов звернення заявниці до Верховного Суду з метою оскарження про-
вадження, яке було завершене винесенням остаточного рішення, слід роз-
глядати як схоже на клопотання про відновлення цього провадження шля-
хом використання екстраординарного перехідного засобу судового захисту, 
передбаченого Законом України від 21 червня 2001 року. Проте Суд нага-
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дує, у зв’язку з цим, що Конвенція не гарантує права на відновлення про-
вадження у конкретній справі (порівняти № 10326/83, dec. 6/10/83 D.R. 35, 
стор. 218 з наступними посиланнями); також заявниця зазвичай не зобо-
в’язана використовувати екстраординарний засіб захисту з метою дотри-
мання правила про вичерпання відповідно до п.1 статті 35 Конвенції (див. 
рішення у справі «Кііскінен проти Фінляндії» (dec.) №26323/95, ECHR 
1999-V). Таким чином, оскільки заявниця ставить під сумнів справедли-
вість відмови Верховного Суду України про відновлення провадження у 
справі, її скарга повинна бути відхилена як така, що є несумісною ratione 
materiae з положеннями Конвенції у відповідності з п.3 та 4 статті 35 Кон-
венції. 

Звідси також випливає, що рішення колегії Верховного Суду України 
від 28 листопада 2001 року про відмову у передачі скарги заявниці до па-
лати для розгляду її по суті не поновлює 6-місячний строк, передбачений 
п.1 статті 35 Конвенції. Більше того, рішення Львівського обласного су-
ду від 12 березня 2001 року повинно вважатись остаточним рішенням у 
справі на національному рівні. Оскільки це рішення було винесене більш 
ніж за 6 місяців до дати подачі заяви до Суду (30 квітня 2002 року), то за-
яву слід вважати такою, що була подана з порушенням строків і, відтак, 
слід відмовити у її прийнятті відповідно до пунктів 1 та 4 статті 35 Кон-
венції. 

З цих причин Суд одноголосно 

оголошує цю заяву неприйнятною. 
 

Т.Л. Ерлі Ж.-П. Коста 
заступник секретаря суду 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 

УХВАЛА ЩОДО ПРИЙНЯТНОСТІ 

Заяви № 27517/02, 
поданої Людмилою Григорівною Воробйовою 

проти України 

Європейський Суд з прав людини (друга секція) у засіданні від 17 
грудня 2002 року у складі палати, до складу якої увійшли судді: 

п. Ж.-П. Коста, голова, 
п. А.Б. Бака, 
п. К. Бірсан, 
п. К. Юнгвірт, 
п. В. Буткевич, 
пані В. Томассен, 
пані А. Мулароні, 
а також п. Т. Л. Ерлі, заступник секретаря суду, 
після розгляду вищезазначеної заяви поданої 7 липня 2002 р.,  
та після обговорення постановили наступне рішення: 

ФАКТИ 

Заявниця, Людмила Григорівна Воробйова, є громадянкою України, 
яка народилась в 1937 році та проживає у Харкові. 
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А. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ 

Факти у цій справі, що були представлені заявницею, можуть бути уза-
гальнені таким чином. 

У травні 2001 року заявниця подала цивільний позов в Дзержинський 
районний суд м. Харкова до свого колишнього роботодавця про поновлен-
ня на роботі, сплату заборгованості з заробітної плати та компенсацію за 
вимушений прогул. 12 вересня 2001 року суд задовольнив її позов част-
ково. 17 січня 2002 року Харківський апеляційний суд відхилив апеляцій-
ну скаргу заявниці. 

Заявниця не оскаржувала рішення у касаційному порядку до Верхов-
ного Суду України. 

В. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

Третя судова інстанція як стадія провадження в судах загальної 
юрисдикції була впроваджена в правову систему України Законом Укра-
їни від 21 червня 2001 року «Про внесення змін до Цивільного процесуа-
льного кодексу», який набрав чинності 29 червня 2001 року. Відповідно 
до нових положень Закону сторони мають право оскаржувати в апеля-
ційному порядку рішення суду першої інстанції та рішення суду апеля-
ційної інстанції до Верховного Суду України, який діє як суд касаційної 
інстанції. 

Відповідно до пункту 2 статті 320 Цивільного процесуального кодек-
су (далі – ЦПК) підставами касаційного оскарження є неправильне засто-
сування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуа-
льного права. 

Стаття 329 ЦПК передбачає відсіювання касаційних скарг колегією з 
трьох суддів з цивільних справ Верховного Суду, яка вирішує, чи переда-
вати справу на розгляд складу судової палати. Участі сторін на цій стадії 
здійснення правосуддя не передбачено. Справа передається на розгляд всьо-
го складу судової палати, якщо хоча б один суддя зі складу суду прийшов 
до такого висновку. 

Відповідно до статті 334 ЦПК Верховний Суд України, діючи як суд 
касаційної інстанції, має право: 

1) постановити ухвалу про відхилення касаційної скарги, касаційно-
го подання прокурора;  
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2) постановити ухвалу про повне або часткове скасування оскаржу-
ваного судового рішення і направити справу на новий розгляд у суд пер-
шої або апеляційної інстанції;  

3) постановити ухвалу про скасування оскаржуваного рішення і за-
лишити в силі судове рішення, що було помилково скасовано судом апе-
ляційної інстанції;  

4) постановити ухвалу про скасування судових рішень і закрити про-
вадження в порушеній цивільній справі або залишити заяву без розгляду;  

5) змінити рішення по суті справи, не передаючи її на новий розгляд.  
Ця система почала діяти 29 червня 2001 року та застосовувалась до 

справ, що перебували на розгляді судів першої та другої інстанції.  
Відповідно до перехідних положень цього ж Закону будь – яке оста-

точне рішення у цивільній справі може бути оскаржене в новому касацій-
ному порядку протягом трьох місяців від часу набуття чинності цим зако-
ном, тобто від 29 червня до 29 вересня 2001 року. 

ОСКАРЖЕННЯ 

Заявниця скаржилась на підставі п.1 статті 6 Конвенції про те, що 
національні суди неправильно застосували національне право при розгля-
ді її справи, і тому вона не реалізувала своє право на справедливий судо-
вий розгляд. Вона вказала, що причиною того, що вона не оскаржила рі-
шення в касаційному порядку, було те, що процедура касаційного оскар-
ження рішень не була ані звичайною, ані ефективною. 

ПРАВО 

Заявниця скаржилась на те, що національний суд при розгляді її справи 
не був справедливим, що свідчить про порушення п.1 статті 6 Конвенції, яка 
передбачає таке положення: 

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

Суд відзначив, що у цій справі заявниця не оскаржувала рішення в 
касаційному порядку до Верховного Суду України через те, що вважала 
це оскарження екстраординарною та неефективною процедурою. 

Суд нагадує, що відповідно до п.1 статті 35 Конвенції він може прий-
няти справу до розгляду лише після того, як були використані всі націона-
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льні засоби правового захисту відповідно до загальновизнаних норм між-
народного права. 

Суд наголошує на тому, що ця норма лише вимагає від особи нор-
мальне використання таких засобів захисту, які є ефективними, достат-
німи та наявними. Для того, щоб засіб захисту був ефективним, він по-
винен бути, серед іншого, здатним безпосередньо захищати порушений 
порядок відносин. Більш того, засіб захисту повинен існувати з достатнім 
ступенем певності, щоб вважатись ефективним (див., з усіма наступни-
ми змінами, заяву № 26384/95, рішення від 26 червня 1996 року, D.R. 86 
стор. 143). 

У зв’язку з цим Суд відзначає, що третя інстанція була впроваджена 
в цивільний процес України 29 червня 2001 року. Беручи до уваги відпо-
відні положення ЦПК, касаційне оскарження є схожим до оскарження, 
що є наявним і в інших державах-членах Ради Європи, є доступним кож-
ній стороні у цивільній справі та не залежить від дискреційних повнова-
жень державних органів. 

