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Ґонґадзе проти України

Справи, які стосуються права на життя,
свободи від катувань та поганого поводження,
права на свободу та особисту недоторканність

CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
ДРУГА СЕКЦІЯ
СПРАВА «ҐОНҐАДЗЕ проти УКРАЇНИ»
(Заява № 34056/02)

Рішення
Страсбург
8 листопада 2005 року
Це рішення набуває статусу остаточного відповідно до обставин,
§ 2 статті 44 Конвенції. Воно може бути відредагованим.



Право на життя, свободу від катувань, право на свободу та особисту недоторканність
У справі «Ґонґадзе проти України»
Європейський суд з прав людини (друга секція), засідаючи пала
тою, до складу якої увійшли судді:
п. К. Юнґвірт,
п. Ж.-П. Коста, голова,
п. А.Б. Бака,
п. В. Буткевич,
пані Д. Йочєнє,
п. І. Кабрал Баррето,
та пані С. Доллє, секретар секції,
порадившись у нарадчій кімнаті 22 березня та 11 жовтня 2005 р.,
виносить таке рішення, що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справа порушена проти України за заявою № 34056/02, пода-
ною до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав і ос-
новоположних свобод людини (далі – Конвенція) громадянкою Ук-
раїни Мирославою Ґонґадзе (далі – заявниця) 16 вересня 2002 року.
2. Заявницю представляла пані С. Пресс-Лоссінот, юрист, що
практикує у м. Парижі, Франція. Уряд України (далі – Уряд) був
представлений його уповноваженими – пані В. Лутковською та пані
З. Бортновською.
3. Заявниця стверджувала, що державні органи не змогли захис-
тити життя її чоловіка та провести розслідування його зникнення та
смерті, що спричинило їй серйозні моральні страждання.
4. Заява була передана до другої секції Суду (п. 1 Правила 52
Регламенту Суду). Зі складу секції була створена палата в порядку,
встановленому п. 1 Правила 26 Регламенту, яка розглядала справу
(п. 1 статті 27 Конвенції).
5. Ухвалою від 22 березня 2005 року Суд оголосив заяву прий-
нятною.
6. І заявниця, і Уряд подали свої зауваження щодо суті (п. 1
Правила 59).

ФАКТИ
I. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ

7. Заявниця народилась у 1972 році та проживає у м. Арлінгтоні,
Сполучені Штати Америки (далі – США).



Ґонґадзе проти України

А. Факти справи, викладені сторонами

8. Георгій Ґонґадзе, чоловік заявниці, був журналістом, який
зник 16 вересня 2000 року за обставин, які державні органи України
досі не встановили в повному обсязі, незважаючи на ряд звернень та
вимог заявниці. Однак нещодавно декілька співробітників міліції
були обвинувачені у викраденні та вбивстві п. Ґонґадзе.

(а) Події, які передували зникненню чоловіка заявниці
9. п. Ґонґадзе був політичним журналістом та головним редак-
тором інтернет-видання «Українська правда». Він був відомий своїм
критичним ставленням до осіб, які були при владі, та активною учас-
тю в розвитку інформаційної акції в Україні та за кордоном, розпо-
чатої з приводу проблем свободи слова в його країні. У своїх репор-
тажах він висвітлював такі теми, як стверджувана антидемократична
діяльність українських органів влади та корупція серед державних
службовців вищого рівня.
10. За декілька місяців до свого зникнення п. Ґонґадзе в розмові
із своїми родичами та колегами декілька раз зауважував, що він став
об’єктом погроз та переслідувань.
11. 14 липня 2000 року п. Ґонґадзе написав відкритого листа до
Генерального прокурора, в якому скаржився про таке:
– співробітники правоохоронних органів допитали його роди-
чів та друзів у м. Львові, а також його колег у м. Києві з приводу
його особи. Ці допити були проведені під приводом розслідування
злочину в м. Одесі, до якого, як стверджувалось, п. Ґонґадзе був при-
четний. (Заявниця зауважує, що п. Ґонґадзе нічого не знав ні про
той злочин, ні про осіб, які були причетні до нього. Сам він з цього
приводу ніколи не допитувався);
– деякий час невідомі особи в автомобілі з номерним знаком
07309 КВ переслідували п. Ґонґадзе на шляху з його дому до офісу і
з офісу до дому.
У своєму відкритому листі п. Ґонґадзе просив Генерального про-
курора здійснити заходи для захисту його від того, що він назвав
«моральним терором», а також знайти та покарати осіб, які були
причетні до цього.
12. У відповідь Генеральний прокурор надіслав листа до облас-
ної прокуратури м. Львова, де п. Ґонґадзе мав офіційну реєстрацію
місця проживання (прописку). Прокурор м. Львова відповів, що міс-
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ця та вулиці (м. Києва), зазначені у листі п. Ґонґадзе, у м. Львові не
існують.
13. Пізніше Міністр внутрішніх справ, який на той час займав
цю посаду, повідомив представників неурядової організації «Репор-
тери без кордонів» (як було викладено у пізнішому звіті від 22 січня
2001 року), що автомобільний номерний знак був викрадений з ав-
томобіля міліції в лютому 2000 року.
14. 1 вересня 2000 року Генеральна прокуратура повідомила
п. Ґонґадзе про відсутність підстав для прийняття за його листом
рішення відповідно до статті 52-1 Кримінально-процесуального ко-
дексу (заходи захисту в межах кримінального провадження).
15. 16 вересня 2000 року п. Ґонґадзе зник.

(б) Розслідування фактів зникнення та вбивства чоловіка заявниці
16. 17 вересня 2000 року заявниця звернулась до Московського
РУ ГУ МВС України в м. Києві з заявою про зникнення її чоловіка.
17. 18 вересня 2000 року (19 вересня, як зазначив Уряд) прокура-
тура Печерського району розпочала розслідування за фактом умис-
ного вбивства (справа Ґонґадзе). Розслідування включало обшук тих
місць, де востаннє бачили п. Ґонґадзе, та допит осіб, які в той час
були там. Заявниця зазначає, що здавалось, що слідчий прокуратури,
який розслідував справу, п. Х, здійснював серйозне розслідування.
Проте на початку листопада його замінили іншим слідчим, п. В.
18. 2 листопада 2000 року поблизу м. Таращі у Київській області
було знайдено тіло невідомої особи без голови.
19. 3 листопада 2000 року прокуратура м. Києва порушила справу
за фактом умисного вбивства невідомої особи (Таращанська справа).
20. Перший розтин тіла був зроблений місцевим експертом, і
8 листопада 2000 року був складений висновок. Згідно з цим вис-
новком час смерті невідомої особи приблизно збігався з часом зник-
нення п. Ґонґадзе.
21. 10 листопада 2000 року з короткої статті в газеті родичі дізна-
лись про знайдене поблизу м. Києва тіло невідомої особи. 15 листо-
пада 2000 року при впізнанні тіла вони впізнали коштовності, які
належали п. Ґонґадзе, а також сліди старої рани на тілі, що відпові-
дали тим, які мав зниклий журналіст. Вміст шлунка відповідав тій
їжі, яку п. Ґонґадзе споживав у день свого зникнення. Родичі взяли
фрагмент шкіри з тіла для того, щоб його дослідили незалежні ек-
сперти.
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22. З цієї дати слідчі, як стверджувалось, змінили своє став-
лення та почали перешкоджати розслідуванню. 15 листопада 2000
року тіло було перевезено з місцевого моргу м. Таращі. Через три дні
прокуратура Київської області зазначила, що тіло було перевезене до
м. Києва. Усі документи, які стосувались проведення першої судовомедичної експертизи у м. Таращі, були вилучені. Місцевому експер-
ту було заборонено обговорювати результати розтину тіла, і пізніше
проти нього було порушено кримінальну справу. 16 листопада 2000
року заступник Міністра внутрішніх справ оголосив висновки, про-
тилежні попереднім. Зокрема, було повідомлено, що знайдене тіло
знаходилось у ґрунті приблизно два роки.
23. 21 листопада 2000 року заявниця звернулась до слідчого про-
куратури Печерського району м. Києва з клопотанням про:
– визнання її потерпілою в Таращанській справі;
– ідентифікацію тіла невідомого та коштовностей, знайдених
біля тіла;
– призначення судово-медичної експертизи для встановлення
факту належності тіла, знайденого поблизу м. Таращі, її чоловіку.
24. 23 листопада 2000 року слідчий відмовив заявниці в задово-
ленні її клопотання.
25. Того ж дня заявниця звернулась також до прокурора Київсь-
кої області з клопотанням не призначати кремацію тіла, знайденого
поблизу міста Таращі, і дозволити їй поховати тіло, якщо буде вста-
новлено, що воно належало її чоловікові.
26. 29 листопада 2000 року прокуратура Печерського району
м. Києва визнала заявницю потерпілою у справі Ґонґадзе.
27. 4 грудня 2000 року начальник слідчого відділу прокуратури
м. Києва повідомив заявницю про те, що за фактом убивства невідо-
мої особи було порушено кримінальну справу та призначено судовомедичну експертизу; проте немає підстав для визнання її потерпілою
в Таращанській справі. Також було обіцяно інформувати заявницю
щодо її можливої участі у впізнанні речей, знайдених поблизу тіла.
Відповідно, заявниці не було дозволено брати участь у впізнанні тіла
на цій стадії.
28. 6 грудня 2000 року заявниця звернулась до Генеральної про-
куратури за дозволом на участь у впізнанні тіла та об’єднання двох
проваджень.
29. 8 грудня 2000 року Генеральний прокурор оголосив, що до-
слідження ДНК деякий час неможливе з огляду на хворобу пані Лесі
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Ґонґадзе, матері загиблого. Пізніше остання спростувала це тверд-
ження. Генеральний прокурор заявив, що його невірно зрозуміли.
30. 10 грудня 2000 року, більш ніж через місяць після того, як
знайшли тіло, заявниці було дозволено брати участь у його впізнан-
ні. Перебуваючи у шоковому стані, заявниця не змогла ідентифіку-
вати тіло загиблого як таке, що дійсно належало її чоловікові.
31. 11 грудня 2000 року у матері загиблого було відібрано зразки
крові для проведення дослідження ДНК.
32. 14 грудня 2000 року заявниця звернулась до Генерального
прокурора з клопотанням про залучення в розслідування іноземних
експертів відповідно до Європейської конвенції про взаємну допо-
могу у кримінальних справах (від 1959 року).
33. 15 грудня 2000 року Генеральний прокурор зробив заяву про
те, що тіло, знайдене поблизу міста Таращі, не належало п. Ґонґадзе.
34. 18 грудня 2000 року Генеральна прокуратура відмовила заяв-
ниці в задоволенні її клопотання про залучення іноземних експер-
тів в проведення експертизи ДНК. Прокуратура також повідомила
заявницю, що проведення всіх необхідних експертиз було доручено
українським установам.
35. Пізніше у справі було проведено декілька досліджень ДНК,
включаючи дослідження, зроблені іноземними експертами. Судо-
во-медичні експертизи, проведені російськими та американськими
спеціалістами, підтвердили існування великої ймовірності того, що
тіло, знайдене поблизу міста Таращі, належить п. Ґонґадзе. Проте
розслідування, здійснене ad hoc парламентським комітетом, та екс-
пертиза, здійснена німецькими спеціалістами, не підтвердили цього
висновку.
36. Заявниця зауважувала, що слідчі органи ніколи не повідом-
ляли її про результати цих експертиз. Вона дізнавалась про них із
засобів масової інформації.
37. 10 січня 2001 року Генеральний прокурор оголосив у пар-
ламенті попередні висновки судово-медичної експертизи, здійсненої
російськими експертами, відповідно до яких тіло, знайдене поблизу
м. Таращі, належало п. Ґонґадзе (ймовірність складала 99,64%). Не-
зважаючи на це, ідентифікація тіла не могла бути офіційно прий-
нята, оскільки були свідки, які стверджували, що після зникнення
п. Ґонґадзе бачили живим у м. Львові в листопаді та грудні 2000
року. Ця інформація була перевірена, але також не знайшла свого
об’єктивного підтвердження.
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38. 12 січня 2001 року заявниця та мати загиблого звернулись
до Генеральної прокуратури з клопотанням про визнання їх потер-
пілими в Таращанській справі та проведення додаткової експертизи
тіла. Того ж дня Генеральний прокурор повідомив заявницю про
скасування постанови прокуратури Печерського району м. Києва від
29 листопада 2000 року про визнання її потерпілою. Заявниця звер-
нулась зі скаргою до прокуратури Печерського району м. Києва.
39. 13 січня 2001 року Генеральна прокуратура відмовила заяв-
ниці в задоволенні клопотання про визнання її потерпілою, стверд
жуючи, що ні факт смерті п. Ґонґадзе, ні факт належності тіла,
знайденого поблизу м. Таращі, п. Ґонґадзе однозначно встановлені
не були.
40. 15 січня 2001 року суд Печерського району м. Києва визнав
право заявниці та матері загиблого бути потерпілими та зобов’язав
Генеральну прокуратуру надати їм цей статус. Проте 17 січня 2001
року всупереч рішенню суду Генеральна прокуратура знову відмо-
вила в наданні цього статусу. Як виняток, Генеральна прокуратура
погодилась видати їм для поховання тіло невідомої особи, знайдене
поблизу м. Таращі. Одночасно було роз’яснено, що в компетенцію
Генеральної прокуратури не входить питання видачі свідоцтва про
смерть.
41. Також 15 січня 2001 року головний редактор газети «Грані»
назвав імена тих міліціонерів, які, як стверджувалось, брали участь
у переслідуванні п. Ґонґадзе.
42. Заявниця та мати загиблого оскаржили відмову у визнанні їх
потерпілими до Печерського районного суду м. Києва. 9 лютого 2001
року Печерський районний суд визнав відмову Генеральної прокура-
тури у наданні статусу потерпілих неправомірною. Генеральна про-
куратура оскаржила це рішення.
43. 24 січня 2001 року слідчі виділяють із справи Ґонґадзе в ок-
реме провадження справу за фактом наклепу, до якої був причетний
п. Мельниченко.
44. Незважаючи на апеляцію, 26 січня 2001 року з огляду на
докази подальших судово-медичних експертиз Генеральна прокура-
тура визнала заявницю та матір загиблого потерпілими. (Заявниця
зазначала, що це було зроблено під впливом Резолюції Парламент-
ської Асамблеї Ради Європи № 1239 (2001), відповідно до якої вима-


Див. рішення у справі «Мельниченко проти України» від 19 жовтня 2004 року,
№ 17707/02, п. 15.