Суд далі вказує, що рішення судів нижчих інстанцій, що винесені пі-
сля 29 червня 2001 року, як і у випадку заявниці, не можуть бути оскаржені 
в касаційному порядку протягом невизначеного строку, але лише відпо-
відно до термінів, передбачених законом. Відтак, ця процедура не підри-
ває принципу правової певності, одного з фундаментальних аспектів вер-
ховенства права, який серед іншого передбачає, що якщо суди вже прий-
няли остаточне рішення з будь-якого питання, це рішення не повинне 
ставитись під сумнів (cf. рішення у справі «Брумареску проти Румунії», 
№ 2834/95, 28.10.1999, параграф 61). 

У цій справі засіб правового захисту вже існував, коли справа за-
явниці ще розглядалась судом першої інстанції. Заявниця повинна була 
знати про цей засіб захисту та мала право його використати після того, 
як апеляційний суд виніс ухвалу від 17 січня 2002 року. Більш того, за-
явниця стверджувала, що норми матеріального права не були правильно 
застосовані національними судами, що підпадає під юрисдикцію суду 
касаційної інстанції.  

Суд вважає, відтак, що касаційне оскарження рішення можна вважа-
ти ефективним засобом захисту для оскарження рішень судів нижчих ін-
станцій, прийнятих після 29 червня 2001 року. 

Суд наголошує, що наявність звичайних сумнівів щодо перспектив 
успіху при використанні якогось конкретного засобу правового захисту, 
який не є очевидно безрезультатним, не є достатньою причиною для того, 
щоб не використати усі засоби національного захисту (див. справу «Ва-
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нойстервік проти Бельгії», рішення від 6 листопада 1980 року, серія А №40, 
стор. 18, параграф 37, та «А. В. проти Нідерландів», №37328/97, 29.01.2002, 
параграф 72).  

Відповідно, заявниця не може вважатись такою, що вичерпала усі за-
соби національного захисту, що є наявними за законодавством України. 

Як наслідок, заява повинна бути відхилена на підставі п.1 та 4 статті 
35 Конвенції. 

З цих причин Суд одноголосно 
оголошує заяву неприйнятною. 

 
Т.Л. Ерлі Ж.-П. Коста 

секретар секції голова 
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C O N S E I L 

D E L ’ E U R O P E 
C O U N C I L 

O F E U R O P E 

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

РАДА ЄВРОПИ 
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ 

ЧЕТВЕРТА СЕКЦІЯ 

УХВАЛА ЩОДО ПРИЙНЯТНОСТІ 

заяви № 48553/99 
«Совтрансавто Холдинг проти України» 

Європейський суд з прав людини (четверта секція) 27 вересня 2001 
pоку на засіданні палати, до складу якої увійшли судді: 

п. Г. Ресс, голова, 
п. І. Кабрал Баррето, 
п. В. Буткевич, 
пані Н. Ваджіч, 
п. Й. Гедіґан, 
п. М. Пеллонпя, 
пані С. Ботучарова, 
а також пан В. Берже, секретар секції, 
після вивчення вищезгаданої заяви, яку було подано 11 травня 1999 р. 

та зареєстровано 4 червня 1999 p.; 
після розгляду зауважень Уряду-відповідача та відповіді на них за-

явника;  
після заслухання усних зауважень сторін під час слухання 27 вересня 

2001 p. 
та після обговорення виносить таке рішення: 
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ФАКТИ 

Заявник, «Совтрансавто Холдинг», – російське закрите акціонерне 
товариство з міжнародних транспортних перевезень, створене у 1993 ро-
ці, що знаходиться у Москві. Його представником у Суді є Мішель Гільєн-
шмідт, адвокат Паризької колегії адвокатів. На засіданні 27 вересня 2001 р. 
заявника також представляли консультанти Карл Екштейн і Євген Кубко 
та їхній радник Юрій Мартингок. 

Уряд представляє пані Валерія Лутковська, уповноважений Уряду. 
На засіданні 27 вересня 2001 р. від Уряду були також присутні Марк Орзіх, 
консультант, Ірина Лобасюк і Зоряна Бортновська, радники. 

А. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ 

Обставини справи, як їх було викладено сторонами, можна викласти 
таким чином. 

У період з 1993 до 1997 року заявник володів 49 % акцій ВАТ «Сов-
трансавто-Луганськ», українського акціонерного товариства відкритого 
типу. 

2 січня 1996 року збори акціонерів ВАТ «Совтрансавто-Луганськ» 
прийняли рішення внести зміни до установчих документів цього товари-
ства (статуту та інших документів) та трансформували його у акціонерне 
товариство закритого типу. 23 січня 1996 року Луганський міськвикон-
ком – місцевий орган, якому законом надані відповідні повноваження, за-
твердив це рішення. 

26 грудня 1996 pоку, 11 серпня 1997 року та 20 жовтня 1997 року ге-
неральний директор ЗАТ «Совтрансавто-Луганськ» прийняв рішення збі-
льшити на одну третину щоразу статутний фонд товариства та внести 
відповідні зміни до установчих документів. Ці рішення були затверджені 
Луганським міськвиконкомом 30 грудня 1996 pоку, 12 серпня 1997 року 
та 18 листопада 1997 року відповідно. 

Внаслідок збільшення статутного фонду керівництво ЗАТ «Совтран-
савто-Луганськ» отримало право одноосібно керувати товариством та конт-
ролювати його майно. Частка акцій заявника зменшилась з 49 % до 20,7 %. 

Відповідно до стверджень заявника у період з 1997 року до 1999 року 
частину майна ЗАТ «Совтрансавто-Луганськ» було продано різним під-
приємствам, що були утворені генеральним директором цього товариства. 

25 червня 1997 року заявник звернувся до арбітражного суду Лугансь-
кої області (суд першої інстанції у цій справі) з позовом (справа № 70/10-98) 
до ЗАТ «Совтрансавто-Луганськ» та Луганського міськвиконкому. Він на-
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полягав на визнанні незаконними рішень щодо внесення змін до статутних 
документів вказаного товариства та рішення з реєстрації, прийняте вико-
навчим комітетом 23 січня 1996 року. Заявник стверджував, що всупереч 
вимогам чинного законодавства та статутних документів товариства «Сов-
трансавто-Луганськ» загальні збори акціонерів від 3 січня 1996 року були 
організовані без участі і без згоди представників ЗАТ «Совтрансавто-Хол-
динг». Крім того, протокол не був підписаний всіма акціонерами. 4 серпня 
1997 року арбітражний суд відхилив позов. 

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. 

21 листопада 1997 року заявник звернувся до судової колегії Вищого 
арбітражного суду України з заявою про перевірку в порядку нагляду від-
повідного 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 недо-
статню увагу на обставини справи та аргументи заявника. Вона відправила 
справу на новий судовий розгляд в арбітражний суд Київської області (суд 
першої інстанції у цій справі), вказавши звернути особливу увагу на необ-
хідність глибокого вивчення фактів справи та документів, наданих сто-
ронами. 

16 січня 1998 року керівництво ЗАТ «Совтрансавто-Луганськ» наді-
слало Президенту України листа, у якому просило «взяти справу під особи-
стий контроль» з метою «захисту інтересів українських громадян». У листі 
від 3 лютого 1998 року Президент України дав вказівку голові Вищого 
арбітражного суду «захистити інтереси громадян України». 

1 лютого 1998 року загальні збори акціонерів ЗАТ «Совтрансавто-
Луганськ» прийняли переглянуту версію установчих документів товарист-
ва. 17 лютого 1998 року Луганський міськвиконком затвердив це рішення. 

Шифрограмою від 6 березня 1998 року голова Луганської обласної 
держадміністрації повідомив Президента України про те, що, незважаю-
чи на його резолюцію стосовно захисту національних інтересів, Вищий 
арбітражний суд скасував рішення від 4 серпня та 14 жовтня 1997 року та 
відправив справу на новий розгляд, а це, на його думку, завдавало шкоду 
належному функціонуванню ЗАТ «Совтрансавто-Луганськ» та інтересам 
України на користь Росії. Він вимагав від Президента України невідкладно 
втрутитись у справу з метою захисту інтересів українського підприємства 
та громадян України. 

З 10 по 31 березня 1998 року Державна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку України, державний орган, уповноважений контролюва-
ти діяльність акціонерних товариств, проводила аналіз діяльності ЗАТ «Сов-
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трансавто-Луганськ». 29 квітня 1998 року вона констатувала невідповідність 
чинному законодавству скликання загальних зборів акціонерів від 3 січня 
1996 року та рішень, прийнятих внаслідок цього керівництвом товариства. 

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

20 травня 1998 року під час судового засідання п. Кравчук (суддя ар-
бітражного суду Київської області, призначений розглядати справу) пуб-
лічно відмовився вести провадження у зв’язку з сильним тиском з боку 
сторони відповідачів (ЗАТ «Совтрансавто-Луганськ» та Луганського міськ-
виконкому). 21 травня 1998 року інший суддя був призначений розглядати 
справу. 

28 травня 1998 року голова Вищого арбітражного суду надіслав копію 
резолюції Президента України від 19 травня 1998 р. голові арбітражного 
суду Київської області до відома під час розгляду справи заявника. 

3 червня 1998 року заявник подав у арбітражний суд Київської області 
додатковий позов до ЗАТ «Совтрансавто-Луганськ» та Луганського міськ-
виконкому (справа 13/10-98). Він наполягав на визнанні незаконними, по-
перше, рішень про збільшення статутного фонду та внесення змін у статут-
ні документи, прийнятих генеральним директором «Совтрансавто-Луган-
ськ» 26 грудня 1996 року, 11 серпня та 20 жовтня 1997 року, по-друге, 
рішень про реєстрацію, прийнятих виконавчим комітетом 30 грудня 1996 
року, 12 серпня та 18 листопада 1997 року, і, по-третє, реєстрацію виконав-
чим комітетом 17 липня 1998 року рішення про внесення змін до статутних 
документів, прийнятих загальними зборами акціонерів ЗАТ «Совтрансавто-
Луганськ» 1 лютого 1998 року. 

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

Листом від 17 червня 1998 року заступник Голови Вищого арбітраж-
ного суду дав вказівку голові арбітражного суду Київської області «взяти 
відповідну справу під особистий контроль». 

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

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

2 липня 1998 року заявник звернувся до голови арбітражного суду 
Київської області з заявою «в порядку нагляду» про перегляд рішень від 
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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 груд-
ня 1990 року та постанову Кабінету Міністрів України № 276 від 29 квіт-
ня 1994 року, що регулюють діяльність акціонерних товариств та процеду-
ру реєстрації рішень цих товариств. Одночасно він скаржився на відсут-
ність відкритого судового розгляду у суді першої інстанції. 

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

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

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

Листом від 26 лютого 1999 року начальник департаменту з арбітраж-
ного провадження Генеральної прокуратури України відхилив клопотання 
заявника, констатувавши, що участь представника держави не є необхідною 
при розгляді цих справ. 

8 червня 1999 року загальні збори акціонерів ЗАТ «Совтрансавто-
Луганськ», організовані, за твердженням заявника, без його участі, прийня-
ли рішення про початок процедури ліквідації товариства. 

У квітні 2000 року Голова Вищого арбітражного суду вніс протест «в 
порядку нагляду» в президію Вищого арбітражного суду з метою ска-
сування 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 відправи-
ла справи № 13/10-98 та 70/10-98 в арбітражний суд Київської області 
на новий розгляд. У постанові вона констатувала, що рішення арбітраж-
них судів були винесені без належного та глибокого розгляду фактів та 
аргументів сторін, висновки цих судів були суперечливими та передчас-
ними, оскільки вони не взяли до уваги ні висновки Державної комісії з 
цінних паперів, що стосувалися численних фактів порушення керівницт-
вом ЗАТ «Совтрансавто-Луганськ» положень чинного законодавства, ні 
вимоги законодавства, яке застосовується до реєстрації статутних докуме-
нтів акціонерних товариств; крім того, вона констатувала, що не було зроб-
лено аналізу відповідності статутних документів ЗАТ «Совтрансавто-
Луганськ» чинному законодавству. 
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Листом від 12 травня 2000 року голова арбітражного суду Київської 
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 
прийняті протягом двох років», і що «арбітражний суд Київської області 
вже виносив рішення з цього питання». Він підкреслив, що «певні факти 
стосовно відповідної справи ставлять під сумнів безсторонність суддів 
суду під час розгляду цієї справи, а це може викликати передбачувані не-
гативні наслідки». Він звернувся з проханням до Голови Вищого арбітраж-
ного суду передати справи № 13/10-98 та 70/10-98 іншому суду з метою 
«гарантування об’єктивності і безсторонності судового процесу». 

Листом від 25 травня 2000 року голова Вищого арбітражного суду 
відхилив клопотання голови арбітражного суду Київської області стосов-
но передачі справ № 13/10-98 та 70/10-98 іншому суду, встановивши від-
повідність постанови від 21 квітня 2000 року чинному законодавству. 

7 серпня 2000 року арбітражний суд Київської області розпочав роз-
гляд справ № 13/10-98 та 70/10-98. Після аналізу документів, поданих за-
явником, 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. 

7 вересня 2000 року арбітражний суд Київської області призначив нове 
слухання на 18 жовтня 2000 року, визнавши необхідність участі прокурора 
в процесі. 

25 жовтня 2000 року арбітражний суд Київської області після конс-
татації необхідності додаткового вивчення матеріалів справ № 13/10-98 
та 70/10-98 Генеральною прокуратурою України відклав слухання. 

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 заявни-
ку частину майна, яке йому належало у відповідний час, але відхилив позо-
вні вимоги заявника до Луганського міськвиконкому. Зокрема, суд визнав 
незаконність рішень генерального директора ЗАТ «Совтрансавто-Луган-
ськ» 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 законодавства 
лише колегіальний орган товариства є правомочним приймати такі рі-
шення. Він констатував також, що внаслідок прийняття цих рішень права 
заявника на керівництво ЗАТ «Совтрансавто-Луганськ» та контроль за 
його майном були порушені і що компенсація, отримана заявником в ре-
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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. 

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. На сьогодні роз-
гляд справи національними судами не завершений. 

В. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

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

(у редакції станом на момент подання заяви) 

Стаття 1 

Правосуддя в господарський відносинах 
«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». 

2. ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС ВІД 1 СІЧНЯ 1964 Р. 

(у редакції станом на момент подання заяви) 

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 суду, 
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 повідомляє-

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

3. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС 
ВІД 28 ГРУДНЯ 1960 РОКУ 

(у редакції станом на момент подання заяви) 

Стаття 384 

«Перегляд у порядку нагляду вироку, ухвали і постанови суду, що на-
брали законної сили, допускається лише за протестом того прокурора, голо-
ви суду та їх заступників, яким це право надано законодавством України.  

Протести мають право приносити:  
1) Голова Верховного Суду України, Генеральний прокурор України, 

їх заступники (...);  
2) голова Верховного суду Республіки Крим, обласного, голова Київ-

ського і Севастопольського міських судів та їх заступники, прокурор Рес-
публіки Крим, прокурор області, прокурори міст Києва і Севастополя, при-
рівняні до них прокурори та заступники цих прокурорів (...).  

Голова військового суду регіону, Військово-Морських Сил, військовий 
прокурор (на правах прокурора області) вправі принести протест на вирок, 
ухвалу і постанову військового суду гарнізону». 

Стаття 386 

«Для вирішення питання про принесення протесту в порядку нагля-
ду особи, зазначені в статті 384 цього Кодексу, мають право витребувати 
справи з відповідного суду.  
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(...)  
Якщо особа, яка витребувала справу в порядку нагляду, не встановить 

в ній підстав для принесення протесту, вона повідомляє про це особу, під-
приємство, установу або організацію, за клопотанням яких була витребу-
вана справа для перевірки, з зазначенням мотивів відмови і повертає справу 
у відповідний суд». 

4. АРБІТРАЖНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС ВІД 6 ЛИСТОПАДА 1991 Р. 

(у редакції станом на момент подання заяви) 

Стаття 91 

«Законність і обґрунтованість рішення, ухвали, постанови арбітраж-
ного суду, третейського суду або іншого органу, який в межах своєї компе-
тенції вирішує господарський спір, може бути перевірено в порядку нагля-
ду 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 перевіряєть-
ся головою арбітражного суду Автономної Республіки Крим чи його за-
ступником, головою арбітражного суду області, міст Києва та Севастополя 
чи його заступником та судовою колегією Вищого арбітражного суду по 
перегляду 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 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». 
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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 переві-
рені в порядку нагляду не пізніше одного року з дня їх прийняття». 