Право на життя, свободу від катувань, право на свободу та особисту недоторканність
галось «проведення швидкого, повного та відкритого розслідування
факту зникнення або смерті п. Ґонґадзе; публічне повідомлення ре-
зультатів розслідування так швидко, як це можливо;… повага прав
родичів жертви, включаючи їх право на визнання потерпілими у
випадку смерті п. Ґонґадзе»).
45. 27 лютого 2001 року Генеральна прокуратура повідомила за-
явницю, що додаткові докази у справі підтвердили, що тіло, знай-
дене поблизу міста Таращі, належало п. Ґонґадзе. Було порушено
справу за фактом убивства п. Ґонґадзе. При цьому заявницю та матір
загиблого було визнано потерпілими.
46. 16 березня 2001 року заявниця звернулась до Генерального
прокурора з клопотанням про ознайомлення з матеріалами справи,
які стосувались судово-медичних експертиз знайденого тіла. 19 бе-
резня 2001 року слідчий відмовив заявниці в задоволенні клопотан-
ня, стверджуючи, що матеріали становлять частину попереднього
розслідування і що заявниця матиме можливість з ними ознайо-
митись тільки після закінчення цього розслідування. Представник
заявниці оскаржила цю відмову до Печерського районного суду
м. Києва, але суд цю скаргу не задовольнив.
47. 30 березня 2001 року заявниця звернулась до Печерського
районного суду м. Києва зі скаргою на бездіяльність слідчих.
48. 26 квітня 2001 року слідчий у присутності матері загиблого,
заявниці та їхніх представників провів огляд тіла, знайденого поблизу
м. Таращі. Було проведено додаткову судово-медичну та судово-гено-
типоскопічну експертизи за участю американських спеціалістів. Ре-
зультати експертизи, проведеної українськими експертами спільно з
американськими, підтвердили, що тіло, знайдене поблизу м. Таращі,
належало п. Ґонґадзе.
49. 8 травня 2001 року заявниця звернулась з клопотанням про
ознайомлення з усіма матеріалами справи. 17 травня 2001 року заяв-
ниці було відмовлено у задоволенні клопотання у зв’язку з продов-
женням досудового слідства.
50. 15 травня 2001 року міністр внутрішніх справ зробив заяву,
відповідно до якої двоє підозрюваних у вбивстві п. Ґонґадзе, як бу-
ло визначено,– це особи, які вживали наркотичні засоби, помер-
ли, і, відповідно, справу було вирішено. Міністр також зазначив, що
вбивство було не спланованим, без попереднього умислу і без будьякого політичного мотиву. 17 травня 2001 року Генеральна прокура-
тура спростувала цю заяву і рекомендувала міністрові в подальшому
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утримуватись від оприлюднення будь-якої інформації, яка стосуєть-
ся кримінального розслідування.
51. 18 травня 2001 року заявниця звернулась до Генеральної
прокуратури з клопотанням повідомити їй, чи відповідає дійсності
заява Міністра і коли потерпілим у справі буде надана можливість
ознайомитись з матеріалами справи. Того ж дня Генеральна проку-
ратура повідомила заявницю, що додатково було одержано важливу
інформацію і необхідно провести подальше розслідування, таким
чином, твердження про закінчення попереднього слідства є перед-
часним.
52. 22 травня 2001 року заявниця звернулась до Генеральної про-
куратури з клопотанням про залучення спеціалістів з Федерального
бюро розслідувань США у розслідування справи. 25 травня 2001
року у задоволенні клопотання було відмовлено.
53. Листом від 30 травня 2001 року Генеральна прокуратура
уповноважила Київське бюро судово-медичних експертиз видати за-
лишки тіла п. Ґонґадзе для поховання його родичам. Копія цього
листа була вручена представникові матері загиблого та відправлена
електронною поштою представникові заявниці. 6 липня 2001 року
Київське бюро судово-медичних експертиз повідомило матір загиб-
лого, що вона може забрати тіло для поховання. Однак відповідно до
зауважень Уряду тіло досі знаходиться в Київському бюро судовомедичних експертиз, оскільки вирішення питання про поховання
залежить виключно від матері загиблого та заявниці.
54. 6 вересня 2001 року представник заявниці звернулась із кло-
потанням про ознайомлення з матеріалами судово-медичних ек-
спертиз у справі. Також представник просила надати інформацію
щодо закінчення попереднього розслідування. У відповідь 7 вересня
2001 року Генеральна прокуратура зазначила, що немає можливості
прогнозувати, коли воно буде закінчене.
55. 10 вересня 2001 року Генеральна прокуратура зазначила, що
представник потерпілих має право ознайомитись з матеріалами судо-
во-медичних експертиз тільки після завершення досудового слідства.
Відповідно до зауважень Уряду Генеральна прокуратура зазначала,
що представник ознайомлювався з результатами судово-медичних та
судово-генотипоскопічної експертиз у межах, допустимих таємницею
слідства.
56. 10 жовтня 2001 року Київське міське управління юстиції пові-
домило заявницю, що її скарга на бездіяльність слідчих, яка 30 бе-
резня 2001 року була подана до Печерського районного суду м. Києва,
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не була зареєстрована та немає можливості відшукати її. Управління
юстиції рекомендувало заявниці знову звернутися до суду.
57. 30 жовтня 2001 року заявниця звернулась до Генеральної про-
куратури з клопотанням про надання їй інформації щодо судовомедичної експертизи, яка проводилась за участі спеціалістів Феде-
рального бюро розслідувань США, та причин суперечливості вис-
новків судово-медичних експертиз, які проводились німецькими та
російськими експертами. Вона також просила проведення додаткової
судово-медичної експертизи для вирішення цих питань.
58. Того ж дня Генеральна прокуратура повідомила заявницю,
що інформація з матеріалів справи не може бути розголошена до
закінчення попереднього розслідування, а воно буде закінчене, коли
винну у скоєнні злочину особу буде знайдено.
59. 31 жовтня 2001 року Генеральна прокуратура повідомила, що
за результатами судово-медичної експертизи тіло, знайдене поблизу
м. Таращі, належало п. Ґонґадзе. Далі прокуратура повідомляла заяв-
ницю, що результати судово-медичної експертизи, проведеної німець-
кими експертами, не можуть бути приєднані до матеріалів справи,
оскільки зразок тканини для проведення експертизи було відібрано
не уповноваженою особою в порушення встановленої процедури.
60. 13 листопада 2001 року Київське міське управління юстиції
знову повідомило заявницю, що її скарга на бездіяльність слідчих,
яка була подана до Печерського районного суду м. Києва, не була за-
реєстрована та немає можливості відшукати її. Управління юстиції
рекомендувало заявниці знову звернутися до суду.
61. 3 грудня 2001 року заявниця звернулась до Печерського рай
онного суду м. Києва з позовом до Генеральної прокуратури стосовно
відмови надати їй матеріали справи, зокрема матеріали судово-ме-
дичних експертиз тіла, для ознайомлення.
62. 11 лютого 2002 року Печерський районний суд м. Києва ви-
рішив, що позов заявниці стосовно відмови Генеральної прокурату-
ри надати матеріали справи для ознайомлення не може бути розгля-
нутий, доки справа не надійде до суду. Суд вирішив долучити позов
заявниці до матеріалів справи для пізнішого розгляду. Суд зазна-
чив, що Кримінально-процесуальний кодекс не передбачає окремої
процедури оскарження відмови слідчих у наданні матеріалів справи,
зокрема матеріалів судово-медичних експертиз.
63. 20 лютого 2002 року державний орган реєстрації актів
цивільного стану м. Львова відмовив у видачі свідоцтва про смерть п.

12

Ґонґадзе проти України

Ґонґадзе у зв’язку з відсутністю будь-яких документів, які б підтвер-
джували його смерть.
64. 28 березня 2002 року заявниця звернулась до п. Робера Ме-
нара, Генерального секретаря організації «Репортери без кордонів»,
з проханням бути її представником у справі.
65. 22 травня 2002 року, в той час, коли оформлялась довіреність
на представництво інтересів заявниці, п. Менар звернувся до Гене-
ральної прокуратури від імені матері загиблого, яка також була по-
терпілою у справі, з клопотанням про проведення допиту чотирьох
міліціонерів, які були названі у засобах масової інформації і які,
як стверджувалось, переслідували п. Ґонґадзе. Він також клопотав
про ознайомлення з матеріалами справи, які стосувались судовомедичних експертиз, та проведення іншої судово-медичної експер-
тизи іноземними експертами. На його клопотання відповіді надано
не було.
66. 18 червня 2002 року Генеральна прокуратура відмовила в за-
доволенні іншого клопотання п. Менара, яке було подане 10 червня
2002 року, оскільки останній не міг вважатись представником по-
терпілої сторони у справі. 19 червня 2002 року п. Менар звернувся до
Генеральної прокуратури з вимогою скасувати це рішення.
67. 6 липня 2002 року був призначений новий Генеральний про-
курор, який 3 вересня 2002 року визнав, що попереднє розслідуван-
ня було проведене з допущенням певних порушень законодавства.
68. 10 вересня 2002 року Генеральний прокурор зробив заяву
про початок розслідування стверджуваної підробки процесуальних
документів прокурором та слідчим з м. Таращі.
69. 16 вересня 2002 року організація «Репортери без кордонів»
звернулась з клопотаннями про надання можливості ознайомити-
ся з результатами судово-медичних експертиз у справі та їх дослід-
ження незалежними фахівцями. Організація також просила надати
інформацію щодо встановлення чотирьох осіб, які переслідували
п. Ґонґадзе до його зникнення.
70. У жовтні 2002 року у Швеції було проведено нову судово-ме-
дичну експертизу. 11 березня 2003 року організація «Репортери без
кордонів» зробила заяву, відповідно до якої останнє дослідження
ДНК встановило, що знайдене тіло поза будь-яким сумнівом нале-
жало п. Ґонґадзе.
71. У листопаді 2002 року прокурор з прокуратури м. Таращі був
заарештований. Його було обвинувачено в бездіяльності під час роз-
слідування справи. 6 березня 2003 року прокурора було засуджено
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до двох з половиною років позбавлення волі, але Шевченківський
районний суд м. Києва звільнив його від відбування покарання у
зв’язку з амністією.
72. 15 січня 2003 року голова ad hoc парламентського комітету у
справі Ґонґадзе зробив заяву, відповідно до якої особи, відповідальні
за смерть п. Ґонґадзе, працювали у правоохоронних органах.
73. 17 лютого 2003 року парламент звернувся до Генеральної
прокуратури з клопотанням провести слідство на предмет можливої
участі п. Кравченка, який був міністром внутрішніх справ у період
зникнення п. Ґонґадзе, у організації вбивства журналіста. Це клопо-
тання було підтримане 120 депутатами парламенту.
74. 24 лютого 2003 року Генеральний прокурор зробив заяву,
згідно з якою вони перевіряли інформацію про можливу участь
службовців вищого рівня Міністерства внутрішніх справ у організа-
ції вбивства п. Ґонґадзе.
75. 28 лютого 2003 року Генеральний прокурор, п. Піскун, від-
крито критикував діяльність свого попередника, п. Потебенька, за
перешкоджання у здійсненні попереднього розслідування у справі
за фактом смерті п. Ґонґадзе.
76. У травні 2003 року колишній міліціонер, п. Г., був заареш-
тований та обвинувачений у організації злочинного угрупування за
участю працівників міліції. Він помер у в’язниці 1 серпня 2003 року
за невстановлених обставин. Його захисники зазначали, що п. Г. бу-
ло побито та піддано катуванню. Тіло п. Г. було кремовано 3 серпня
без проведення розтину.
77. 5 серпня 2003 року листи п. Г. були оприлюднені в засобах
масової інформації. У цих листах п. Г. звинувачував співробітників
міліції та посадовців вищого рівня у викраденні та вбивстві п. Ґонґад-
зе. Ці листи, а також приєднані до них документи були передані до
Генеральної прокуратури.
78. 9 вересня 2003 року Генеральна прокуратура підтвердила, що
почерк, яким написані листи, належав п. Г.
79. 22 жовтня 2003 року генерал-лейтенант Пукач, посадова осо-
ба Міністерства внутрішніх справ, був заарештований за підозрою в
участі організації зникнення п. Ґонґадзе. Також його було обвинува-
чено у знищенні важливих документів у справі.
80. 29 жовтня 2003 року Президент України відправив у відстав-
ку Генерального прокурора, п. Піскуна.
81. 6 листопада 2003 року Київський міський суд звільнив п.
Пукача, замінивши запобіжний захід на підписку про невиїзд.
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82. 15 серпня 2005 року заявниці було дозволено ознайомитись з
матеріалами кримінальної справи.

(в) Політичний аспект
83. Заявниця зазначала, що з 1991 року в Україні було вбито 18
журналістів.
84. Заявниця зазначала, що після зникнення її чоловіка полі-
тична ситуація яскраво демонструвала ставлення української влади
до свободи ЗМІ.
85. Незабаром після зникнення п. Ґонґадзе Президент Украї-
ни пообіцяв здійснити всі можливі заходи для його розшуку. Після
рішення, прийнятого парламентом, Президент доручив трьом пра-
воохоронним органам – Генеральній прокуратурі, міліції та Службі
безпеки – працювати над цією справою.
86. 18 вересня 2000 року невстановлена особа зателефонувала
до посольства Грузії у м. Києві та повідомила, що відповідальність
за зникнення журналіста лежить на п. К., загальновідомому лідеру
злочинної організації, та на міністрові внутрішніх справ і депутатові
парламенту, п. Волкову. Через декілька тижнів посол Грузії, який
оприлюднив зміст телефонної розмови, був відкликаний до Грузії.
Представники українських державних органів влади заперечували
існування зв’язку між цими двома подіями.
87. Наприкінці вересня 2000 року парламент створив ad hoc комітет
із розслідування факту зникнення п. Ґонґадзе. Генеральний прокурор
відмовився співпрацювати з комітетом, оскільки їхня вимога допиту-
вати експертів та посадових осіб була визнана неконституційною.
88. 28 листопада 2000 року голова Соціалістичної партії п. Мо-
роз оприлюднив інформацію щодо існування аудіозаписів, які були
таємно зроблені в кабінеті Президента України і зміст яких свідчив
про участь Президента України та державних посадових осіб вищого
рівня в організації зникнення п. Ґонґадзе. В одній із записаних роз-
мов, як стверджувалось, між Президентом та міністром внутрішніх
справ, Президент просив залякати п. Ґонґадзе. Після чого міністр
запропонував послуги певних осіб, яких він назвав «справжніми ор-
лами», здатних виконати цю роботу.
89. Заявниця зазначала, що у зв’язку з сумнівами щодо якості
цього запису було неможливо встановити їх автентичність, хоча ла-
бораторія США (BEK TEK) підтвердила, що вони є справжніми.
Вона посилалась на повідомлення від 22 січня 2001 року, зроблене
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організацією «Репортери без кордонів», в якому стверджувався факт
існування в органах міліції спеціальних підрозділів і груп зі звіль-
нених у зв’язку з досягненням пенсійного віку посадових осіб пра-
воохоронних органів, які були завербовані мафією і мають скоювати
акти насилля стосовно політичних осіб та журналістів.
90. Після зникнення п. Ґонґадзе багато засобів масової інфор-
мації зазнавали тиску та цензури щодо висвітлення обставин цієї
справи.
91. 15 вересня 2001 року декілька тисяч прихильників опозиції
взяли участь у демонстрації, яка була присвячена пам’яті п. Ґонґадзе.