Стаття 106 

«За результатами перевірки рішення, ухвали, постанови в порядку на-
гляду 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 повно-
му обсязі, незалежно від доводів, викладених у заяві чи протесті.  

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

Перевірка рішення, ухвали, постанови у порядку нагляду Вищим арбіт-
ражним судом є остаточною (…)». 

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 на-
гляду судова колегія Вищого арбітражного суду ухвалює іменем України 
мотивовану постанову, яку підписують усі судді, що брали участь у пере-
вірці». 
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Стаття 115 

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

5. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ ВІД 28 ЧЕРВНЯ 1996 Р. 

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 
здійсненні 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.  

Рішення органів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідно-
сті Конституції чи законам України зупиняються у встановленому законом 
порядку з одночасним зверненням до суду». 

ОСКАРЖЕННЯ 

Посилаючись на положення пункту 1 статті 6 Конвенції, заявник 
вважає, що розгляд його справи не був справедливим і не відбувався не-
залежним та неупередженим судом з причин сильного політичного тиску 
та постійного контролю під час процесу державними органами виконав-
чої влади, включаючи Президента України. Він стверджує, що арбітражні 
судові установи не розглянули належним чином і відповідно до вимог за-
кону представлені ним документи та аргументи. Ані зауваження, сфор-
мульовані в його позові на двадцяти сторінках стосовно того, що, на його 
погляд, могло бути серйозним порушенням чинного законодавства, ані 
вказівки Вищого арбітражного суду у постанові від 6 березня 1998 р. не 
були враховані підлеглими арбітражними судами. Також заявник скар-
житься на те, що арбітражний суд Київської області виніс своє рішення 
від 23 червня 1998 р. у справі № 13/10-98, не заслухавши аргументів за-



Справи, що стосуються права мирно володіти своїм майном (стаття 1 Першого протоколу до Конвенції) 

 264

явника, а Вищий арбітражний суд України розглянув справи №13/10-98 
та №70/10-98 без його участі та у закритому судовому засіданні. Спираю-
чись на положення пункту 1 статті 6, він також скаржиться на тривалість 
процедури розгляду спору, що розпочалася у червні 1997 року й досі не за-
кінчена. 

Посилаючись на статтю 1 Першого протоколу, заявник скаржиться 
на те, що через нехтування компетентними органами положень чинного 
законодавства та відсутність встановленого законом громадського конт-
ролю за діяльністю підприємства «Совтрансавто-Луганськ» останнє змог-
ло прийняти незаконні рішення, що призвели згодом до знецінення його 
пакету акцій, втрати контролю за діяльністю та майном товариства «Совт-
рансавто-Луганськ». Він вважає, що порушено його право на повагу до 
майна. 

Посилаючись на статтю 14 Конвенції, заявник вважає себе потер-
пілим від дискримінації з боку українських органів влади, які намагалися 
«відстоювати інтереси громадян України» шляхом захисту прав українсь-
кого підприємства на шкоду правам російської сторони. 

ПРАВО 

А. ЩОДО ПОПЕРЕДНІХ ЗАПЕРЕЧЕНЬ УРЯДУ 

1. Щодо компетенції ratione temporis Суду 

Уряд одразу ж наполягає на тому, що Суд не є компетентним розгля-
дати скарги заявника стосовно подій, які відбулися до дати набуття чин-
ності Конвенцією для України – 11 вересня 1997 pоку, тобто ця частина 
заяви не є сумісною ratione temporis з положеннями Конвенції. 

Зі свого боку, заявник стверджує, що знецінення його акцій являє 
собою тривалий процес. Незважаючи на те, що перші два етапи цього 
процесу відбулися до 11 вересня 1997 року, третій розпочався 18 листо-
пада 1997 року. Починаючи з цієї дати, його частину у статутному капіталі 
було зменшено з 49% до 20,7%, що призвело до втрати ним контролю за 
діяльністю ЗАТ «Совтрансавто-Луганськ». Тобто йдеться про «тривалу 
ситуацію», результатом якої є ліквідація українського товариства у чер-
вні 1999 р. Заявник також зауважує стосовно його скарг за статтею 6 
Конвенції, що всі процедури було відновлено після постанови Вищого 
арбітражного суду від 6 березня 1998 p., тобто після дати набрання чин-
ності Конвенцією для України. 
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Суд зазначає, що Конвенція розповсюджується лише на події, які від-
булися після дати набрання нею чинності для України та визнання краї-
ною права подання індивідуальних скарг (11 вересня 1997 р), а також те, 
що певні факти справи мали місце до цієї дати. 

Стосовно скарг заявника за статтею 6 Конвенції він все таки зауважує, 
що всі судові рішення стосовно заявника, винесені до 11 вересня 1997 p., 
були скасовані постановою Вищого арбітражного суду від 6 березня 1998 p., 
a справу заявника було передано до суду першої інстанції на повторний 
розгляд. Суд визнає себе компетентним ratione temporis для розгляду скарг 
заявника на основі статті 6 щодо цих нових процедур. 

Щодо скарг заявника за статтею 1 Першого протоколу Суд визнає себе 
компетентним ratione temporis лише стосовно тих з них, які стосуються 
третього етапу знецінення акцій заявника (18 листопада 1997 p.), що при-
звів до ліквідації українського підприємства. 

Крім того, Суд вважає за необхідне повернутися до питання щодо 
можливості та ступеню урахування фактів, які мали місце до 11 вересня 
1997 p., при аналізі питань, що подані на його розгляд, при розгляді спра-
ви щодо суті. 

2. Щодо компетенції ratione materiae Суду 

На думку Уряду, скарги заявника щодо розгляду справи арбітражним 
судом стосуються підприємницького права та не мають відношення до 
з’ясування цивільних прав та обов’язків у сенсі пункту 1 статті 6 Конвен-
ції. Стосовно права заявника на користування своїм майном Уряд вважає, 
що як власник акцій ЗАТ «Совтрансавто-Луганськ» заявник ніколи не був 
власником майна цього підприємства. Кількість акцій у власності заявни-
ка завжди лишалася незмінною, його право на володіння, контроль та ко-
ристування цими акціями не було порушено. Крім того, внаслідок лікві-
дації ЗАТ «Совтрансавто-Луганськ» заявник отримав компенсацію. Уряд 
додержується думки, що стаття 1 Першого протоколу не застосовується 
за цих обставин, беручи до уваги те, що заявник не втрачав своєї влас-
ності і він не може вважатися потерпілим у сенсі статті 34 Конвенції. 

Заявник не погоджується з думкою Уряду. Посилаючись на справу 
«Брамелід і Малмстром проти Швеції», він стверджує, що звернувся до 
українських судових установ з єдиною метою відстояти своє право на ко-
ристування (володіння та контроль) своїм майном (акціями). Він вважає, 
що започаткована ним процедура у внутрішніх судових установах має 
на меті з’ясування цивільних прав та обов’язків у сенсі пункту 1 статті 6 
Конвенції. Щодо своїх скарг за статтею 1 Першого протоколу заявник 
зауважує, що в українському праві поняття «акція» є ідентичним класич-
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ному терміну «акція», який існує в інших правових системах. Окрім пра-
ва на отримання певного прибутку з діяльності акціонерного товариства, 
власник акцій має право голосу в цьому товаристві, а також право впливу 
на рішення підприємства стосовно збільшення статутного фонду, внесення 
змін до установчих документів або розподілу його майна. Заявник наполя-
гає на тому, що через затвердження рішень ЗАТ «Совтрансавто-Луган-
ськ» про збільшення статутного фонду товариства він втратив контроль над 
діяльністю та майном підприємства, а компенсація, отримана внаслідок 
ліквідації ЗАТ «Совтрансавто-Луганськ», не може вважатися «справедли-
вою та адекватною» у сенсі Конвенції. 