(г) Міжнародний аспект
92. Справа про зникнення п. Ґонґадзе привернула увагу багатьох
міжнародних організацій. Вона розглядалась у контексті свободи за-
собів масової інформації в Україні, стан якої вже протягом декількох
років критикувався на міжнародному рівні.
93. 25 січня 2001 року Парламентська Асамблея Ради Європи
(далі – ПАРЄ) ухвалила резолюцію № 1239 (2001), в якій вислови-
ла своє занепокоєння щодо «залякування, повсякчасного агресивного
ставлення та вбивств журналістів в Україні і систематичного зловживання владою компетентними органами України щодо свободи вираження поглядів». Далі зазначалось, що розслідування факту зник-
нення п. Ґонґадзе «має розглядатись як тест для свободи вираження
поглядів та існування парламентської демократії в Україні».
94. Заклик до швидкого та прозорого розслідування в усіх спра-
вах, які стосуються смерті та насильства над журналістами, зокрема у
справі Ґонґадзе, був повторений у рекомендації ПАРЄ 1497 (2001) від
27 січня 2001 року, резолюції 1244 (2001), рекомендації 1513 (2001) від
26 квітня 2001 року та резолюції 1262 (2001) від 27 вересня 2001 року.
95. Схожі заклики 5 лютого 2001 року зробив у своїй заяві Євро-
пейський Союз (далі – ЄС) та Парламентська Асамблея Організації
Безпеки та Співробітництва в Європі (далі – ОБСЄ) у своїй резолю-
ції (липень 2001 року). Асамблея ОБСЄ також посмертно нагородила
п. Ґонґадзе нагородою за журналістику та демократію.
96. Справу про зникнення п. Ґонґадзе було викладено в докумен-
тах певних органів Організації Об’єднаних Націй: Робочої групи з
примусових або недобровільних зникнень та Комітету прав людини.
97. Організація «Репортери без кордонів» здійснила своє власне
розслідування за фактом зникнення п. Ґонґадзе. Його результати бу-
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ли опубліковані у вищевказаному спеціальному звіті від 22 січня 2001
року. Організація дійшла висновку, що слідчі органи здебільшого бу-
ли зайняті доведенням невинуватості посадових осіб вищого рівня.
98. 2 липня 2003 року ПАРЄ була представлена доповідь п. Х.С. Крю
гера, заступника Генерального секретаря Ради Європи. Документи,
додані до звіту, підтверджували, що до призначення нового Гене-
рального прокурора 6 липня 2002 року розслідування проводилось
неефективно, хоча подальші події дали підстави для надій на біль-
шу ефективність. Відповідно до зауважень заявниці подальші події
в розслідуванні справи показали, що виражені надії були перед
часними.
99. 16 вересня 2003 року Європейський Союз висловив своє за-
непокоєння з приводу відсутності прогресу в розслідуванні.
100. Це ж питання щодо ефективності розслідування у справі
було порушене Конгресом США та НАТО.
101. 13 вересня 2005 року декілька міжнародних неурядових ор-
ганізацій опублікували описово-інформативний звіт щодо розвит-
ку розслідування у справі Ґонґадзе. Вони зазначали, що Генеральна
прокуратура за підтримки Президента намагалась обмежити розслі-
дування і не робила необхідних спроб для розшуку та обвинувачен-
ня замовників викрадення та вбивства п. Ґонґадзе. Далі вони крити-
кували органи державної влади за серйозні невдачі у розслідуванні,
зокрема:
«– Зникнення генерал-лейтенанта Пукача; витік інформації, який спричинив перешкоди в роботі українських та ізраїльських органів, які
готували його затримання; відсутність будь-якого громадського конт
ролю за цією потенційно кримінальною дією; відсутність будь-якого
розслідування обставин, за яких генерал-лейтенант Пукач був попередньо звільнений, а його справу закрито у грудні 2003 року;
– смерть колишнього міністра внутрішніх справ п. Кравченка, який
імовірно міг надати важливу інформацію про зв’язок між записаними
п. Мельниченком розмовами та скоєним убивством, а також відсутність
будь-якого громадського контролю за можливою бездіяльністю Генеральної прокуратури щодо розслідування справи п. Кравченка та його
захисту як свідка;
– не проведення допитів певної кількості свідків у Міністерстві внутрішніх справ для з’ясування системи стеження та залякувань, яка там
функціонує; не проведення ретельного розслідування для з’ясування

17

Право на життя, свободу від катувань, право на свободу та особисту недоторканність
можливих зв’язків між «перевертнями», справи п. Гончарова та справи
Ґонґадзе;
– неспроможність вирішити проблеми щодо плівок п. Мельниченка, з огляду на намір використати їх як головний доказ у суді, була спричинена
здебільшого помилками та бездіяльністю Генеральної прокуратури; ...»
b. Додаткові факти, надані Урядом

(а) Розслідування зникнення та вбивства чоловіка заявниці
102. 19 вересня 2000 року прокуратурою Печерського району
м. Києва відповідно до статті 94 Кримінального кодексу України бу-
ла порушена кримінальна справа за фактом умисного вбивства. Для
встановлення обставин зникнення була створена оперативно-слідча
група. До групи були включені співробітники карного розшуку та
Генеральної прокуратури.
Відпрацьовувались три версії слідства:
– зникнення пов’язане з проблемами, які виникли на ґрунті
сімейно-побутових відносин;
– п. Ґонґадзе міг стати жертвою злочину, який не пов’язаний з
його професійною діяльністю;
– зникнення пов’язане з критичними публікаціями його статей
в інтернет-виданні «Українська правда».
103. З 19 вересня 2000 року до 10 жовтня 2000 року були вико-
нані певні оперативно-розшукові дії для виявлення свідків, перевір-
ки контактів п. Ґонґадзе та обстеження місцевостей тощо.
104. 2 листопада 2000 року в лісі Таращанського району було
знайдено труп невідомого чоловіка. Про це було повідомлено спів-
робітників правоохоронних органів, які негайно виїхали на місце
події. 3 листопада 2000 року оперативно-слідча група провела огляд
місця події та склала відповідні процесуальні документи. Труп був
направлений в морг Таращанського району для проведення судовомедичної експертизи. Слідчим прокуратури Таращанського району
була порушена кримінальна справа за фактом умисного убивства
невідомого чоловіка за статтею 94 Кримінального кодексу України.
У той же день судово-медичним експертом на трупі були знайдені
коштовності. Наступного дня експерт знайшов коштовності у ґрунті
біля трупа.
105. Прокуратурою Печерського району м. Києва проводились
оперативно-розшукові заходи для встановлення можливої належ-
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ності тіла п. Ґонґадзе. З цією метою до прокуратури було запрошено
заявницю. Співробітники прокуратури просили заявницю описати
коштовності, які міг носити п. Ґонґадзе у день зникнення.
106. 15 листопада 2000 року, дізнавшись про виявлення тру-
па невідомого чоловіка з газетної статті, група журналістів з числа
близьких друзів п. Ґонґадзе прибула до м. Таращі. Вони зустрілись з
судово-медичним експертом, який повідомив їх про коштовності та
показав труп. На прохання журналістів він зробив рентгенівський
знімок руки трупа. Відповідно до рентгенівського знімка в руці було
виявлено металеві інородні тіла, що могло відповідати старому уш-
кодженню п. Ґонґадзе. Того ж дня прокурор Таращанського району
дав вказівку доставити труп до Київського міського моргу для про-
ведення судово-медичної експертизи.
107. 7 грудня 2000 року Генеральна прокуратура об’єднала спра-
ви за фактом зникнення п. Ґонґадзе та за фактом убивства невідомо-
го чоловіка, тіло якого знайшли поблизу м. Таращі, а також справу
за фактом наклепу на посадових осіб вищого рівня (справа Мельни-
ченка) для забезпечення повного й швидкого розслідування.
108. 13 грудня 2000 року заявниця була допитана як потерпі-
ла. Вона погодилась надати зразки своєї крові та крові її дітей для
проведення судово-медичної експертизи. Заявниця наполягала на її
участі у проведенні впізнання тіла, знайденого поблизу м. Таращі, і
сказала, що може впізнати коштовності свого чоловіка.
109. 14 грудня 2000 року заявниця відмовилась надати зразки
крові, пояснюючи це сімейним конфліктом. Того ж дня заявниця
звернулась до Генеральної прокуратури з клопотанням про проведен-
ня судово-медичних експертиз у одній із західних держав. 18 грудня
2000 року Генеральна прокуратура відмовила заявниці в задоволенні
її клопотання.
110. 15 грудня 2000 року слідчий звітував заступникові Генераль-
ного прокурора про відмову матері загиблого брати участь у впізнан-
ні тіла, знайденого поблизу м. Таращі, проведення якого було при-
значене на 18 грудня 2000 року, мотивуючи це тим, що вона погано
себе почуває і хотіла б відкласти свою участь у впізнанні тіла до
завершення судово-генотипоскопічної експертизи.
111. 18 грудня 2000 року заявницю було запрошено до Генераль-
ної прокуратури для участі у впізнанні Таращанського тіла та кош-
товностей. Заявниця стверджувала, що є велика вірогідність того,
що тіло належало її чоловікові. Того ж дня заявниця звернулась із
клопотанням про надання документів, які стосувались огляду місця
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події та тіла, для ознайомлення. Її клопотання було задоволене, про
що був зроблений відповідний запис.
112. 20 грудня 2000 року Генеральна прокуратура отримала лист
матері загиблого, в якому вона вказувала, що знаходиться в стресо-
вому стані і не може прибути до м. Києва для того, щоб узяти участь
у впізнанні. Вона також вказувала, що візьме участь у впізнанні тіль-
ки після проведення незалежної судово-медичної експертизи тіла.
113. 12 січня 2001 року заявниця та мати загиблого звернулись
до Генеральної прокуратури з клопотанням про проведення додат-
кової судово-медичної експертизи за участю експертів США. Вони
також вимагали розшуку голови тіла, знайденого поблизу м. Тара-
щі. Клопотання про проведення судово-медичної експертизи було
задоволене, і 22 лютого 2001 року були проведені додаткові судовомедична та судово-генотипоскопічна експертизи тіла за участю спе-
ціалістів ФБР та Міністерства оборони США. Проте голову знайти
не змогли.
114. 27 лютого 2001 року Генеральна прокуратура звернулась до
компетентних органів Федеративної Республіки Німеччини з клопо-
танням про надання правової допомоги з метою отримання офіцій-
них висновків генотипоскопічної експертизи, яка була проведена в
цій країні на прохання народного депутата України п. Головатого.
За інформацією п. Головатого, експерти ФРН дійшли висновку, що
тіло, знайдене поблизу м. Таращі, не належало п. Ґонґадзе. Проте
відповідно до зауважень, наданих Урядом України, ця експертиза не
має юридичного значення, оскільки як сама експертиза, так і відбір
для неї дослідних зразків були проведені всупереч українському за-
конодавству.
115. 6 вересня 2001 року представник заявниці звернулась до
Генеральної прокуратури з заявою, в якій вона стверджувала, що
відповідно до повідомлень у засобах масової інформації 15 жовтня
2000 року група журналістів прибула до м. Таращі. Там журналіс-
ти оглянули тіло, яке знаходилось у Таращанському морзі, і сфото
графували його. У зв’язку з цим представник просила допитати цих
журналістів та приєднати фотографії тіла до матеріалів криміналь-
ної справи. 7 вересня 2001 року представника заявниці повідомили
про те, що в ході розслідування справи особи журналістів були вста-
новлені та допитані у якості свідків. Їм також було запропоновано
надати зроблені фотознімки для приєднання до матеріалів справи.
116. 30 жовтня 2001 року представник звернулась до Генеральної
прокуратури з клопотанням про визначення термінів, які встанов-
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лено для закінчення досудового слідства в кримінальній справі за
фактом убивства п. Ґонґадзе. Генеральна прокуратура відповіла, що
вона не може визначити терміни проведення досудового слідства,
доки не буде встановлено особу, винну у вбивстві п. Ґонґадзе.
117. Того ж дня представник заявниці заявила клопотання про
проведення додаткової судово-медичної експертизи, inter aliа, з таких
питань:
– чи відповідає рентгенологічне дослідження руки трупа, зроб-
леного в м. Таращі і переданого журналістам, рентгенам, зробленим
за життя п. Ґонґадзе, і рентгенам, зробленим ФБР 27 квітня 2001
року;
– чи довели експертизи, зроблені ФБР, наявність слідів від
куль, які відповідають тим ранам, що, як відомо, були в журналіста;
– чи підтвердили результати дослідження волосся та ДНК
ідентифікацію трупа.
118. 31 жовтня 2001 року Генеральна прокуратура відмовила в
задоволенні клопотання про призначення додаткової експертизи ті-
ла, оскільки проведеними до того часу експертизами безсумнівно
ідентифіковано вищевказане тіло як таке, що належало п. Ґонґадзе.
Крім того, результати експертиз, проведених за участі українських та
американських фахівців, уже дали відповіді на запитання заявниці.
119. 11 червня 2002 року представник заявниці звернулась із кло-
потанням про ознайомлення з постановою, якою було призначено
нову судово-медичну експертизу, яка, як стверджувалось, буде про-
водитись за участі німецьких спеціалістів. Далі вона просила дозво-
лу для запитань цим експертам. У своєму клопотанні представник
посилалась на заяви щодо цієї нової експертизи, які слідчі у справі
розповсюджували в засобах масової інформації.
120. 21 червня 2002 року Генеральною прокуратурою було відмов
лено в задоволенні цього клопотання. Представникові було роз’яснено,
що вона може ознайомитись з матеріалами справи після закінчення
досудового слідства. Крім того, було роз’яснено, що заступник Гене-
рального прокурора не робив ніяких заяв у засобах масової інфор-
мації про призначення нової експертизи, яка мала проводитись за
участі німецьких фахівців.
121. 17 липня 2002 року за вказівкою новопризначеного Гене-
рального прокурора було створено нову слідчо-оперативну групу з
розслідування справи Ґонґадзе.
122. 26 та 30 липня 2002 нова слідчо-оперативна група провела
додатковий огляд місця, де було знайдене тіло, із залученням су-
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дово-медичних експертів. Було проведено детальний огляд, під час
якого було відібрано зразки ґрунту, а також вилучено ряд об’єктів
для дослідження.
123. 9 серпня 2002 року було проведено додаткову судово-медич-
ну експертизу тіла, знайденого поблизу м. Таращі, та відібрано зраз-
ки для подальших експертиз. Додаткові судово-медичні експертизи
мали більш точно встановити приблизний час смерті п. Ґонґадзе.
124. 3 вересня 2002 року матері загиблого були надані всі необ-
хідні документи для поховання тіла п. Ґонґадзе.
125. 24 вересня 2002 року Генеральна прокуратура звернулась до
директора ФБР США з проханням залучити їх фахівців для допомо-
ги українським спеціалістам у розслідуванні справи.
126. У вересні та жовтні 2002 року до м. Києва двічі приїздив
Робер Менар, Генеральний секретар організації «Репортери без кор-
донів», як представник матері загиблого у кримінальній справі. Він
зустрічався з Генеральним прокурором, а також був ознайомлений з
матеріалами судово-медичних експертиз, проведених у справі. Крім
того, було відібрано зразки для додаткової судово-медичної експерти-
зи, яка проводилась у м. Лозанні (Швейцарія) 20–25 січня 2003 року.
127. 14 січня 2005 року Генеральною прокуратурою було поруше-
но кримінальну справу за фактом зловживання генерал-лейтенантом
Пукачем службовими повноваженнями. Його справа була приєднана
до справи Ґонґадзе.
128. 24 січня 2005 року Печерський районний суд м. Києва виніс
ухвалу, якою зобов’язав органи державної влади затримати п. Пу-
кача. Його розшук був доручений Службі безпеки та Міністерству
внутрішніх справ. Але він досі не знайдений.
129. Під час розслідування було встановлено, що певні служ-
бові особи з Департаменту розслідування кримінальних справ, який
раніше очолював п. Пукач, здійснювали спостереження за п. Ґонґад-
зе у липні – вересні 2000 року до дня його зникнення. Було також
встановлено, що у 2003 році всі документи, які стосувалися стверд-
жуваного нагляду за п. Ґонґадзе, були знищені.
130. 28 лютого 2005 року Генеральною прокуратурою була по-
рушена кримінальна справа за обвинуваченням посадових осіб пра-
воохоронних органів п. К. та п. Пр., а також п. Пукача в умисному
вбивстві п. Ґонґадзе. Того ж дня п. К. та п. Пр. були заарештовані.
131. 3 березня 2005 року Печерський районний суд м. Києва
постановив тримати п. К. та п. Пр. під вартою.
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132. 5 березня 2005 року п. К. та п. Пр. було офіційно пред’явлено
обвинувачення в умисному вбивстві. Вищевказані особи визнали
свою участь. Того ж дня п. К. було звільнено з посади начальника
Департаменту розвідки Міністерства внутрішніх справ.
133. 5 березня 2005 року було також прийнято рішення про
пред’явлення обвинувачення п. Пукачу, але він знаходився в роз-
шуку.
134. 17 березня 2005 року в ході розслідування було встановлено,
що четверта особа, п. П., також брав участь у зникненні та вбивстві
п. Ґонґадзе. п. П. був допитаний, та було з’ясовано його роль у цьо-
му злочині. Того ж дня п. П. було звільнено з його посади старшого
офіцера Департаменту розвідки Міністерства внутрішніх справ.
135. Усі троє обвинувачених брали участь у встановленні подій
злочину. Було допитано інших посадових осіб правоохоронних ор-
ганів, які здійснювали спостереження за п. Ґонґадзе до його зник-
нення.
136. Було знайдено певні речі, які належали журналісту. Їх було
передано родичам для впізнання.
137. У ході розслідування були проведені додаткові судово-ме-
дичні експертизи тіла та аудіоплівок п. Мельниченка, а також для
з’ясування інших питань.

(б) Політичний контекст
138. 11 грудня 2000 року Генеральна прокуратура отримала ві-
деоплівку з записом заяви п. Мельниченка, яку було зроблено в при
сутності декількох народних депутатів України. Ця заява стосувалась
причетності Президента України та ряду інших державних посадових
осіб вищого рівня до віддання незаконних наказів. При цьому п.
Мельниченко стверджував про те, що за допомогою цифрового дик-
тофона, який був розміщений під диваном у робочому кабінеті Пре-
зидента України, йому вдалося зробити аудіозаписи розмов кримі-
нального характеру.
139. 13 грудня 2000 року п. Мороз, народний депутат України, по-
дав до Генеральної прокуратури заяву з додатком копії заяви п. Мель-
ниченка від 16 листопада 2000 року та відеоплівки з її записом, у якій
він звинувачував державних посадових осіб вищого рівня в причет-
ності до зникнення п. Ґонґадзе. Було проведено експертизу аудіоплі-
вок, яка не змогла встановити їх достовірність (автентичність). (Заяв-
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ниця стверджувала, що лабораторія США підтвердила достовірність
(автентичність) плівок).
140. 15 грудня 2000 року Генеральна прокуратура звернулась до
Інтерполу з проханням встановити місцезнаходження п. Мельни-
ченка.
141. 16 вересня 2002 року Генеральна прокуратура звернулась до
Департаменту юстиції США з клопотанням про їх допомогу в прове-
денні допиту п. Мельниченка як свідка у справі за фактом убивства
п. Ґонґадзе.
142. п. Мельниченко відмовився надати Генеральній прокуратурі
свої записи та записуюче обладнання, але погодився дати письмові
відповіді на запитання, поставлені Генеральною прокуратурою, що
на час надання зауважень Урядом України зроблено не було. Заяв-
ниця стверджувала, що відсутність співпраці з боку п. Мельниченка
пояснювалась його небезпідставним побоюванням перед пересліду-
ванням українською владою.

(в) Останні події
143. Після того, як 26 грудня 2004 року п. Віктор Ющенко був
обраний Президентом України, він публічно обіцяв знову відновити
розслідування за фактом убивства п. Ґонґадзе. 2 березня 2005 року в
засобах масової інформації було розповсюджено заяву Генерального
прокурора про арешт трьох офіцерів розвідки, які були причетні до
вищевказаної справи, а саме – одного генерала та двох полковників.
4 березня 2005 року було знову оголошено про вищевказане, а також
про смерть, що, як передбачалось, настала внаслідок суїциду, п. Юрія
Кравченка, який у той час обіймав посаду міністра внутрішніх справ.
Того ранку Генеральна прокуратура мала провести його допит.
144. Нещодавно Генеральна прокуратура зробила заяву, в якій
стверджувала, що розслідування було завершене, а справу будуть пере-
давати до суду. Потерпілим було надано матеріали справи для ознайом-
лення. Вони стверджували, що остання судово-медична експертиза,
проведена у вересні 2005 року за участю німецьких експертів, підтвер-
дила, що тіло, знайдене поблизу м. Таращі, належало п. Ґонґадзе.
145. 15 вересня 2005 року п. Турчинов, якого було звільнено з
посади голови Служби безпеки України, повідомив журналістам, що
Служба безпеки проводила підготовчі дії для затримання та екстра-
диції п. генерал-лейтенанта Пукача з Ізраїлю, але цю операцію було
зірвано у зв’язку з витоком інформації з Генеральної прокуратури.
Він також стверджував, що відповідно до проміжних результатів ла-
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бораторної експертизи плівок п. Мельниченка будь-яких ознак фаль-
сифікації встановлено не було, а також було ідентифіковано осіб, чиї
голоси були записані на цих плівках.
146. 20 вересня 2005 року Парламентом України було заслухано
доповідь голови ad hoc комітету з розслідування факту вбивства п.
Ґонґадзе. Відповідно до цієї доповіді був зроблений висновок, що
викрадення та вбивство п. Ґонґадзе були організовані колишнім
Президентом України, паном Кучмою, та останнім міністром внут-
рішніх справ, п. Кравченком. Також відповідно до звіту оголошува-
лось про участь у цьому злочині тодішнього голови Адміністрації
Президента, діючого голови парламенту, п. В. Литвина, тодішнього
голови Служби безпеки та діючого народного депутата парламен-
ту, п. Л. Деркача. Насамкінець було сказано, що, будучи обізнаною
про злочин та про імена підозрюваних, Генеральна прокуратура не
вжила жодних дій або жодним чином не відреагувала на висновки,
зроблені ad hoc комітетом.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

147. Відповідні положення Конституції України передбачають
таке:

Стаття 3
Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека
визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. (...)

Стаття 27
Кожна людина має невід’ємне право на життя.
Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов’язок держави –
захищати життя людини. (...)

Стаття 28
Кожен має право на повагу до його гідності.
Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або
такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню. (...)

148. Відповідні положення Кримінально-процесуального кодек-
су передбачають таке:
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Стаття 28. Цивільний позов у кримінальній справі
Особа, яка зазнала матеріальної шкоди від злочину, вправі при провадженні в кримінальній справі пред’явити до обвинуваченого (...) цивільний
позов, який розглядається судом разом з кримінальною справою. (...)

Стаття 49. Потерпілий
Потерпілим визнається особа, якій злочином заподіяно моральну, фізичну або майнову шкоду. (...)
Громадянин, визнаний потерпілим від злочину, вправі давати показання у справі. Потерпілий і його представник мають право: (...) заявляти
клопотання; знайомитися з усіма матеріалами справи з моменту закінчення досудового слідства, (...) подавати скарги на дії особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора і суду, (...).
У справах про злочини, внаслідок яких сталася смерть потерпілого, права, передбачені цією статтею, мають його близькі родичі.

Стаття 94. Приводи і підстави до порушення кримінальної справи
Приводами до порушення кримінальної справи є:
1) заяви або повідомлення (...) окремих громадян; (...)
5) безпосереднє виявлення органом дізнання, слідчим, прокурором або
судом ознак злочину.
Справа може бути порушена тільки в тих випадках, коли є достатні дані,
які вказують на наявність ознак злочину.

149. Відповідні положення Закону «Про прокуратуру» у редакції
1995 року передбачали:

Стаття 5. Основні функції прокуратури
Основними функціями прокуратури є: (...)
2) нагляд за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу із злочинністю та іншими правопорушеннями і розслідують діяння, що містять ознаки злочину;
3) розслідування діянь, що містять ознаки злочину; (...)
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ПРАВО
I. ПОПЕРЕДНІ ЗАПЕРЕЧЕННЯ УРЯДУ

150. Уряд зазначив, що скарги заявниці за статтями 2 та 3 Кон-
венції щодо стверджуваної неспроможності держави захистити жит-
тя її чоловіка та щодо її стану душевного розладу і непевності були
подані до Суду з недотриманням шестимісячного строку, передбаче-
ного п. 1 статті 35 Конвенції.
151. Уряд стверджував, що відмова Генеральної прокуратури взя-
ти до уваги скаргу чоловіка заявниці щодо погроз його життю бу-
ла надіслана пані Ґонґадзе 1 вересня 2000 року, тобто більш ніж за
шість місяців до подачі цієї заяви до Суду.
152. Уряд зауважував, що кримінальне провадження за фактом
убивства чоловіка заявниці було розпочате 27 лютого 2001 року. Заяв
ницю було визнано потерпілою у межах цього провадження. Уряд
стверджував, що заявниця повинна була подати свою скаргу за стат-
тею 2 Конвенції протягом шести місяців, починаючи з цієї дати. Але
вона цього не зробила.
153. Уряд стверджував, що скарга заявниці за статтею 3 Конвен-
ції щодо стверджуваної атмосфери страху та непевності також повин-
на бути відхилена як така, що подана з порушенням шестимісячного
строку. Також заявниця не може скаржитись на стан непевності з
часу, коли її було визнано потерпілою у кримінальному провадженні,
оскільки тіло, знайдене поблизу м. Таращі, було з високим рівнем
певності ідентифіковане як таке, що належало її чоловікові, крім то-
го, було розпочато кримінальне провадження за фактом убивства.
154. Заявниця стверджувала, що вона робила спроби використа-
ти доступні національні засоби захисту, але безрезультатно. Вона
зазначала, що порушення питання щодо правила шестимісячного
строку за обставин цієї справи є недоречним.
155. Суд повторює, що там, де немає доступних національних
засобів захисту щодо стверджуваного порушення Конвенції, шести-
місячний строк, передбачений п. 1 статті 35 Конвенції, в принципі,
починається з дати, коли стверджуване порушення, на яке скар-
жаться, мало місце, або з дати, коли заявник, якого безпосередньо
це стосується, дізнався або міг би дізнатись про таке порушення.
Проте у виняткових випадках можуть бути застосовані особливі
міркування, за яких заявники спершу використовують засоби на-
ціонального захисту і тільки пізніше дізнаються або могли б дізна-
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тися, що такі засоби є неефективними. У такій ситуації шестимі-
сячний строк може відраховуватись з часу, коли заявник дізнався
або повинен був дізнатись про такі обставини (див. ухвалу у справі
«Aydin v. Turkey», заяви №№ 28293/95, 29494/95 та 30219/96, ЄСПЛ
2000-III (витяги)).
156. Суд зазначає, що доступність та ефективність засобів за-
хисту в кримінальному провадженні у справі за фактом зникнення
або вбивства обґрунтовувались Урядом стосовно скарги заявниці за
статтею 13 Конвенції. Заявниця використовувала цей засіб, але через
затримки та прогалини в кримінальному провадженні вона подала
заяву до Суду через два роки після зникнення її чоловіка в той час,
коли провадження ще тривало.
157. Суд відмічає, що заявниця могла скаржитись на відсут-
ність довіри до інформації, що надавалась під час розслідування.
Твердження, які містила ця інформація, були суперечливими, що,
як стверджується, створювало стан непевності, на який скаржиться
заявниця. Ця непевність також підтверджувалась тим фактом, що
останню експертизу тіла було проведено у вересні 2005 року.
158. Відповідно, Суд доходить висновку, що з огляду на винят-
кові обставини справи заяву було подано в належний час і, таким
чином, попередні заперечення Уряду відхиляються.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 2 КОНВЕНЦІЇ
А. Стверджувана неспроможність захистити право на життя

1. Зауваження, подані сторонами
159. Заявниця скаржиться за статтею 2 Конвенції на те, що
смерть її чоловіка була результатом насильницького зникнення і що
державні органи влади не змогли захистити його життя. Стаття 2
Конвенції у відповідній частині передбачає таке:
«1. Право кожного на життя охороняється законом. Нікого не може
бути умисно позбавлено життя інакше ніж на виконання вироку суду,
винесеного після визнання його винним у вчиненні злочину, за який
законом передбачене таке покарання».

160. Уряд спершу зауважував, що єдиним, що пов’язує вбивство
п. Ґонґадзе з органами державної влади, були аудіозаписи, зроблені
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п. Мельниченком. Уряд стверджував, що «поза розумних сумнівів»
не було жодних доказів того, що держава відповідальна за порушення
права чоловіка заявниці на життя. Проте пізніше Уряд повідомляв
Суд про арешт декількох посадових осіб правоохоронних органів,
які зізнались в участі у переслідуванні, викраденні та вбивстві п.
Ґонґадзе.
161. Заявниця зауважувала, що в той час, коли вона подавала
заяву до Суду, вона не була впевнена в долі свого чоловіка або в
ідентифікації тіла, знайденого поблизу м. Таращі. Таким чином, у
своїй заяві вона ґрунтувалась на зникненні свого чоловіка. У той
час, коли вона вже не скаржилась на зникнення свого чоловіка, вона
стверджувала, що його було вбито, що становить порушення статті 2
Конвенції.
162. Заявниця зазначала, що записи, зроблені п. Мельниченком
та достовірність (автентичність) яких була підтверджена експертами
ФБР, не були єдиним елементом, який зв’язував органи державної
влади та вбивство п. Ґонґадзе. Злочинна недбалість посадових осіб
правоохоронних органів щодо розслідування, на думку заявниці, та-
кож може вважатися зв’язковим елементом.
163. Заявниця спершу дійшла висновку, що факти справи ясно
демонструють, що органи державної влади брали участь у вбивстві її
чоловіка або, принаймні, існувала обґрунтована підозра у їх участі.
Нещодавно вона зазначила, що остання інформація, надана Урядом,
підтвердила пряму участь державних органів у вбивстві її чоловіка,
але розслідування, здається, обмежує справу засудженням безпосе-
редніх виконавців злочину, а не тих, хто замовив та організував його.

2. Оцінка Суду
164. Суд повторює, що перше речення п. 1 статті 2 Конвенції
зобов’язує державу не тільки утримуватись від умисного або неза-
конного позбавлення життя, але також вживати відповідних за-
ходів для захисту життя тих, хто знаходиться під її юрисдикцією.
Це включає основне завдання держави щодо забезпечення права на
життя шляхом прийняття ефективних норм кримінальних законів
для попередження злочинів проти особи, що забезпечуються пра-
воохоронним механізмом для попередження, усунення та покарання
порушень таких норм. За відповідних обставин це також поширюєть-
ся на позитивний обов’язок органів державної влади вживати заходів
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попередження для захисту особи або осіб, чиє життя знаходиться під
загрозою здійснення кримінальних дій іншими особами.
165. Беручи до уваги труднощі в діяльності правоохоронних ор-
ганів у сучасному суспільстві, неможливість передбачити поведінку
осіб та оперативний вибір, який повинен бути зроблений із розрахун
ку першочерговості та засобів, позитивний обов’язок має розумітись
як такий, який не накладає неможливий або неспіврозмірний тягар
на органи державної влади. Відповідно, не кожна скарга про загрозу
життю зобов’язує державні органи за вимогою Конвенції вживати
оперативних заходів щодо попередження такої загрози від її реалі-
зації. Для виникнення позитивного обов’язку має бути встановлено,
що органи державної влади знали або повинні були знати про існу-
вання наявної загрози життю певної особи або осіб від криміналь-
них дій третіх осіб і що вони не вжили заходів у межах своїх пов-
новажень, які обґрунтовано вважаються такими, що мали запобігти
такому ризикові (див. рішення у справі «Kilic v. Turkey», № 22492/93,
пп. 62–63, ЄСПЛ 2000-III).
166. Останні події у справі показують високий ступіть вірогід-
ності того, що посадові особи правоохоронних органів брали участь
у зникненні та вбивстві п. Ґонґадзе. З’ясуванню підлягає питан-
ня, чи дійсно державні органи влади не виконали свій позитивний
обов’язок щодо захисту п. Ґонґадзе від загрози його життю, про іс-
нування якої вони були проінформовані.
167. По-перше, Суд зауважує, що в цій справі чоловік заявниці
виклав у своєму відкритому листі від 14 липня 2000 року, направле-
ного до Генерального прокурора, декілька фактів щодо допиту його
родичів та колег співробітниками правоохоронних органів та спос-
тереження, здійснюваного невідомими особами. Він просив розслі-
дувати ці факти, а також вжити заходів для його захисту.
168. По-друге, державні органи влади, особливо прокурори, по-
винні були знати про особливості ситуації, в яку ставить себе жур-
наліст, який (яка) висвітлює політичні проблемні теми, стосовно (visà-vis) тих осіб, які на той час були при владі (з 1991 року в Україні
загинуло 18 журналістів, див. п. 83).
169. По-третє, Суд зазначає, що за допомогою влади, наданої
національним законодавством, Генеральна прокуратура уповноваже-
на й зобов’язана здійснювати нагляд за діяльністю органів міліції
(правоохоронних органів) та розслідувати вчинені ними незакон-
ні дії. Незважаючи на те, що в листі п. Ґонґадзе було ясно вказано
про незрозумілий інтерес, який до нього проявляли співробітники
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правоохоронних органів, відповідь Генеральної прокуратури була не
тільки формальною, але й, вочевидь, мала ознаки недбалості (див.
п. 12). Через чотири доби чоловік заявниці зник.
170. Суд вважає, що ці скарги п. Ґонґадзе з огляду на подальші
події, які вказували на можливу участь державних посадових осіб
у зникненні та смерті, були знехтувані або просто заперечувались
без належного розслідування протягом значного періоду. Не було
ніякої реакції на стверджувану участь співробітників правоохорон-
них органів у зникненні в той час, коли інформація про таку віро-
гідність була широко розповсюджена в засобах масової інформації
(див. п. 41). Той факт, що вірогідні злочинці, два з яких на той час
обіймали посади в правоохоронних органах, були встановлені й об-
винувачені у викраденні та вбивстві журналіста через декілька днів
після зміни керівника держави, створює серйозні сумніви щодо ре-
ального бажання державних органів попереднього Уряду здійснюва-
ти належне розслідування справи.
171. З огляду на ці міркування Суд вважає, що в цій справі стат-
тю 2 Конвенції було порушено.
b. Неспроможність розслідувати справи