Суд зауважує, що відповідно до його усталеної практики «акція» під-
приємства є складним поняттям. Вона є підтвердженням того, що її влас-
нику належить частина підприємницького капіталу та відповідні права. 
Мова йде не тільки про непряму претензію на активи підприємства, але 
й інші права, насамперед, право голосу та право впливати на підприємст-
во, які можуть випливати з акції (№11189/84, «Товариство S. і Т. проти 
Швеції», ухв. від 11 грудня 1986 p., «Ухвали та звіти» (D.R.) 50, ст. 158). 
Суд також нагадує, що акція акціонерного товариства, яка має майнову цін-
ність, може вважатися майном (№8588/79 і 8589/79, «Брамелід та Малм-
стром проти Швеції», ухв. від 12 жовтня 1982 p., D.R. 29,ст. 71). 

Суд вказує на те, що у цій справі підприємство заявника спочатку 
володіло 49% акцій ЗАТ «Совтрансавто-Луганськ», що відповідно до чин-
ного українського законодавства та статуту ЗАТ «Совтрансавто-Луганськ» 
давало змогу безпосередньо брати участь у діяльності підприємства, а також 
голосувати під час зборів акціонерів. Заявник міг у випадку необхідності 
заблокувати будь-яке рішення акціонерного товариства щодо внесення змін 
до установчих документів або збільшення статутного фонду. Виходячи 
з цього, він доводив, що знецінення його акцій призвело до втрати впливу 
на діяльність ЗАТ «Совтрансавто-Луганськ». Суд вважає, що акції, які були 
у власності заявника, мали безсумнівно майнову цінність і є «майном» 
у сенсі статті 1 Першого протоколу. 

Посилаючись на вищенаведене, Суд дійшов висновку, що арбітраж-
ний процес, під час якого заявник відстоював своє право на володіння ак-
ціями (майном), має на меті з’ясування «цивільних прав та обов’язків» у 
сенсі пункту 1 статті 6 Конвенції. Він приймає рішення відхилити попере-
днє заперечення Уряду стосовно компетенції ratione materiae Суду. 

3. Щодо статусу «потерпілого» від порушення положень Конвенції 

Так як Уряд не погоджується з тим, що заявник має статус «потерпі-
лого» від порушення положень Конвенції, Суд нагадує, що «потерпілим» 
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згідно положень статті 34 Конвенції може вважатися особа, яку безпосеред-
ньо зачіпає оскаржувана дія чи бездіяльність, а порушення вимог Конвен-
ції може мати місце навіть за відсутності шкоди. Виходячи з цього, у разі 
невизнання національними органами влади чітко або по суті порушення 
норм Конвенції та ненадання справедливої компенсації сприятливі рішен-
ня або дія відносно заявника в принципі не позбавляють його статусу «по-
терпілого» («Брумареску проти Румунії», (GC), №28342/95, 28.10.99, п. 50). 

У цій справі Суд зауважує, що на сьогоднішній момент немає остаточ-
ного рішення, яке б визнало порушені державою права заявника, що гаран-
товані Конвенцією, та надало адекватне відшкодування. 

Що стосується скарги заявника щодо порушення його права власності, 
процедура розгляду й досі триває у національних судах. Суд відзначає, 
що рішенням арбітражного суду Київської області від 23 квітня 2001 р. 
визнається, що отримана заявником компенсація внаслідок ліквідації 
ЗАТ «Совтрансавто-Луганськ» не є пропорційною частині капіталу, що 
належала заявнику на момент затвердження статуту цього товариства 
у січні 1996 р. Далі постановляється, що ЗАТ «Транс Кінг», наступник 
ЗАТ «Совтрансавто-Луганськ», має повернути заявнику ту частину влас-
ності, яка належала йому раніше. Але на цей момент це рішення не вико-
нується через подання відповідачем заяви до голови арбітражного суду 
Київської області про перевірку рішення у порядку нагляду. До того ж роз-
гляд позовів, поданих заявником на початку спору, не дав результатів. Про-
цес проти ЗАТ «Совтрансавто-Луганськ» було припинено через ліквідацію 
товариства, а позов проти Луганського міськвиконкому відхилено. Проце-
дура відшкодування ЗАТ «Транс Кінг» частини майна, що належала заяв-
нику раніше, не може, у будь якому разі, повністю ліквідувати наслідки 
можливо незаконних дій ЗАТ «Совтрансавто-Луганськ» та Луганського 
міськвиконкому через те, що вона відбувається на підставах, відмінних 
від тих, що стали причиною звернення до Суду. 

Крім того, Суд зауважує, що скарги заявника не обмежуються втру-
чанням у його право власності, а також стосуються можливих порушень 
пункту 1 статті 6 та статті 14 Конвенції. Жодне рішення не визнало та не 
відшкодувало порушення державою прав заявника, що гарантуються пунк-
том 1 статті 6 та статтею 14 Конвенції. У дійсності той факт, що судовий 
розгляд справи триває через її перегляд завдяки внесенню протесту голо-
вою Вищого арбітражного суду, може призвести до висновку, що заявник 
не повинен вважатися потерпілим від можливого порушення прав, гаран-
тованих Конвенцією. Незважаючи на це, одним з питань, що виникають 
та повинні розглядатися щодо суті, є питання щодо можливості та міри, 
у якій процедура винесення протесту головою Вищого арбітражного суду 
у тій формі, як вона передбачалася українським законодавством на мо-
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мент подій, є сумісною з принципам верховенства права та правової пев-
ності, що забезпечуються пунктом 1 статті 6 Конвенції (вищезгадане рі-
шення у справі «Брумареску проти Румунії», п. 61). 

Суд констатує, що за цих обставин заявник може, як він наполягає, 
вважатися потерпілим від порушення положень пункту 1 статті 6 та стат-
ті 14 Конвенції, а також статті 1 Першого протоколу. Як наслідок, попе-
реднє заперечення Уряду стосовно статусу «потерпілого» від порушення 
положень Конвенції відхиляється. 

4. Щодо дотримання вимоги шести місяців 

Уряд наполягає на тому, що заявник не дотримався вимоги шестимі-
сячного терміну, беручи до уваги той факт, що заяву до Суду було подано 
11 травня 1999 p., a «остаточні внутрішні рішення» відповідно до вимог 
пункту 1 статті 35 Конвенції, були винесені 4 серпня 1997 р. та 23 червня 
1998 р. арбітражними судами Луганської та Київської областей відповід-
но. На думку Уряду, процедури «у порядку нагляду», розпочаті згодом за-
явником через голів обласних арбітражних судів у цій справі та колегію 
Вищого арбітражного суду України, не є «ефективним засобом захисту» 
у світлі статті 35 Конвенції, тому що вони не зупиняють виконання ріше-
нь обласних судів і не є «звичайними» відповідно до вимог вищезазначе-
ної статті. 

У відповідь заявник зауважує, що «ефективний засіб захисту» у світ-
лі статті 35 Конвенції – це доступний зацікавленій особі засіб, викорис-
тання якого цілковито залежить від її волі. Він посилається на ухвалу від 
4 травня 1999 року відносно заяви «Кучеренко проти України», у якому 
Суд визнав неефективність процедури перегляду рішення «у порядку на-
гляду» в кримінальному судочинстві. Але заявник доводить, що ця ухва-
ла не є застосовною у цьому випадку, тому що процедура перегляду су-
дового рішення «у порядку нагляду» в кримінальному судочинстві відрі-
зняється від аналогічної процедури в арбітражному процесі. Він наполя-
гає на тому, що в арбітражному процесі звернення до голови суду першої 
інстанції та наступне звернення до колегії Вищого арбітражного суду має 
на меті перегляд рішення щодо суті, що свідчить про відсутність у цих 
судових установ розсуду щодо доречності перегляду, а також підкреслює 
їхнє зобов’язання розглянути справу та винести у ній рішення. Заявник 
стверджує, що перегляд судового рішення «у порядку нагляду», який він 
ініціював через голів арбітражних судів Київської та Луганської областей, 
а також через колегію Вищого арбітражного суду були цілком доступни-
ми, відкритими, а значить «ефективними» у світлі пункту 1 статті 35 Кон-
венції. Заявник наполягає на тому, що «остаточним внутрішнім рішенням» 
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у цій справі є постанова колегії Вищого арбітражного суду від 12 січня 
1999 р. 