1. Зауваження, надані сторонами
172. Далі заявниця скаржиться, що держава не змогла провес-
ти ефективне розслідування, що є порушенням процедурних вимог
статті 2 Конвенції.
173. Уряд зазначав, що існували об’єктивні причини для затри-
мок у розслідуванні справи. Генеральна прокуратура здійснила багато
слідчих дій під час розслідування справи, відповідно, Уряд вважав,
що розслідування було достатньо ефективним.
174. Заявниця не погодилась. Вона зауважила, що сама кількість
слідчих дій не може бути виправдовуючим фактором. Пред’явлення
обвинувачення двом посадовим особам правоохоронних органів у
недбалості щодо розслідування справи явно демонструє неефектив-
ність. Більше того, після деякого прогресу в розслідуванні справи
у 2003 році цей прогрес після звільнення п. Піскуна з посади Гене-
рального прокурора знову зупинився. Ці факти, на думку заявниці,
демонструють, що держава не виконала свого обов’язку щодо прове-
дення ефективного розслідування факту смерті її чоловіка.
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2. Оцінка Суду
175. Суд повторює, що обов’язок захищати право на життя за
статтею 2 Конвенції визначається в поєднанні з загальним обов’язком
держави за статтею 1 Конвенції, яка зобов’язує «гарантування кож-
ному, хто перебуває під [її] юрисдикцією, права і свободи, визначені
у Конвенції», також опосередковано вимагає наявності будь-якої
форми ефективного розслідування, коли особу вбито в результаті
використання сили (див. mutatis mutandis рішення від 19 лютого 1998
року у справі «Kaya v. Turkey», 1998-I, п. 105). Головна мета такого
розслідування полягає в забезпеченні ефективного виконання на-
ціональних законів, які захищають право на життя, а у випадках,
коли беруть участь представники держави або її органи, у забезпе-
ченні їх відповідальності за смерті, в яких вони винні. Форма роз-
слідування, яка досягне такої мети, може бути різною в залежності
від обставин. Проте, який би з методів не брався за основу, державні
органи влади повинні діяти за своєю власною ініціативою у випад-
ку, коли вже якесь питання привернуло їхню увагу. Вони не можуть
перекласти це на ініціативу родичів чи чекати подання формальної
скарги або взяття кимось на себе відповідальності за проведення
слідчої процедури (див. mutatis mutandis рішення у справі «Ilhan v.
Turkey», заява № 22277/93, п. 63, ЄСПЛ 2000-VII).
176. Для того, щоб розслідування стверджуваного незаконного
вбивства за участі представників держави було ефективним, здебіль-
шого незалежність осіб, які здійснюють розслідування, від тих, хто
брав участь у злочині, повинна вважатись як необхідність (див. рі-
шення від 27 липня 1998 року у справі «Guelec v. Turkey», 1998-IV,
пп. 81–82, та рішення у справі «Ogur v. Turkey», заява № 21594/93,
пп. 91–92 ЄСПЛ 1999-III). Розслідування має також бути ефектив-
ним у тому розумінні, що воно має бути здатне привести до визна-
чення питання, чи використана сила у таких справах була або не
була виправдана за тих обставин (див. вищевказане рішення у справі
«Kaya v. Turkey», п. 87), та встановлення і покарання відповідальних
осіб (див. вищевказане рішення у справі «Ogur v. Turkey», п. 88). Ре-
зультат при цьому є необов’язковим, але обов’язковим є здійснення
заходів. Органи державної влади повинні були б вжити всіх заходів
для збереження доказів, які стосуються події. Прогалини в розслі-
дуванні, які підривають його здатність встановити причину смерті
або відповідальних осіб, чи то прямих виконавців, чи то тих, хто
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замовив або організував злочин, створюють ризик недотримання та-
кого стандарту.
177. Також у цьому контексті опосередковано існує вимога ро-
зумної швидкості (див. рішення від 2 вересня 1998 року у справі
«Yasa v. Turkey», 1998-VI, пп. 102–104; рішення у справі «Cakici v.
Turkey», заява № 23657/94, пп. 80, 87, 106, ЄСПЛ 1999-IV). Має бути
визнано, що в розслідуванні можуть виникнути складності та пере-
пони, які перешкоджають його прогресу за певних обставин. Проте
швидка реакція органів державної влади в дослідженні використан-
ня смертельної сили або зникненні повинна розумітись як основа в
забезпеченні громадської довіри у їх виконанні норм права та у попе-
редженні будь-яких ознак змови чи поблажливості до незаконних дій
(див. рішення у справі «McKerr v. United Kingdom», заява № 28883/95,
пп. 108–115, ЄСПЛ 2001-III; рішення у справі «Avsar v. Turkey», заява
№ 25657/94, пп. 390–395, ЄСПЛ 2001-VII (витяги)).
178. Суд зазначає, що заявниця зауважувала, що розслідування
факту зникнення її чоловіка проводилось із значними затримками
та містило прогалини. Деякі з цих прогалин декілька разів були виз-
нані державними органами.
179. Суд вважає, що факти цієї справи демонструють, що під
час розслідування до грудня 2004 року органи державної влади були
здебільшого зайняті доведенням того, що державні посадові особи
вищого рівня не брали участі у цій справі, а не у встановленні істини
щодо обставин зникнення та смерті чоловіка заявниці.
180. У світлі цих висновків, Суд доходить висновку, що в цій
справі статтю 2 Конвенції було порушено.
III. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ

1. Зауваження, надані сторонами
181. Заявниця зауважувала, що атмосфера страху та непевності,
а також неповна та суперечлива інформація, яка надавалась під час
розслідування, примусили її залишити країну та завдали страждань,
що є порушенням статті 3 Конвенції, яка передбачає таке:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому,
що принижує гідність, поводженню або покаранню».
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182. Заявниця зазначила, що суперечливі твердження щодо на-
лежності тіла, знайденого поблизу міста Таращі, та ставлення слід-
чих органів до неї та матері загиблого створили атмосферу страху й
непевності. Заявниця зазначила, що тільки у березні 2003 року вона
впевнилась у тому, що тіло, знайдене поблизу м. Таращі, належить її
чоловікові (див. п. 70). Вона стверджувала, що подальші події у роз-
слідуванні, зокрема, смерть п. Г., колишнього співробітника міліції
і можливого свідка у справі п. Ґонґадзе, а також звільнення генераллейтенанта Пукача, якого підозрювали в організації спостереження
за її чоловіком, призвели до її відчаю щодо отримання будь-якого
ефективного результату в розслідуванні.
183. Уряд погодився, що заявниця зазнала певних страждань від
смерті її чоловіка, але не погодився, що порушення статті 3 Конвен-
ції було спричинене поведінкою будь-якого державного органу.

2. Оцінка Суду
184. Суд нагадує, що стаття 3 Конвенції до цього розглядалась у
численних схожих справах проти Туреччини, у яких заявники скар-
жились, що вони зазнали нелюдського та такого, що принижує гід-
ність, поводження у зв’язку зі смертю або зникненням їхніх близь-
ких родичів. Чи є член сім’ї «зниклої особи» жертвою поводження
всупереч статті 3 Конвенції, залежатиме від існування спеціальних
чинників, які спричиняють страждання родичам, розміру та харак-
теру, що відрізняються від емоційного стресу, який може розгляда-
тись як неминуче спричинений родичам жертви, серйозне порушен-
ня людських прав. Основні елементи мають включати близькість ро-
динних зв’язків, особливі обставини стосунків, ступінь участі члена
сім’ї у подіях, які розглядаються, участь членів сім’ї у спробах отри-
мати інформацію про зниклу особу та яким чином державні органи
відповідають на такі запити (див. рішення від 18 червня 2002 року у
справі «Orhan v. Turkey», заява № 25656/94, п. 358).
185. Суд зазначає, що в цій справі чоловік заявниці зник у вере-
сні 2000 року та відповідно до зауважень, наданих заявницею, тільки
у березні 2003 року вона дійсно отримала переконливу інформацію,
що тіло, знайдене без голови поблизу м. Таращі у листопаді 2000 ро-
ку, належало її чоловікові. У той же час заявниця отримувала від ор-
ганів державної влади ряд суперечливих тверджень про долю свого
чоловіка. Зокрема, у грудні 2000 року Генеральний прокурор зробив
заяву про те, що тіло, знайдене поблизу м. Таращі, не належало п.
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Ґонґадзе. 10 січня 2001 року Генеральний прокурор зробив публічну
заяву, відповідно до якої існувала велика вірогідність того, що тіло
належало п. Ґонґадзе, і в той же час було оголошено, що були свід-
ки, які бачили п. Ґонґадзе живим після його зникнення. Через три
дні Генеральна прокуратура поінформувала заявницю, що не було
жодного доказу того, що тіло належало п. Ґонґадзе. Через чотири дні
заявницю було визнано потерпілою тому, що було достатньо доказів
того, що тіло належало її чоловікові. Така непевна ситуація тривала
таким чином, що, зародивши сумніви щодо встановлення належ-
ності тіла, знайденого поблизу м. Таращі, а отже, у долі чоловіка
заявниці, державні органи, в той же час, категорично відмовлялись
надати заявниці повний доступ до важливих матеріалів справи.
Тільки в серпні 2005 року заявниця отримала доступ до матеріалів
справи. У вересні 2005 року Генеральна прокуратура зробила заяву,
відповідно до якої останнє дослідження ДНК, яке проводилось у
Німеччині, підтвердило, що тіло, знайдене поблизу м. Таращі, нале-
жало чоловікові заявниці.
186. Суд вважає, що ставлення слідчих органів до заявниці та
її сім’ї дійсно завдало серйозних страждань, які прирівнюються до
принижуючого гідність поводження всупереч статті 3. Суд доходить
висновку, що в цій справі положення статті 3 Конвенції було пору-
шено.
IV. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ

187. Заявниця скаржиться на відсутність ефективних національ-
них засобів захисту та посилається на статтю 13 Конвенції, яка пе-
редбачає таке:
«Кожен, чиї права і свободи, викладені в цій Конвенції, порушуються,
має право на ефективний засіб правового захисту у відповідному національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами,
що діяли як офіційні особи».

1. Зауваження, надані сторонами
188. Уряд стверджував, що Кримінально-процесуальний кодекс
передбачає можливість для потерпілої сторони подати скаргу про
відшкодування матеріальної та моральної шкоди, спричиненої зло-
чином. Але заявниця не скористалась цією можливістю. Більш того,
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Уряд наголошував, що розслідування факту смерті п. Ґонґадзе було
достатньо ефективним. Уряд зазначав, що Кримінально-процесу-
альний кодекс України передбачає право потерпілої сторони приєд-
натись до кримінального провадження, чим і скористалась заявни-
ця. Оскільки ця скарга ґрунтується на відмові у повному доступі до
матеріалів кримінальної справи, то таке обмеження було виправдане
в інтересах конфіденційності та ефективності розслідування.
189. Заявниця не погодилась з цими твердженнями. Вона заува-
жувала, що не існувало ефективних засобів національного захисту
за її скаргами відповідно до статей 2 та 3 Конвенції.

2. Оцінка Суду
190. Суд повторює, що стаття 13 Конвенції гарантує доступність
засобів захисту на національному рівні для реалізації прав та свобод,
викладених у Конвенції, які можуть бути забезпечені у будь-якій
формі в національному правовому порядку. Дія статті 3 полягає у
вимозі, відповідно до якої національні засоби захисту мають реа-
гувати на спірне порушення Конвенції та надавати відповідну до-
помогу, незважаючи на те, що Договірні Сторони мають певну сво-
боду щодо методів пристосування до своїх конвенційних обов’язків
відповідно до цього положення. Межі обов’язків за статтею 13 різ-
няться залежно від виду скарги заявника відповідно до Конвенції.
Незважаючи на це, засоби захисту, які вимагаються за статтею 13,
мають бути ефективними як на практиці, так і в теорії. Зокрема, ор-
гани державної влади держави-відповідача не повинні невиправдано
та необґрунтовано унеможливлювати використання засобів захисту
своїми діями або порушеннями.
191. Надавши фундаментальну важливість праву на захист жит-
тя, стаття 13 вимагає додатково до виплати компенсації проведення
ретельного та ефективного розслідування, яке здатне встановити та
покарати відповідальних за втрату життя, включаючи ефективний
доступ скаржника до процедури розслідування (див. вищевказане
рішення у справі «Kilic v. Turkey», п. 91).
192. У цій справі питання про те, що державні органи були
зобов’язані провести ефективне розслідування обставин убивства чо-
ловіка заявниці, є безспірним. З огляду на вищевказане (див. пп. 166–
170, 178–179 та 185), більш ніж чотири роки не було проведено ефек-
тивного розслідування відповідно до статті 13, вимоги якої є шир-
шими, ніж обов’язок проводити розслідування, вказаний у статті 2
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Конвенції. Таким чином, Суд вирішує, що заявниця була позбавлена
ефективних засобів захисту щодо смерті її чоловіка.
193. Більше того, щодо засобу компенсації, на який посилався
Уряд, Суд зазначає, що позов про відшкодування шкоди за кримі-
нальне порушення має подаватись за Кримінально-процесуальним
кодексом. Проте такий позов повинен подаватись із зазначенням
відповідної (винної) особи або осіб. Засіб стає марним, якщо особу
злочинця не встановлено та обвинувачення не пред’явлено. Таким
чином, відсутність результату кримінального провадження також
перешкоджало заявниці ефективно використати цей засіб, оскільки
на практиці цивільний позов про відшкодування компенсації не бу-
де розглядатись до остаточного встановлення фактів у триваючому
кримінальному провадженні.
194. Відповідно, у цій справі було також порушено статтю 13
Конвенції.
III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

195. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і
якщо внутрішнє законодавство відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткову компенсацію, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
А. Шкода

196. Заявниця вимагала загальну суму 100 000 євро на відшкоду-
вання матеріальної та моральної шкоди, а також судових витрат.
197. Уряд зауважив, що сума відшкодування документально під-
тверджена не була, але залишив вирішення питання щодо розміру
компенсації на розсуд Суду.
198. Суд уже вирішив, що нездатність державних органів захис-
тити життя чоловіка заявниці та провести ефективне розслідування
факту його смерті порушує статті 2, 3 та 13 Конвенції. Суд вважає,
що розмір присудженої компенсації має відповідати ступеню тяж-
кості порушення, яке розглядається. Відповідно, Суд присуджує всю
суму, яку просила заявниця.
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b. Пеня

199. Суд вважає за доцільне призначити пеню на підставі гранич
ної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої ма-
ють бути додані три відсотки.

На цих підставах Суд одностайно
1. Відхиляє попередні заперечення Уряду;
2. Постановляє, що в цій справі було порушення статті 2 Кон-
венції як у процедурному, так і в матеріальному аспектах;
3. Постановляє, що в цій справі було порушення статті 3 Кон-
венції;
4. Постановляє, що в цій справі було порушення статті 13 Кон-
венції;
5. Постановляє, що
(а) протягом трьох місяців з дня, коли рішення стане остаточ-
ним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач
має сплатити заявниці 100 000 євро (сто тисяч євро) як компенсацію
матеріальної і моральної шкоди, а також судових витрат; ця сума має
бути конвертована у долари США на день здійснення платежу, плюс
будь-який податок, який може бути стягнуто з заявниці;
(б) у разі невиплати чи несвоєчасної виплати державою-від-
повідачем належної заявниці суми на неї нараховуватиметься пеня,
яка дорівнює граничній позичковій ставці Європейського централь-
ного банку, плюс три відсотки з часу, коли закінчиться вищезгада-
ний тримісячний строк, і до моменту повного розрахунку.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 8 листо-
пада 2005 року відповідно до пп. 2 і 3 Правила 77 Регламенту Суду.
С. Доллє
секретар
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
ДРУГА СЕКЦІЯ
СПРАВА «АФАНАСЬЄВ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 38722/02)

Рішення
Страсбург
5 квітня 2005 року
Це рішення стане остаточним за обставин, викладених у стат-
ті 44 § 2 Конвенції. Воно може були відредагованоим.

У справі «Афанасьєв проти України»
Європейський суд з прав людини (друга секція), засідаючи па-
латою, до складу якої увійшли судді:
п. Ж.-П. Коста, голова,
п. А.Б. Бака,
п. І. Кабрал Баррето,
п. К. Юнґвірт,
п. В. Буткевич,
пані А. Мулароні,
пані Д. Йочєнє,
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та пані С. Доллє, секретар секції,
провівши обговорення конфіденційно 8 червня 2004 року та
15 березня 2005 року, прийняли наступне рішення, яке було ухвале-
не у останній із згаданих днів:

ПРОЦЕДУРА
1. Справа була порушена за заявою (№ 38722/02) проти Украї-
ни, поданою до Суду згідно зі статтею 34 Конвенції про захист прав
людини та основних свобод (далі – Конвенція) громадянином Украї-
ни паном Олексієм Володимировичем Афанасьєвим (далі – заявник)
14 вересня 2002 року.
2. Заявника, якому була надана правова допомога, представляв
п. А.П. Бущенко, – адвокат, практикуючий у Харкові. Український
Уряд (далі – Уряд) представляли його уповноважені – пані В. Лут
ковська та пані З. Бортновська.
3. Заявник стверджував, що зазнав поганого поводження під час
перебування під вартою поліції на порушення статті 3 Конвенції та
не мав ефективних засобів правового захисту щодо цієї скарги, як
того вимагає стаття 13 Конвенції.
4. Заява була спрямована до другої секції суду (правило 52 § 1
Регламенту Суду). В цій секції згідно з правилом 26 § 1 була сфор-
мована Палата для розгляду цієї справи (стаття 27 § 1 Конвенції).
5. Рішенням від 8 червня 2004 року Суд визнав заяву прийнятною.
6. Уряд, на відміну від заявника, надав зауваження щодо суті
справи (правило 59 § 1).
7. 1 листопада 2004 року Суд змінив склад своєї секції (правило
25 § 1). Ця справа була доручена новому складу другої секції (пра-
вило 52 § 1).

ФАКТИ
I. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

8. Заявник народився у 1964 році і мешкає у місті Харкові, Україна.
9. 1 березня 2000 року заявник був затриманий за підозрою у
шахрайстві та доставлений до Київського районного відділу міліції
міста Харкова.
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10. Заявник стверджує, що у районному відділі міліції йому
наділи наручники і працівники міліції вимагали, щоб він зізнався
у злочині. Коли він відмовився, його кілька разів сильно побили.
Кожного разу після побиття йому казали, що якщо він не зізнається,
його битимуть і далі. Коли його били останній раз, один з працівни-
ків міліції – Г. – вдарив заявника в ліве вухо, наслідком чого стали
пухлина і часткова глухота. Після побиття працівники міліції попе-
редили заявника, щоб він протягом ночі «все обміркував», інакше
наступного дня його битимуть знову.
11. Заявник стверджує, що на його тілі були численні подряпини
та синці. 2 березня 2000 року, коли працівники міліції намагалися
помістити його до ізолятора тимчасового тримання, то там відмови-
лися прийняти його через численні тілесні ушкодження.
12. 3 березня 2000 року заявника супроводили до лікарні, де
його оглянув лікар.
13. Того ж дня заявника перевели до ізолятора тимчасового три-
мання.
14. 4 березня 2000 року проти заявника висунули обвинувачен-
ня, але звільнили під підписку про невиїзд за рішенням прокурора
Київського району міста Харкова.
15. З 5 березня до 7 квітня 2000 року заявник проходив медичне
освідування у відділі судово-медичної експертизи. Судово-медич-
ний експерт зафіксувала різноманітні ушкодження на тілі заявника.
Серед ушкоджень були пошкодження лівого вуха, а також синці на
тулубі, обличчі, лівій руці та лівій нозі (які Урядом кваліфіковані
як легкі тілесні ушкодження). Експерт також зазначив приблизну
дату, коли заявник отримав ці ушкодження: від 5 до 7 днів до 7 бе-
резня 2000 року. Ці дати збігалися з періодом тримання заявника в
Київському районному відділі міліції.
16. 13 квітня 2000 року заявник звернувся до прокурора Хар-
ківської області з проханням порушити кримінальну справу проти
працівників міліції щодо застосування до нього тортур. Заяву напра-
вили на розгляд до прокуратури Київського району міста Харкова.
17. 24 квітня та 18 травня 2000 року заявник звернувся до проку-
ратури Київського району з проханням повідомити йому результати
розгляду своєї заяви.
18. 24 квітня 2000 року помічник прокурора Київського району
міста Харкова прийняв постанову про відмову у порушенні кримі-
нальної справи за відсутністю складу злочину. У своїй постанові по-
мічник прокурора зазначав, що 10 лютого 2000 року проти заявника
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була порушена кримінальна справа. Заявник добровільно зізнався
у вчиненні ним злочинів, за якими йому було висунуте обвинува-
чення, коли дізнався, що його спільники вже зізналися. До того ж,
працівники міліції були опитані щодо скарг заявника і повністю за-
перечували звинувачення проти них. Помічник прокурора зробив
такий висновок:
«(...) незважаючи на те, що з акту судово-медичного освідування № 747/с
від 5 квітня 2000 року [випливає, що заявник отримав] легкі тілесні
ушкодження, що потягли за собою короткочасний розлад здоров’я,
жодних доказів завдання йому згаданих у акті тілесних ушкоджень працівниками міліції Київського районного відділу міліції м. Харкова не
знайдено. Доводи [заявника], викладені у його заяві, слід вважати вигаданими. У цей час йому достовірно відомо про те, що стосовно нього
слідством знайдено достатньо доказів щодо вчинення ним злочинів, у
яких він звинувачується. Він переслідує мету уникнути покарання, на
яке заслуговує».

19. 3 червня 2000 року заявник подав скарги на цю постанову до
Київського районного суду та до прокуратури міста Харкова. (Уряд
вважає, що до прокуратури Харківської області заявник подав скаргу
3 липня 2000 року, а до суду – 14 вересня 2000 року, див. § 21 нижче).
20. 20 червня 2000 року прокуратура міста Харкова повідомила
заявнику про те, що вона відхилила його скаргу про скасування
постанови від 24 квітня 2000 року.
21. 14 вересня 2000 року заявник подав до Київського районного
суду міста Харкова скаргу на постанову від 24 квітня 2000 року.
22. 19 жовтня 2000 року Київський районний суд міста Харкова
скасував постанову прокуратури від 24 квітня 2000 року і порушив
кримінальну справу щодо вказаних заявником працівників міліції
за частиною другою статті 166 Кримінального кодексу України (пе-
ревищення влади). Суд вирішив, що прокурор не розслідував при-
чини, з яких утворилися ушкодження в заявника, а також що відмо-
ва прокурора порушити кримінальну справу щодо згаданих праців-
ників міліції була необґрунтованою.
23. Кримінальна справа була направлена до прокуратури Київсь-
кого району. 10 листопада 2000 року ця прокуратура звернулася до
прокуратури Харківської області з проханням опротестувати поста-
нову Київського районного суду від 19 жовтня 2000 року до Президії
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Харківського обласного суду у порядку нагляду. Заявнику повідоми-
ли про це 26 січня 2001 року.
24. 25 квітня 2001 року прокуратура Харківської області відхи-
лила це прохання за відсутністю підстав для такого протесту і повер-
нула справу до прокуратури району. Заявник був повідомлений про
це листом від 27 квітня 2001 року.
25. Кримінальне розслідування було розпочате 28 квітня 2001
року прокурором Київського району, але було припинене постано-
вою від 3 вересня 2001 року за відсутністю складу злочину. Тим не
менше, як стверджував Уряд, між травнем та листопадом 2001 року
слідчий допитав кілька свідків, у тому числі працівників міліції та
родичів заявника.
26. За скаргою заявника 29 жовтня 2001 року прокуратура Хар-
ківської області скасувала постанову прокуратури Київського райо-
ну і передала справу до прокуратури міста Харкова. Остання в свою
чергу 7 листопада 2001 року передала справу до прокуратури Жовт-
невого району для подальшого досудового розслідування.
27. 13 листопада 2001 року прокуратура Жовтневого району роз-
почала розслідування.
28. У листопаді та грудні 2001 року були допитані ще кілька
свідків та проведені очні ставки.
29. 20 листопада 2001 року у ході розслідування була призначена
судово-медична експертиза.
30. 4 грудня 2001 року експерт зробила висновок, що в заявника
виявлені тілесні ушкодження середнього ступеню тяжкості, які мог-
ли виникнути за обставин, вказаних заявником.
31. 12 грудня 2001 року була призначена додаткова судово-ме-
дична експертиза через неповноту первісної.
32. Згідно з позицією Уряду 25 лютого 2002 року другий висно-
вок експертів підтвердив, що заявник зазнав легких тілесних ушкод-
жень до того, як потрапив до Київського районного відділу міліції.
33. За клопотанням адвоката заявника один з медичних експер-
тів був допитаний 21 травня 2002 року за участі адвоката. Того ж дня
адвокат звернувся з клопотанням здійснити повторну судово-медич-
ну експертизу, оскільки, на його погляд, другому висновку бракува-
ло будь-якого наукового обґрунтування, а, крім того, він суперечив
іншим доказам у справі. І хоча прокурор одержав клопотання адво-
ката, але відповіді на нього адвокат так і не отримав.
34. 28 березня 2002 року після закінчення додаткового слідства
прокуратура Жовтневого району ухвалила постанову про закрит-
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тя кримінальної справи за відсутністю складу злочину. (Заявника
повідомили про це 16 квітня 2002 року). Прокурор стверджував,
між іншим, що працівники міліції на допитах заперечували звину-
вачення щодо них та пояснювали скарги заявника тим, що проти
нього здійснювалось кримінальне розслідування. Прокурор далі
стверджував, що свідчення Т. та О., що підтверджували скарги
заявника, не можна брати до уваги, оскільки вони спільно із за-
явником звинувачувались у злочині. Прокурор також посилався на
те, що за висновком судово-медичної експертизи ушкодження могли
бути завдані заявнику до того, як він потрапив до районного відділу
міліції.
35. 16 квітня та 31 травня 2002 року заявник та його адвокат за-
просили у прокурора району надати їм доступ до матеріалів справи.
Листом від 10 червня 2002 року прокурор відповів, що матеріали
справи були передані до прокуратури області на перевірку.
36. Після кількох скарг заявника та його адвоката до районної,
обласної та Генеральної прокуратур, прокуратура Харківської області
9 жовтня 2002 року повідомила заявнику, що кримінальна справа
стосовно стверджуваного перевищення влади працівниками міліції
припинена, але справа щодо завдання легких тілесних ушкоджень
передана для подальшого розслідування.
37. Того ж дня, 9 жовтня 2002 року прокуратура міста Харкова
скасувала постанову від 28 березня 2002 року та надіслала кримі-
нальну справу до прокуратури Жовтневого району для подальшого
розслідування, яка 23 серпня 2002 року поновила слідство.
38. Через суперечності у висновках попередніх судово-медичних
експертиз проведення повторної експертизи було доручене Головно-
му бюро судово-медичних експертиз у місті Києві.
39. 2 червня 2003 року прокуратура Жовтневого району одер-
жала висновок експерта від 3 лютого 2003 року, в якому зазначало-
ся, що заявник отримав тілесні ушкодження середнього ступеню
тяжкості, які могли бути отримані за обставин, на які посилається
заявник.
40. 25 червня 2003 року прокуратура Харківської області наказала
прокуратурі Жовтневого району якнайшвидше завершити слідство.
41. 9 липня 2003 року прокуратура Жовтневого району своєю
постановою припинила кримінальне розслідування за відсутністю
у діях працівників міліції складу злочину. Вона перекваліфікувала
склад злочину на завдання середньої тяжкості тілесних ушкоджень
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невідомими особами та передала кримінальну справу для розсліду-
вання до Київського районного відділу міліції.
42. Заявник оскаржив цю постанову до Жовтневого районного
суду.
43. 15 листопада 2003 року кримінальне розслідування було зу-
пинене, і було вирішено продовжити оперативні заходи з метою вста-
новити винних осіб.
44. 31 грудня 2003 року Жовтневий районній суд скасував поста-
нову від 9 липня 2003 року та передав справу для додаткового розслі-
дування. Суд відзначив, зокрема, що органи розслідування не здій-
снили необхідних заходів, щоб встановити та допитати незалежних
свідків, враховуючи те, що свідчення заявника та працівників міліції
суперечать одне одному.
45. 30 березня 2004 року прокуратура Жовтневого району ухва-
лила постанову про припинення кримінальної справи проти пра-
цівників міліції, зазначених заявником, та вирішила, що обставини
завдання середньої тяжкості тілесних ушкоджень потребують додат-
кового розслідування.
46. Розслідування триває до цього часу, оскільки винні ще не
встановлені.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
a. Конституція України

47. Відповідне положення Конституції України передбачає:

Стаття 28
«Кожен має право на повагу до його гідності.
Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському чи
такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню. ...»
b. Кримінально-процесуальний кодекс

48. Стаття 4 Кодексу передбачає, що суд, прокурор або слідчий
зобов’язані у межах своєї компетенції порушити кримінальну справу
в кожному випадку виявлення ознак злочину, вжити всіх передбаче-
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них законом заходів до встановлення події злочину, осіб, винних у
вчиненні злочину, і до їх покарання.
49. Стаття 22 Кодексу забороняє домагатись показань обвинува-
ченого та інших осіб, які беруть участь у справі, шляхом насильства,
погроз та інших незаконних заходів.
50. Особа, що зазнала матеріальної шкоди від злочину, має пра-
во пред’явити позов до обвинуваченого або до осіб, що несуть ма-
теріальну відповідальність за дії обвинуваченого.
c. Цивільний процесуальний кодекс

Стаття 221 Цивільного процесуального кодексу передбачає
обов’язок суду зупинити провадження у справі у випадку, якщо її
розгляд не можливий до вирішення іншої справи, що розглядається
у цивільному, кримінальному чи адміністративному порядку.
d. Закон України «Про порядок відшкодування шкоди,
завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання,
попереднього слідства, прокуратури і суду» від 1 грудня 1994

52. Відповідне положення Закону передбачає:

Стаття 2
«Право на відшкодування шкоди в розмірах і порядку, передбачених
цим Законом, виникає у випадках:
– постановлення виправдувального вироку суду;
– закриття кримінальної справи за відсутністю події злочину, відсутністю у діянні складу злочину або недоведеністю участі обвинуваченого у
вчиненні злочину;
– відмови в порушенні кримінальної справи або закриття кримінальної
справи з підстав, зазначених у пункті 2 частини першої цієї статті;
– закриття справи про адміністративне правопорушення».

ПРАВО
I. ПОПЕРЕДНІ ЗАУВАЖЕННЯ УРЯДУ

53. Уряд стверджував, що скарги заявника мають бути визнані
неприйнятними, оскільки кримінальна справа, порушена на їх під-
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ставі, ще не завершена. У зв’язку з цим Уряд зазначив, що заявник і
його адвокат беруть активну участь у цьому провадженні. Тож заява
є передчасною, і заявник має дочекатися остаточного рішення на
національному рівні, перш ніж звертатися з заявою до Суду.
54. Заявник заперечував аргументи Уряду. Він стверджував, що
на Україні всі заяви про застосування тортур зобов’язують прокуро-
ра здійснити кримінальне розслідування обставин. Тим не менше,
в даному випадку розслідування тривало занадто довго, а самому
заявнику та його адвокату перешкоджали ефективно брати участь в
розслідуванні. Більше того, слідчі виявили своє небажання прово-
дити належне та безстороннє розслідування його скарг.
55. Суд зазначає, що заперечення Уряду тісно пов’язані зі скар-
гами заявника за статтями 3 та 13 Конвенції. За таких обставин,
Суд приєднує попередні зауваження до суті скарг заявника.
II. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ

56. Заявник скаржився на те, що зазнав поганого поводження
під час затримання і органи державної влади не здійснили ретель-
ного та ефективного розслідування. Він посилався на статтю 3 Кон-
венції, яка передбачає:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому,
що принижує гідність, поводженню чи покаранню.»
A. Заявлене погане поводження під час тримання
під вартою міліції

1. Доводи сторін
57. Уряд заявляв, що немає жодних доказів, які б свідчили, що
заявник зазнав будь-яких ушкоджень у районному відділі міліції,
перебуваючи у руках працівників міліції. Уряд посилався на супере-
чливі свідчення заявника стосовно подробиць стверджуваного ним
побиття.
58. Заявник стверджував, що окрім його свідчень щодо часу та
характеру його ушкоджень, було достатньо доказів, у тому числі ме-
дичні висновки, щоб підтвердити його скаргу про те, що ці ушкод-
ження могли бути спричинені лише під час його тримання у район-
ному відділі. Також кілька свідків дали свідчення щодо стану його
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здоров’я до затримання. Заявник заперечував доводи Уряду про те,
що він давав суперечливі свідчення щодо подробиць побиття. Єдина
суперечність, якої він припустився стосувалася прізвища одного з
можливих винуватців, і це сталося через непорозуміння.