Суд нагадує, що ефективним засобом захисту не може вважатися 
надзвичайна процедура, використання якої залежить від дискреційної во-
лі органів влади (№14545/89, ухв. від 9 жовтня 1990 p., D.R. 66, ст. 239), 
а також, що для того, щоб засіб захисту вважався ефективним, він пови-
нен, насамперед, бути доступним, тобто зацікавлена особа повинна бути 
в змозі самостійно ініціювати цю процедуру (№12604/86, ухв. від 10 лип-
ня 1991 p., D.R. 70, С. 125). До того ж процедура перегляду рішення «у по-
рядку нагляду» в українському кримінальному судочинстві не є «ефектив-
ним засобом захисту» у сенсі пункту 1 статті 35 Конвенції, тому що її вико-
ристання залежить від дискреційної волі органів влади («Кучеренко проти 
України» (ухв.), № 41974/98, 4.5.1999). 

Суд зауважує, що відповідно до українського законодавства подаль-
ший перебіг процедури арбітражного розгляду після винесення рішення 
арбітражним судом першої інстанції можливе в рамках процедури пере-
гляду «у порядку нагляду». Він вважає, що незважаючи на схожість про-
цедур перегляду «в порядку нагляду» в кримінальному та арбітражному 
судочинстві, ця процедура в арбітражному процесі на стадії розгляду 
справи головою арбітражного суду першої інстанції та колегією Вищого 
арбітражного суду України відрізняється від аналогічної у кримінальному 
процесі. У кримінальному процесі процедура перегляду «в порядку нагля-
ду» судового рішення з метою його перевірки може бути ініційована про-
курором, головою суду або їхніми заступниками. Зацікавлена сторона може 
звернутися до цих осіб з проханням ініціювати процедуру перегляду «в по-
рядку нагляду», але не має права ініціювати вищезазначену процедуру з вла-
сної волі. Щодо арбітражного процесу у цій справі, процедура перегляду 
«в порядку нагляду» з метою перевірки остаточного судового рішення може 
бути розпочата за бажанням однієї з сторін в процесі або прокурором та 
його заступниками. Відповідно до положень українського законодавства 
з моменту винесення остаточного рішення арбітражним судом першої ін-
станції будь-яка з сторін у процесі може подати заяву про перегляд цього 
рішення у порядку нагляду спочатку голові того ж суду, а потім колегії 
Вищого арбітражного суду України. Це означає, що зацікавленій стороні 
надано можливість розпочати вищезгадану процедуру з власної ініціативи. 

Суд зазначає, що Уряд не заперечує, що заявник мав можливість роз-
почати процедуру перегляду рішення «в порядку нагляду» з власної 
ініціативи шляхом подання заяви голові арбітражного суду першої інста-
нції та в колегію Вищого арбітражного суду України. Беручи до уваги іс-
нування в українському законодавстві чіткої різниці між процедурами пе-
регляду рішення «в порядку нагляду» в кримінальному та арбітражному 
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процесах, Суд дійшов висновку, що використання заявником процедури 
перегляду рішення «в порядку нагляду» шляхом подання заяви голові ар-
бітражного суду першої інстанції та в колегію Вищого арбітражного суду 
є необхідним згідно положень пункту 1 статті 35 Конвенції. Виходячи з ви-
щенаведеного, Суд приймає рішення, що у цій справі «остаточним внут-
рішнім рішенням» у сенсі пункту 1 статті 35 Конвенції було рішення, ви-
несене 12 січня 1999 р. колегією Вищого арбітражного суду України. По-
передні заперечення Уряду щодо дотримання вимоги шести місяців, таким 
чином, відхиляються. 

5. Щодо використання внутрішніх засобів захисту 

Уряд вважає, що заявник не використав внутрішні засоби захисту, 
тому що він не подав до компетентних судових установ позову з метою 
захисту його права власності, гарантованого статтею 1 Першого протоколу, 
або з метою заперечення неупередженості та незалежності українських 
судів. До того ж Уряд стверджує, що заява є передчасною, тому що вирі-
шення спору внутрішніми судами ще не закінчене і справа заявника все 
ще розглядається національними судовими установами. 

Заявник заперечує думку Уряду і стверджує, що відповідно до чинно-
го законодавства в нього була лише одна можливість відстояти свої права 
акціонера. Вона полягала, по-перше, у доведенні незаконності затверджен-
ня рішень ЗАТ «Совтрансавто-Луганськ» і, по-друге, у поданні до Лугансь-
кого міськвиконкому вимоги про відшкодування збитків. Інших шляхів, 
передбачених українським законодавством, не було. До того ж, заявник 
стверджує, що українське законодавство не передбачає жодного судового 
засобу оскарження упередженості та несправедливості судів. Вирішення 
цього питання належить до компетенції голови відповідної судової уста-
нови, який приймає рішення щодо існування сумнівів стосовно гарантії 
неупередженості та справедливості членів арбітражного суду. 

Заявник також звертає увагу на те, що внутрішню судову процедуру 
було знов розпочато за ініціативи голови Вищого арбітражного суду, а не 
на прохання однієї зі сторін. Він вважає, що це не є «звичайним засобом 
судового розгляду» у світлі Конвенції, тому що його використання зале-
жить від дискреційного повноваження голови судової установи. Він та-
кож нагадує, що відповідно до вимог чинного законодавства подібна про-
цедура може розпочинатися протягом одного року з моменту винесення 
остаточного рішення. У цій справі остаточне рішення було винесене 12 
січня 1999 p., a подання голови Вищого арбітражного суду подано у квітні 
2000 p., що є недотриманням встановленого терміну. Заявник висловлює 
думку, що ініціювання повторного розгляду справи є лише своєрідною 
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тактикою Уряду, за допомогою якої він намагається подовжити проце-
дуру розгляду в суді, і що він залишиться безрезультатним. 

Суд нагадує свою практику, відповідно до якої правило використання 
внутрішніх засобів захисту, передбачене пунктом 1 статті 35 Конвенції, 
накладає на осіб, що мають на меті розпочати розгляд справи проти дер-
жави у міжнародному судовому чи арбітражному органі, обов’язок попе-
реднього використання засобів, які надаються юридичною системою їх-
ньої країни. Вищезгадані засоби повинні дійсно існувати як в теорії, так 
і на практиці, без чого їм бракуватиме необхідної ефективності та доступ-
ності («Ілхан проти Туреччини», (GC), №22277/93, 27.6.2000, п. 58). Країні-
відповідачу належить довести, що ці вимоги виконано («Далія проти Фран-
ції», № 26102/95, п. 38, Зібрання 1998-1). Це означає, що Уряд повинен чітко 
вказати, які необхідні засоби не були використані зацікавленою особою 
(«Готрен та інші проти Франції», № 21257/93, 21258/93, 21259/93 та 
21260/93, п. 51, Зібрання 1998-ІІІ. Суду належить проаналізувати, взявши 
до відома всі обставини справи, чи зробив заявник все об’єктивно необ-
хідне для того, щоб використати внутрішні засоби захисту («Аско проти 
Туреччини», № 21987/93, п.п. 53-54, зібрання 1996-VI). 

Суд зауважує, що у цій справі заявник заперечив законність актів, 
якими Луганський міськвиконком затвердив рішення ЗАТ «Совтрансав-
то-Луганськ», що призвели до знецінення акцій заявника. Згідно поло-
жень українського законодавства заявник не мав можливості розпочати 
одночасно іншу процедуру на підставі тих самих фактів та за участю тих 
же сторін. Крім того, українське законодавство не передбачає жодного 
судового засобу оскарження упередженості та несправедливості націо-
нальних судів. Він зауважує, що Уряд не надав йому жодних пояснень 
на підтвердження позиції щодо прийнятності та ефективності засобів, що 
не були використані заявником. 