2. Оцінка Суду
59. Суд нагадує, що стаття 3 Конвенції втілює одну з найбільш
фундаментальних цінностей демократичного суспільства. Вона бе-
зумовно забороняє тортури або нелюдське чи таке, що принижує
гідність, поводження або покарання. Зобов’язання Високих Договір-
них Сторін за статтею 1 Конвенції забезпечити кожному у межах
своєї юрисдикції права та свободи, визначені у Конвенції, якщо
розглядати його у сукупності зі статтею 3, вимагає, щоб держави
вжили заходів, які забезпечать, аби особи у межах їх юрисдикції не
зазнавали тортур або нелюдського чи такого, що принижує гідність,
поводження (див., mutatis mutandis, рішення «Е. та інші проти Великої Британії» (E. and Others v. the United Kingdom), № 33218/96, § 88,
26 листопада 2002 року).
60. Суд також нагадує, що погане поводження має досягти міні-
мального рівня жорстокості, щоб потрапити у сферу дії статті 3
Конвенції. Оцінка цього мінімуму є відносною: вона залежить від
усіх обставин справи, таких як тривалість поводження, його фізич-
ні та/або психологічні наслідки і, у певних випадках, стать, вік та
стан здоров’я потерпілого. Щодо особи, позбавленої свободи, засто-
сування фізичної сили, яке не було вкрай необхідним через її власну
поведінку, принижує людську гідність і є, за загальним правилом,
порушенням права, передбаченого у статті 3 (див. рішення «Ассенов
та інші проти Болгарії» (Assenov and Others v. Bulgaria) від 28 жовтня
1998 року, звіти про рішення та постанови 1998-VIII, § 94).
61. Суд вважає, що у цій справі ступінь тяжкості ушкоджень, які
встановлені судово-медичною експертизою на тілі заявника незаба-
ром після його звільнення (див. § 15 вище), вказує, що ушкодження
заявника були достатньо суттєвими, щоб утворити нелюдське та таке,
що принижує гідність поводження у значенні статті 3 (див., напри-
клад, процитоване рішення «Ассенов та інші проти Болгарії», § 95).
Залишається лише вирішити, чи слід визнати державу відповідаль-
ною за статтею 3 за ці ушкодження.
62. Суд відзначає, що матеріали справи підтверджують, що за-
явник зазнав насильства під час свого затримання. Але заявник не
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надав жодних незалежних доказів, здатних підтвердити його заяви,
ніби ушкодження були завдані працівниками міліції. Не було жод-
ного свідка події. За відсутності будь-яких незалежних свідків, які
були присутні під час побиття, Суд вважає неможливим встановити,
чи були ушкодження заявникові завдані працівниками міліції, як це
стверджується.
63. Однак Суд вважає, що у сукупності медичні докази, свід-
чення заявника, факт його перебування у районному відділі міліції
протягом трьох днів та відсутність будь-якого іншого вірогідного по-
яснення щодо походження ушкоджень заявника, викликають розум-
ну підозру, що ці ушкодження могли завдати працівники міліції.
64. Суд нагадує, що держава відповідає за благополуччя осіб,
взятих під варту, і органи влади зобов’язані захищати таких осіб.
Пам’ятаючи про обов’язок органів влади звітувати щодо ушкоджень,
завданих особам, які перебувають під їхнім контролем, Суд вважає,
що нездатність встановити державних службовців, винних у зло-
чинному застосуванні насильства до затриманої особи, як у цьому
випадку, не може звільнити державу від відповідальності за Конвен-
цією (див, mutatis mutandis, Есен (Esen) проти Туреччини, № 29484/95,
§ 28; Яз (Yaz) проти Туреччини, № 29485/95, § 30; Айше Тепе (Ayşe
Tepe) проти Туреччини, № 29422/95, 22 липня 2003 року).
65. У світлі вищезазначеного, та за відсутності жодного вірогід-
ного пояснення Уряду щодо походження ушкоджень заявника, слід
вважати, що заявник отримав ушкодження внаслідок нелюдського та
такого, що принижує гідність, поводження, за яке Уряд має нести
відповідальність.
66. Суд робить висновок, що було порушення статті 3 Конвенції
у цьому відношенні.
B. Відповідність розслідування

1. Доводи сторін
67. Уряд доводив, розслідування стосовно тверджень заявника
було розпочате негайно після подання ним скарги. На думку Уряду,
під час розслідування було здійснено багато заходів, а повернення
справи для додаткового розслідування прокурорами вищого рівня та
судами свідчило про намір державних органів всебічно і об’єктивно
розслідувати справу.
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68. Заявник стверджував, що попри обов’язок, покладений на
них законом, слідчий і прокурор, які бачили заявника після побит-
тя, виявили абсолютну байдужість до його ушкоджень. Далі заявник
стверджував, що розслідування проводилося неквапливо і тривало
надто довго. Заявник також доводив, що затримка з допитом свідків
мала згубні наслідки для розслідування, оскільки деякі з них вже
не могли чітко згадати події. Заявник зауважив, що йому заважали
активно брати участь у розслідуванні, якщо зважити на затримки з
повідомленням йому про ухвалені процесуальні рішення та відмову
надати йому повний доступ до матеріалів справи.

2. Оцінка Суду
69. Суд нагадує, що стаття 3 Конвенції створює позитивний
обов’язок ефективно розслідувати заяви про погане поводження
(процитоване вище рішення Ассенов та інші проти Болгарії, § 101-106).
Однак питання, чи буде відповідним та необхідним встановлювати
процесуальне порушення статті 3, коли заявник також спирається на
статтю 13 Конвенції, залежатиме від обставин кожної справи.
У цій справі Суд встановив, що заявник зазнав нелюдського та
такого, що принижує гідність, поводження, перебуваючи під вар-
тою міліції, за яке Уряд має нести відповідальність за Конвенцією.
А таких обставин, Суд вважає, що його скаргу щодо відсутності
ефективного розслідування органами влади про причини його уш-
коджень більш доречно розглядати за статтею 13 Конвенції (порівняй, Ільхан (Ilhan) проти Туреччини, № 22277/93, §§ 89-92, ECHR
2000-VII).
III. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ

71. Заявник скаржився за статтею 13 Конвенції на відсутність
ефективного засобу правового захисту щодо порушення статті 3
Конвенції.
72. Стаття 13 Конвенції передбачає:
«Кожен, чиї права і свободи, викладені в цій Конвенції, порушуються,
має право на ефективний засіб правового захисту у відповідному національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами,
що діяли як офіційні особи».
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1. Доводи сторін
73. Уряд стверджував, що розслідування за скаргами заявника бу-
ло правовим засобом захисту, який заявник використав ефективно.
74. Заявник стверджував, що стаття 13 Конвенції була поруше-
на, оскільки органи державної влади не змогли здійснити ефективне
розслідування у його справі. Він посилався на свої доводи, згадані у
§ 68 вище. Він також доводив, що національне законодавство не пе-
редбачає відшкодування у його випадку, оскільки його визнали вин-
ним у вчиненні злочину (див. § 52 вище). Заявник стверджував, що
розгляд цивільної справи щодо стягнення відшкодування за завдану
шкоду в будь-якому разі залежав би від результату кримінального
розслідування, яке досі триває.

2. Оцінка Суду
75. Суд нагадує, що стаття 13 Конвенції гарантує доступність на
національному рівні засобу захисту, здатного втілити в життя сут-
ність прав та свобод за Конвенцією, у якому б вигляді вони не за-
безпечувались у національній правовій системі. Таким чином, стаття
13 вимагає, щоб норми національного правового засобу стосувалися
сутності «небезпідставної заяви» за Конвенцією та надавали відповід-
не відшкодування, хоча Держави-учасниці мають певну свободу роз-
суду щодо способу, у який вони виконують свої зобов’язання за цим
положенням Конвенції. Зміст зобов’язань за статтею 13 також зале-
жить від характеру скарги заявника за Конвенцією. Тим не менше,
засіб захисту, що вимагається статтею 13, має бути «ефективним» як у
законі, так і на практиці, зокрема у тому сенсі, щоб його використан-
ня не було ускладнене діями або недоглядом органів влади відповід-
ної держави (рішення «Айдин (Aydin) проти Туреччини» від 22 верес
ня 1997 року, Звіти 1997-VI, сс. 1895-96, § 103 та «Кайя (Kaya) проти
Туреччини» від 19 лютого 1998 року, звіти 1998-I, сс. 329-30, § 106).
Суд також нагадує: коли особа робить небезпідставну заяву, що вона
зазнала тортур або дуже поганого поводження з боку держави, понят-
тя «ефективного засобу захисту» передбачає, між іншим, ретельне та
ефективне розслідування, яке здатне призвести до встановлення та
покарання відповідальних осіб, і включає ефективний доступ скарж-
ника до процедури розслідування (див. рішення «Текін (Tekin) проти
Туреччини» від 9 липня 1998 року, звіти 1998-IV, с. 1517, § 52).
76. Суд відзначає, що за скаргою заявника державні органи здій-
снили поверхову перевірку і лише допитали можливих порушників.
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Вони прийняли заперечення працівників міліції за чисту монету та
відмовили у порушенні кримінальної справи проти них попри свід-
чення заявника та незаперечні тілесні ушкодження в нього. Кримі-
нальне розслідування скарги заявника почалося лише більш ніж
через рік після подій. Суд згоден із заявником у тому, що недоліки
на початковій стадії розгляду його заяви суттєво вплинули на по-
дальший хід розслідування загалом. Багато свідків були допитані
лише через значний час (травень-листопад 2001 року) та не могли
чітко свідчити щодо подій у березні 2000 року. Суд також зауважує,
що у двох випадках національні суди відзначали суттєві недоліки у
розслідуванні: більшість свідків були допитані лише після тривалої
затримки, у той час як деякі інші свідків не були допитані взагалі.
На думку Суду, ці недоліки самі собою дають достатні підстави для
висновку, що органи влади не виконали своїх зобов’язань за стат-
тею 13 Конвенції.
77. Щодо процедури відшкодування шкоди, Суд не вважає, що
національне право щодо компенсації за незаконні слідчі дії (§ 52
вище) стосується цієї справи, оскільки позов про відшкодування за
шкоду, завдану злочином, може подаватися як за Цивільним про-
цесуальним, так і за Кримінально-процесуальним кодексами (див.
§ 49-51 вище). Але такий позов слід пред’являти проти певної особи
або осіб. Цей засіб захисту стає марним, якщо винна особа не вста-
новлена і не звинувачена. Тож відсутність будь-якого результату у го-
ловному кримінальному процесі також заважала заявнику ефектив-
но звернутися до цього засобу захисту, оскільки на практиці цивіль-
ний позов про компенсацію не міг бути розглянутий до остаточного
встановлення фактів у триваючому кримінальному процесі.
78. Зважаючи на ці міркування, Суд відхиляє попередні заува-
ження Уряду щодо необхідності для заявника дочекатися остаточно-
го результату розслідування його заяв, та визнає, що було порушен-
ня статті 13 Конвенції у цьому відношенні.
IV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

79. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає порушення Конвенції або її Протоколів, та якщо національне право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає
лише часткове відшкодування, Суд, якщо необхідно, призначає справедливе відшкодування потерпілій стороні.»
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А. Шкода

80. Суд підкреслює, що за правилом 60 Регламенту Суду будьяка вимога щодо справедливого відшкодування має бути класифі-
кована та надана у письмовому вигляді разом з відповідними під-
тверджуючими документами, без чого Суд може відхилити вимогу
загалом або частково.

(a) майнова шкода
81. Заявник не заявив жодних вимог за цим пунктом протягом
встановленого строку; тож Суд не призначає відшкодування.

(b) немайнова шкода
82. Заявник вимагав 50 000 євро у відшкодування немайнової
шкоди.
83. Уряд доводив, що вимога необґрунтована та надмірна. Уряд
просив Суд присудити відшкодування немайнової шкоди на спра-
ведливій основі з урахування попередньої практики.
84. Суд, зважаючи на свій висновок щодо скарг заявника, вва-
жає, що він без сумніву зазнав певної немайнової шкоди через по-
гане поводження під час тримання під вартою міліції. Оцінюючи
обставини на справедливій основі, Суд призначає заявнику відшкоду
вання у розмірі 6 500 євро.
В. судові Витрати

85. Заявник вимагав 10 100 доларів США (7 720 євро) у відш-
кодування витрат, що він поніс під час національних процедур та
розгляду в органах Конвенції.
86. Уряд доводив, що вимоги щодо кількості годин, витрачених
адвокатом заявника на підготовку заяви і подальші письмові звер-
нення до Суду, перебільшені. Крім того, немає доказів того, що ці
кошти дійсно були витрачені.
87. Суд нагадує, що для того, щоб витрати були включені до
відшкодування за статтею 41, слід встановити, що вони дійсно та не-
обхідно були витрачені, щоб запобігти виникненню становища, яке
було визнано порушенням Конвенції, або виправити його, та були
розумні за розміром (див. «Нільсен та Йонсен (Nilsen and Johnsen) проти Норвегії», № 23118/93, § 62, ECHR 1999-VIII).
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Суд вважає, що цих вимог не було додержано у цій справі. Він
вважає, що адвокат заявника перебільшив час, витрачений на під-
готовку справи. Він не впевнений, що усі витрати щодо стосу-
ються більш ніж двохсот годин ефективної роботи та складають
10 100 доларів США, були витрачені, або обґрунтовано витрачені,
у зв’язку із скаргою, поданою до Суду. Але, очевидно, що заявник
поніс певні витрати на правову допомогу, враховуючи заходи, здійс-
нені його адвокатом на національному рівні, а також зауваження та
інші подання, підготовлені адвокатом для Суду.
88. Враховуючи усі доречні фактори, Суд призначає 1 500 єв-
ро, які після відрахування 890 євро, що заявник отримав на пра-
вову допомогу від Ради Європи, дорівнюють 610 євро щодо витрат
з доданням будь-яких податків, якими може оподатковуватись ця
сума.
C. Пеня

89. Суд вважає відповідним, що пеня має базуватися на процен-
тній ставці Європейського Центрального Банку з доданням трьох
процентів.

З цих підстав суд одностайно
1. Відхиляє попереднє заперечення Уряду;
2. Визнає, що було порушення статті 3 Конвенції;
3. Визнає, що було порушення статті 13 Конвенції;
4. Визнає,
(a) що держава-відповідач має сплатити заявнику, протягом
трьох місяців з дня, коли рішення стане остаточним відповідно до
статті 44 § 2 Конвенції, наступні суми:
(i) 6 500 євро (шість тисяч п’ятсот євро) стосовно немайнової
шкоди;
(ii) 610 євро (шістсот десять євро) стосовно витрат;
(iii) будь-які податки, якими можуть оподатковуватись ці
суми;
(b) що згадані суми мають бути конвертовані у національну
валюту відповідної держави за ставкою, що діє на день виплати;
(c) що після перебігу згаданих вище трьох місяців і до випла-
ти має сплачуватись простий процент на згадані суми за ставкою,
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що дорівнює процентній ставці Європейського Центрального Банку
протягом строку невиплати з доданням трьох процентів;
5. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливого відшко-
дування.
Виконано англійською, та проголошено письмово 5 квітня 2005
року відповідно до правила 77 §§ 2 та 3 Регламенту Суду.
С. Доллє
секретар

Ж.-П. Коста
голова
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
ДРУГА СЕКЦІЯ
СПРАВА «НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 54825/00)

Рішення
Страсбург
5 квітня 2005 року
Це рішення набуває статусу остаточного відповідно до обставин,
що зазначені в частині 2 статті 44 Конвенції. Воно може бути відре-
дагованим.