Суд вважає за необхідне також з’ясувати, чи може і в якій мірі рі-
шення про перегляд справи з ініціативи органів влади бути причиною не-
прийнятності заяви через її передчасність. З цього приводу він зазначає, 
що на момент звернення заявника до Суду розгляд справи в арбітражних 
судах закінчився. Остаточне рішення згідно положень пункту 1 статті 35 
Конвенції було винесене 12 січня 1999 р. Вищим арбітражним судом. Від-
повідно до українського законодавства заявник не мав інших звичайних 
засобів для оскарження судових рішень стосовно нього. Після 12 січня 
1999 р. заявник звернувся до Генеральної прокуратури України та голови 
Вищого арбітражного суду з проханнями про опротестування та перевір-
ку винесених рішень «у порядку нагляду». Незважаючи на це, компетент-
ні посадові особи не внесли протест у період, передбачений для цього 
чинним законодавством, а саме: протягом року. Суд вважає, що заявник 
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зробив все залежне від нього для використання всіх засобів внутрішнього 
захисту і що на момент подачі заяви вона відповідала вимогам, встанов-
леним пунктом 1 статті 35 Конвенції. 

Суд констатує, що через рік та два місяці після винесення остаточно-
го внутрішнього рішення голова Вищого арбітражного суду, скориставши-
сь своєю дискреційною владою, все таки вніс протест на судові рішення 
стосовно заявника, що в свою чергу привело до повторного розгляду спору. 
Але він вважає, що було б надмірним вимагати від заявника проходження 
втретє нової арбітражної процедури, результат та строки якої є не передба-
чуваними. 

Суд вирішує відхилити попереднє заперечення Уряду стосовно не-
вичерпання засобів внутрішнього захисту. Крім того, він вважає за необ-
хідне приєднати до розгляду по суті питання щодо сумісності протесту з 
принципами, на яких ґрунтується пункт 1 статті 6 Конвенції, у світлі рі-
шення в справі «Брумареску проти Румунії». 

В. ЩОДО ОБҐРУНТОВАНОСТІ СКАРГ 

1. Стосовно пункту 1 статті 6 Конвенції 

Посилаючись на положення пункту 1 статті 6 Конвенції, заявник скар-
житься на те, що його справу не було розглянуто справедливо та у розум-
ний строк неупередженим і незалежним судом. Він також незадоволений 
відсутністю відкритого слухання його справи. 

Суд зауважує, що ця скарга складається з трьох частин: перша стосу-
ється браку неупередженості та незалежності судів; друга – відсутності 
відкритого слухання в арбітражному суді Київської області та Вищому ар-
бітражному суді; третя – тривалості внутрішньої процедури. 

а) Уряд наполягає на тому, що українське законодавство надає цілу 
низку гарантій щодо неупередженості та незалежності судів та їх членів, 
що підтверджується способом призначення на посаду судді та фінансу-
вання діяльності судів. Він додає, що національне право також передбачає 
гарантії неможливості будь-якого зовнішнього тиску на суди. 

На думку Уряду, надані заявником факти не можуть вважатися ваго-
мою підставою для сумніву у неупередженості та незалежності відповід-
них судових установ. Насамперед, він заявляє, що відповідно до чинного 
законодавства Президент України зобов’язаний відреагувати на будь-яке 
звернення українських громадян та прийняти у зв’язку з ним рішення 
згідно закону. У цій справі резолюції Президента України мали на меті 
гарантувати дотримання принципу верховенства закону, а самовідвід суд-
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ді арбітражного суду Київської області тільки підтверджує повагу до прин-
ципу незалежності суду. 

У свою чергу, заявник не заперечує існування в українському зако-
нодавстві норм, що забезпечують незалежність та неупередженість судів. 
Але він вважає, що у судовій практиці цих норм дотримуються не завжди. 
Він посилається, насамперед, на загальновідомі факти щодо фінансової 
залежності судів від бюджетів органів місцевого самоврядування, надані 
Рахунковою Палатою України у її щорічному звіті за 1999 р., яка є «засо-
бом впливу на суди та становить загрозу дотриманню принципу незале-
жності суддів, гарантованого Конституцією». 

Стосовно резолюції Президента України заявник звертає увагу на те, 
що, по-перше, її було адресовано не тільки авторам звернень, а й посадо-
вим особам або суддям, що не мали жодного відношення до авторів, як, 
наприклад, голова Вищого арбітражного суду. По-друге, їх метою було 
не тільки «гарантувати дотримання принципу верховенства права», а й 
«захистити інтереси українських громадян». Заявник привертає увагу 
Суду до телеграми від 6 березня 1998 pоку, якою голова Луганської обла-
сної державної адміністрації інформував Президента України про те, що 
Вищий арбітражний суд, не прийнявши до уваги резолюцію від 28 січня 
1998 р. щодо захисту національних інтересів, скасував рішення від 4 та 
14 серпня 1997 р. і відправив справу на новий розгляд, що, на його по-
гляд, становить погрозу функціонуванню ЗАТ «Совтрансавто-Луганськ» 
та обмежує інтереси України на користь Росії. Крім того, у листі від 12 
травня 2000 року голова арбітражного суду Київської області висловив 
сумнів щодо можливості гарантувати повну неупередженість суддів під 
час розгляду ними справи заявника, що могло призвести до передбачува-
них негативних наслідків. 

Заявник нагадує, що відмова судді від участі у процесі мала місце 20 
травня 1998 pоку, тобто наступного дня після надходження нової резо-
люції Президента України (від 19 травня 1998 р.) щодо «захисту інтересів 
українських громадян» до голови Вищого арбітражного суду. Наслідком 
цього став одночасний розгляд 23 червня 1998 р. двох справ новим суддею 
без надання можливості висловлення сторонам та без достатнього роз’яс-
нення мотивів його рішення, яке було більш сприятливим щодо «інтересів 
українських громадян». 

b) Уряд зауважує, що відповідно до практики Суду положення статті 
6 Конвенції застосовуються не так суворо до процедур цивільного харак-
теру, як до кримінальних, а також, що відкритість судових засідань під 
час апеляційної процедури може обмежуватися через надзвичайні обста-
вини справи. Він вважає, що в цьому випадку існували «надзвичайні об-
ставини», що дозволили не дотриматися вимоги відкритості процедури. 
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У будь-якому разі, заявник міг надати Вищому арбітражному суду всі не-
обхідні, на його думку, аргументи в письмовому вигляді, а ця судова уста-
нова могла відповісти на всі його зауваження. В арбітражному суді першої 
інстанції відбулося відкрите судове засідання у справі. На думку Уряду, 
судовий процес був справедливим у світлі статті 6 Конвенції. 

Заявник нагадує, що 9 червня 1998 р. арбітражний суд Київської об-
ласті припинив розгляд справи № 13/10-98 до винесення нового рішення 
у справі № 70/10-98 і що відповідно до положень українського законодав-
ства суд повинен був винести рішення про новий розгляд справи № 13/10-98 
та розглянути її по суті. У той самий час, 23 червня 1998 pоку суд виніс 
рішення щодо суті справи № 13/10-98 без формального відновлення про-
вадження та без надання сторонам можливості висловитися. Тобто заяв-
ник вважає, що його право на відкрите слухання справи було порушене. 

с) Посилаючись на рішення Суду від 25 березня 1999 p. y справі 
«Папачелас проти Греції», Уряд нагадує, що питання щодо прийнятної 
тривалості процедури розгляду спору повинно вирішуватися, беручи до 
уваги складність справи, поводження заявника та органів державної вла-
ди. Він наполягає на тому, що справа заявника була дуже складною з юри-
дичної точки зору, що вимагало поглибленого вивчення національними 
судовими установами всіх її обставин та аргументів сторін, а також тлу-
мачення положень чинного законодавства. Уряд заявляє, що на кожній 
стадії розгляду спору саме заявник, а не державні органи розпочинав нову 
процедуру, що подовжувало процес вирішення спору. Як наслідок, Уряд 
наполягає на тому, що тривалість процедури розгляду спору пояснює-
ться складністю справи та поводженням заявника, який багато разів ви-
магав перегляду остаточних рішень. На його думку, тривалість розгляду 
цієї справи не може вважатися неприйнятною у світлі пункту 1 статті 6 
Конвенції. 

Заявник не погоджується з позицією Уряду. Він вважає, що з 1997 
року його справу й досі не вирішено українськими судовими установами, 
які через неадекватне та суперечливе застосування українського права 
були вимушені відповідно до вказівок Вищого арбітражного суду неод-
норазово переглядати цю справу. До того ж він нагадує, що останнього 
разу процедуру вирішення спору було поновлено з ініціативи органу дер-
жавної влади, яка чекала рік та два місяці, що перебільшує встановле-
ний законом строк, щоб внести протест з метою скасування винесених 
раніше судових рішень. Заявник вважає, що на цей момент він знахо-
диться у нез’ясованій ситуації, тому що остаточне судове рішення й досі 
не винесене, а перспектива завершення внутрішньої судової процедури є 
нечіткою. 
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d) У світлі обставин справи Суд вважає, що скарги заявника на основі 
пункту 1 статті 6 Конвенції ставлять серйозні питання права і фактів та по-
требують вивчення щодо суті. 

2. Щодо статті 1 Першого протоколу 

Заявник скаржиться на те, що внаслідок затвердження державною вла-
дою незаконних рішень акціонерного товариства Совтрансавто-Луганськ, 
він втратив контроль за діяльністю та майном цього товариства. Він вважає, 
що затвердження рішень державною владою становить порушення права 
на повагу до його майна, гарантованого статтею 1 Протоколу 1. 

Уряд посилається на положення українського законодавства, згідно 
яких власник підприємства відповідає за дотримання вимог закону щодо 
установчих документів, які подаються до державного реєстраційного ор-
гану. Він наполягає на тому, що Луганський міськвиконком як держав-
ний орган, уповноважений затвердити установчі документи та рішення 
ЗАТ «Совтрансавто-Луганськ», не може нести відповідальність за зміст 
цих документів. 

Уряд стверджує, що в період з 1996 до 1998 pоку різні державні ор-
гани неодноразово проводили перевірку діяльності ЗАТ «Совтрансавто-
Луганськ», але не було зафіксовано жодних «серйозних» порушень націо-
нального законодавства. У будь-якому разі, навіть якщо було б встановле-
не серйозне порушення законодавства, відповідало б за це підприємство 
«Совтрансавто-Луганськ». Роль державної влади зводилася до затверд-
ження рішень ЗАТ «Совтрансавто-Луганськ» від 18 листопада 1997 року 
та 17 лютого 1998 року. Відповідність законодавству актів затвердження 
та рішень ЗАТ «Совтрансавто-Луганськ» було доведено у арбітражних 
судових установах. На думку Уряду, немає жодного прямого зв’язку між 
актами затвердження виконкому та втратою заявником контролю за май-
ном. Право, гарантоване статтею 1 Першого протоколу не було порушене 
державою. 

Уряд посилається на справу «Брамелід та Малмстром проти Швей-
царії», у якій Комісія дійшла висновку, що «примусовий продаж акцій, 
що мають майнову цінність, не є порушенням статті 1 Першого протоколу». 

Зі свого боку, заявник нагадує, що виконком наділено чітко регламен-
тованими законодавством повноваженнями щодо затвердження рішень 
акціонерних товариств саме державою. Виходячи з положень українсько-
го права, виконавчий комітет здійснює свої функції, керуючись принци-
пом верховенства закону та відповідно до встановленої законодавством 
процедури. Не можна вважати, що виконавчий комітет не несе відповіда-
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льності за здійснення своїх повноважень. Це суперечило б положенням 
Конституції (ст. 76) та законодавства. 

Крім того, заявник стверджує, що відповідальність виконавчого ко-
мітету ґрунтується на зобов’язанні відхилити прохання підприємства про 
затвердження рішень, зміст та форма яких не відповідають вимогам зако-
ну. Відмова у затвердженні рішень підприємства виконавчим комітетом 
є лише одним з аспектів відповідальності цього підприємства. Але відпові-
дальність підприємства не виключає відповідальності виконавчого комі-
тету, який також повинен дотримуватися певної процедури до моменту 
затвердження. Законодавством передбачено вичерпний перелік докумен-
тів, які необхідно надати виконавчому комітету для того, щоб рішення 
про внесення змін до установчих документів або про збільшення статут-
ного фонду могло бути затверджене і, як наслідок, набуло чинності. До 
виконавчого комітету також повинен бути наданий протокол зборів акці-
онерів, у якому факт прийняття відповідного рішення засвідчений підпи-
сами всіх акціонерів. У цій справі підписи деяких акціонерів повинні були 
бути засвідчені нотаріально. Але виконавчий комітет затвердив рішення 
про внесення змін до установчих документів та про збільшення статутно-
го фонду, не вимагаючи відповідного протоколу. У цій ситуації виконав-
чий комітет не повинен був затверджувати ці рішення. Виконавчий комі-
тет несе відповідальність за невиконання передбаченого законодавством 
державного контролю за діяльністю акціонерного товариства. Якщо вико-
навчий комітет здійснював би лише формальне затвердження, його конт-
рольні функції не мали би жодного сенсу. До того ж, відповідно до положе-
нь українського законодавства виконавчий комітет як «орган державної 
влади, що є відповідальним за свої дії» може бути притягнений до відпові-
дальності за свої дії або бездіяльність в судовому порядку. Відповідальні-
сть за відшкодування збитків внаслідок неправомірних дії або бездіяльно-
сті виконавчого комітету гарантується положеннями законодавства та Кон-
ституції (ст. 56). 

Заявник стверджує, що рішення ЗАТ «Совтрансавто-Луганськ» набу-
ли чинності через їх незаконне затвердження виконавчим комітетом. Він 
нагадує, що з усіх державних установ, що покликані здійснювати контроль 
за діяльністю акціонерних товариств, найголовнішою є Державна Комісія 
з цінних паперів та фондового ринку, яка у березні 1998 р. вивчала діяль-
ність ЗАТ «Совтрансавто-Луганськ» та констатувала численні порушення 
товариством чинного законодавства. У той самий час її висновки, через які 
заявник прийняв рішення щодо втручання у процедуру, не були прийняті 
до відома судовими установами. 

Стосовно посилання Уряду на справу «Брамелід та Малмстром проти 
Швеції», заявник вважає, що його справа не має відношення до «примусо-
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вого продажу акцій», але до порушення його права на контроль за діяль-
ністю та майном ЗАТ «Совтрансавто-Луганськ». 

Після розгляду аргументів сторін Суд приймає рішення, що скарги за-
явника на основі статті 1 Першого протоколу піднімають серйозні питан-
ня фактів і права та потребують розгляду щодо суті. 

3. Щодо статті 14 Конвенції 

Заявник вважає себе жертвою дискримінаційного ставлення з боку 
української влади, яка намагалася «захистити інтереси українських гро-
мадян», надаючи перевагу українському підприємству на шкоду російській 
стороні. З цього приводу він посилається на положення статті 14 Конвенції. 

Уряд стверджує, що заявник подав позов до суду з метою оскарження 
рішень органів державної влади і що ставлення національних судових ор-
ганів до заявника не було дискримінаційним. Крім того, інформація, нада-
на заявником, є недостатньою для підтвердження його скарг за статтею 
14 Конвенції. 

Заявник, зі свого боку, наполягає, що всі вказівки Президента Украї-
ни були спрямовані на «захист інтересів громадян України, тобто інтере-
сів ЗАТ «Совтрансавто-Луганськ», українського товариства, на шкоду ін-
тересам заявника, російського товариства. 

Суд вважає, що скарга заявника за статтею 14 Конвенції піднімає серйо-
зні питання права і фактів, які вимагають розгляду їх у сукупності зі скар-
гами заявника за статтями 6 Конвенції та 1 Першого протоколу до неї. 

Суд вважає у світлі аргументів сторін, що справа піднімає складні 
питання права і фактів і що слід розглянути щодо суті обґрунтованість 
всієї заяви, включно з питанням часової компетенції Суду. Він вважає, 
що заява не є очевидно необґрунтованою в сенсі пункту 3 статті 35 Кон-
венції, а жодної іншої підстави для визнання її неприйнятною не було 
встановлено. 

З цих підстав Суд одноголосно: 

визнає заяву прийнятною, не роблячи жодних висновків щодо суті. 
 

Вінсен Берже Георг Ресс 
секретар Комісії голова Комісії 
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