У справі «Невмержицький проти України»
Європейський суд з прав людини (друга секція), засідаючи па-
латою, до складу якої увійшли судді:
п. Ж.-П. Коста, голова,
п. А.Б. Бака,
п. І. Кабрал Баррето,
п. К. Юнґвірт,
п. В. Буткевич,
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пані А. Мулароні
пані Д. Йочєнє,
а також пані С. Доллє, секретар секції,
порадившись у нарадчій кімнаті 15 березня 2005 р.,
виносить таке рішення, яке було прийняте вказаного дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справа ґрунтується на заяві (№ 54825/00) проти України, яка
була подана до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист
прав і основоположних свобод людини (далі – Конвенція), громадя-
нином України, п. Євгеном Івановичем Невмержицьким (далі – за-
явник), 21 червня 1999 року.
2. Уряд України (далі – Уряд) представляли його представники у
Суді пані Валерія Лутковська, яку змінила пані Зоряна Бортновська.
3. Заявник стверджував, зокрема, що строк тримання його під
вартою був нерозумний і що тримання його під вартою під час судо-
вого розгляду було незаконним (§§ 1(с) та 3 статті 5 Конвенції). Він
також скаржився на порушення статті 3 Конвенції через те, що його
було піддано нелюдському і такому, що принижує гідність, повод-
женню чи покаранню.
4. Заяву було передано до другої секції Суду (правило 52 § 1 Рег-
ламенту Суду). В межах цієї секції згідно з п. 1 правила 26 було ство-
рено палату, що буде розглядати справу (§ 1 статті 27 Конвенції).
5. Ухвалою від 25 листопада 2003 року Суд оголосив заяву част-
ково прийнятною.
6. Заявник та Уряд надали свої зауваження щодо суті (п. 1 пра-
вила 59 Регламенту). Після консультацій зі сторонами Палата ви-
рішила, що вирішення справи щодо суті не вимагає усних слухань
(п. 3 правила 59 Регламенту). Сторони письмово відповіли на заува-
ження один одного.
7. 1 листопада 2004 року Суд змінив склад своїх секцій (п. 1
правила 25). Ця справа була передана до новоствореної другої секції
(п. 1 правила 52).

ФАКТИ
8. Заявник, п. Євген Невмержицький, громадянин України,
1970 р.н., народився та проживає у Києві. Раніше він працював ке-
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руючим Київської філії АБ «Полтава – банк». Заявника представляв
п. Портяник – практикуючий у Києві юрист.
І. КОНКРЕТНІ Обставини справи

9. Обставини справи згідно з фактами, які були подані сторона-
ми, можуть бути викладені таким чином:
А. Кримінальне провадження щодо заявника

10. 28 вересня 1995 року співробітники міліції вилучили 184 761
доларів США, які зберігалися заявником у приміщенні «Полтавабанку» з метою їх подальшого збуту клієнту банку – Є.Г.Л.
11. 18 жовтня 1995 року слідчий відділ Головного управління
Міністерства внутрішніх справ України в м. Києві (далі – Слідчий
відділ) порушив кримінальну справу за фактом здійснення заявни-
ком незаконних валютних операцій.
12. 8 квітня 1997 року слідчим відділом порушено криміналь-
ну справу щодо заявника та інших підозрюваних у цій справі. Того
самого дня слідчий відділу вирішив, що заявника необхідно затри-
мати в якості підозрюваного до винесення постанови про обрання
запобіжного заходу. Відповідно, того ж дня заявника було поміщено
до СІЗО.
13. 14 квітня 1997 року заявнику було пред’явлено обвинувачен-
ня за ст. 80 ч. 2 (порушення правил про валютні операції), ст. 86-1
(розкрадання державного або колективного майна в особливо вели-
ких розмірах), ч. 2 ст. 148-5 (шахрайство з фінансовими ресурсами)
КК України 1960 року.
14. 8 грудня 1997 р. та 2 березня 1998 року заявникові було до-
датково пред’явлено обвинувачення у зловживанні владою та пере-
вищенні посадових повноважень (ч. 2 статті 165 та ч. 3 ст. 166 ККУ),
шахрайство з фінансовими ресурсами та посадовому підлозі (ч. 2
статті 172 та ч. 1 та 3 ст. 194 ККУ).
15. У період з 15 січня до 14 квітня 1998 р. заявник подавав до
слідчого відділу заяви про проведення медичної експертизи і заяв-
ляв відвід слідчому. 7 квітня 1998 р. Генеральна прокуратура Ук-
раїни дала слідчому доручення призначити проведення медичної
експертизи заявника. Лікар, який обстежував заявника, рекомен-
дував йому пройти курс лікування у закладах Міністерства охорони
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здоров’я через значні хвороби, на які він страждав, в т.ч. і інфекційні
захворювання шкіри, такі, як короста та екзема.
16. 13 березня 1998 року заявникові було пред’явлено обвинува-
чення за ч. 2 ст. 80, ст. 86-1, ч. 2 ст. 148-5, ч. 3 ст. 166, ч. 1 ст. 170, ч. 2
ст. 172, ч. 3 ст. 194 КК України.
17. 8 вересня 1998 р. попереднє слідство в кримінальній справі
було закінчено. Матеріали кримінальної справи було пред’явлено
обвинуваченим, включаючи і заявника, для ознайомлення. 9 серпня
1999 року обвинувачені у справі закінчили ознайомлення з матеріа-
лами кримінальної справи.
18. 9 серпня 1999 р. кримінальну справу було направлено до про
куратури м. Києва для затвердження обвинувального висновку.
19. 13 серпня 1999 року прокуратура м. Києва направила кримі-
нальну справу до Київського міського суду (міський суд).
20. 27 серпня 1999 року Московський районний суд м. Києва
відхилив як безпідставну скаргу заявника на дії слідчого зі слідчого
управління, в якій він стверджував, що слідчий діяв незаконно та
вимагав порушити кримінальну справу проти нього за зловживання
службовим становищем.
21. Ухвалою Київського міського суду від 1 листопада 1999 року
кримінальну справу було повернуто прокурору м. Києва на додат-
кове розслідування. 5 листопада 1999 р. прокуратурою м. Києва на
ухвалу Київського міського суду було внесено окреме подання. 16
грудня 1999 р. Верховний Суд України своєю ухвалою частково за-
довольнив окреме подання прокуратури. Хоча суд підтвердив, що
кримінальну справу необхідно направити для проведення додатко-
вого розслідування, він зазначив, що деякі питання не потребують
додаткового розслідування, оскільки раніше отримана інформація є
достатньою.
22. 5 січня 2000 р. прокуратура закінчила додаткове розсліду-
вання справи, заявникові було надано можливість ознайомитися з
матеріалами справи.
23. 7 лютого 2000 року попереднє слідство в кримінальній справі
щодо заявника було закінчено, і матеріали справи було пред’явлено
заявникові для ознайомлення.
24. 22 лютого 2000 року слідство у справі заявника було віднов-
лено у зв’язку з необхідністю проведення додаткових слідчих дій.
25. 30 жовтня 2000 року Київський міський суд виніс рішен-
ня про припинення слідства в частині обвинувачення в проведен-
ні незаконних валютних операцій, оскільки кримінальну відпові-
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дальність за вищевказаний злочин було скасовано, а статтю 80 ККУ
виключено.
26. 19 лютого 2001 року Київський міський суд визнав заявника
винним у повторному вчиненні махінацій з фінансовими ресурсами,
підготовці до вчинення махінацій з фінансовими ресурсами, поса-
довому підлозі та зловживанні владою, яким засуджено заявника до
п’яти років та шести місяців позбавлення волі з конфіскацією всього
майна, яке є його особистою власністю. Крім цього, суд позбавив
його права займати посади, пов’язані з використанням організацій-
но-розпорядчих функцій у фінансово-кредитній сфері строком на
п’ять років. На підставі Закону України «Про амністію» від 11 трав-
ня 2000 року та врахувавши період фактичного перебування заяв-
ника під вартою, який склав 2 роки 10 місяців та 15 днів, міський
суд вирішив звільнити заявника від відбування покарання. Жодна зі
сторін не оскаржувала це рішення до Верховного Суду України.
B. Тримання заявника під вартою

27. 8 квітня 1997 р. слідчий слідчого управління прийняв рішен
ня про затримання заявника в якості підозрюваного відповідно до
статті 115 КПК. Відповідно, того ж дня заявник був поміщений до
СІЗО.
28. 11 квітня 1997 року прокурор дав санкцію на арешт заявника
в якості запобіжного заходу (ст. 155 КПК).
29. 12 травня 1997 року заявник звернувся до Московського рай
онного суду м. Києва з заявами про скасування санкції на арешт та
його звільнення. 28 травня 1997 року Московський районний суд від-
мовив у задоволенні вимог заявника у зв’язку з їх необґрунтованістю.
Суд також постановив, що затримання заявника є законним.
30. У період з 8 квітня 1997 року до 22 лютого 2000 року заявник
перебував у слідчому ізоляторі Київської області (СІЗО № 1 Київсь-
кої області).
31. Розслідування в справі заявника та тримання його під вар-
тою продовжувалося у таких випадках: до 6 місяців – 29 травня
1997 року прокурором м. Києва, до 9 місяців – 1 жовтня 1997 року
заступником Генерального прокурора України, до 12 місяців – 18
грудня 1997 року заступником Генерального прокурора України, до
15 місяців – 28 березня 1998 року в.о. Генерального прокурора Ук-
раїни.
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32. 12 квітня 1998 року слідчий відділу повідомив заявника, що
запобіжний захід у вигляді взяття під варту може бути замінений на
звільнення його під заставу. Прокурор м. Києва листом від 20 липня
1998 року проінформував заявника, що розмір застави був визначе-
ний у сумі 232 716 грн.
33. 22 липня 1998 року ця сума була перерахована на рахунок
Головного управління Міністерства внутрішніх справ України Ук-
рінбанком (поручителем заявника та його колишнім роботодавцем).
19 серпня 1998 року Головне управління повернуло зазначену суму і
відмовилось звільнити заявника під заставу.
34. 30 червня 1998 року в.о. Генерального прокурора України
збільшив строк слідства та тримання заявника під вартою ще на
3 місяці (до 30 вересня 1998р.), збільшуючи тим самим загальний
строк до 18 місяців.
35. 1 листопада 1999 року Київський міський суд відмовив у
зміні запобіжного заходу, наполягаючи на утриманні заявника під
вартою. 16 грудня 1999 року Верховний Суд України залишив це
рішення без змін.
36. Заявник утримувався під вартою і під час подальшого розслі-
дування справи прокурором, починаючи з 1 листопада 1999 року.
37. 22 лютого 2000 року у зв’язку з закінченням максимально
дозволеного строку тримання під вартою прокурор Київської облас-
ті замінив тримання заявника під вартою на підписку про невиїзд.
Заявника було звільнено 23 лютого 2000 року.
С. Голодування, примусове годування та лікування заявника

38. 13 квітня 1998 року заявник оголосив голодування, вживаю-
чи лише воду. 17 квітня 1998 року було вивчено стан здоров’я заяв-
ника. Після проведення 20 квітня 1998 року аналізу на вміст ацетону
в сечі заявника 23 квітня 1998 року до нього було застосоване при-
мусове годування. 14 липня 1998 року заявник зупинив голодуван-
ня, але у жовтні 1998 року розпочав його знову.
39. 1 грудня 1999 року лікар СІЗО зазначив, що заявник отри-
мує медичне лікування, а примусовому годуванню піддається через
продовження голодування.
40. Уряд зазначив, що в період з 27 травня 1999 року до 7 лютого
2000 року заявник обстежувався лікарями 61 раз. Однак, Уряд не
зробив жодного посилання на медичне обстеження заявника у пе-
ріод з 5 серпня 1998 до 10 січня 2000 року (див. § 50 нижче).
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41. 5 лютого 1998 року лікар СІЗО постановив заявнику діагноз:
алергійний дерматит.
42. 8 квітня 1998 року після обстеження заявника лікар СІЗО
виявив у нього стрептодермію та хронічний холецистит.
43. Згідно з висновком судової медичної експертизи № 58 від 8
травня 1998 року, яка була проведена Київським міським бюро медич-
них експертиз, заявник хворів на мікробну екзему, хронічний холе-
цистит та нейроциркулярну дистонію. Заявникові було рекомендовано
пройти спеціалізований курс стаціонарного лікування від екземи.
44. 2 червня 1998 року лікар Центральної лікарні м. Києва п. Глу
хенький встановив, що у заявника розповсюджена мікробна екзема. Він
також рекомендував, щоб заявник пройшов стаціонарне лікування.
45. 13 липня 1998 року заступник голови слідчого управління
прийняв рішення про направлення заявника з 14 липня 1998 року
до Київського шкірно-венерологічного диспансеру для подальшого
лікування його хвороб шкіри.
46. 14 липня 1998 року заявника було доставлено до лікарні, де
після його попереднього медичного огляду було виявлено коросту та
піодерміт. У лікарні було встановлено, що заявник може проходити
подальше лікування від корости в СІЗО № 1.
47. Згідно з висновком судової медичної експертизи № 88 від 20
липня 1998 року, яку було проведено Київським міським бюро ме-
дичних експертиз, заявник з 8 травня до 2 червня 1998 року хворів
на диссеміновану мікробну екзему. Також було виявлено, що заявник
страждає від корости і що його хворобу можна лікувати в умовах
стаціонару СІЗО № 1. У той же день слідчий управління відхилив
клопотання заявника про лікування його в умовах стаціонару як без-
підставне.
48. 31 липня 1998 року заявник пройшов курс лікування від ко-
рости в медичній частині СІЗО.
49. З 10 січня до 7 лютого 2000 року заявник продовжував своє
голодування. Протягом цього періоду його оглядав лікар 18 разів.
50. За словами заявника останнє його голодування тривало з 5
жовтня 1998 року до 23 лютого 2000 року. Згідно зі списком медичних
оглядів, наданого Урядом, не було проведено жодних медичних оглядів
заявника з 5 серпня 1998 до 10 січня 2000 року (див. § 40 вище).
51. Після звільнення заявника 23 лютого 2000 року він з 24 лю-
того до 17 березня 2000 року перебував у Київській міській лікар-
ні. Після цього він продовжував знаходиться під наглядом лікаряпсихіатра.
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D. Скарги, подані до Конституційного суду України

52. 2 лютого 2000 року сестра заявника від його імені подала скар-
ги до Конституційного суду України з метою встановлення незакон-
ності тримання заявника під вартою після закінчення встановленого
законом максимального строку такого тримання. Вона також зверну-
лася до Конституційного суду з клопотанням про визнання неконсти-
туційною статті 156 КПК України, яка дозволяє тримання підозрюва-
ного під вартою на час проведення розслідування справи. 25 лютого
2000 року секретаріат Конституційного суду відмовив у прийнятті її
скарг, оскільки вони не підпадають під юрисдикцію суду.
ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
А. Конституція від 26 червня 1996 року

53. Відповідні положення Конституції передбачають:

Стаття 29
Кожна людина має право на свободу та особисту недоторкан-
ність.
Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою
інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в
порядку, встановлених законом.

Стаття 55
Права і свободи людини і громадянина захищаються судом.
Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій
чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самов-
рядування, посадових і службових осіб.
Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповно-
важеного Верховної Ради України з прав людини.
Кожен має право після використання всіх національних засобів
правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до від-
повідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів
міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна.
Кожен має право будь-якими не забороненими законом засо-
бами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних
посягань.

63

Право на життя, свободу від катувань, право на свободу та особисту недоторканність
Розділ XV. Перехідні положення
13. Протягом п’яти років після набуття чинності цією Конститу-
цією зберігається існуючий порядок арешту, тримання під вартою і
затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, а також порядок
проведення огляду та обшуку житла або іншого володіння особи.
B. Кримінально-процесуальний кодекс України, 1960 року

54. Відповідні положення КПК передбачають:

Стаття 148. Мета і підстави застосовування запобіжних заходів
(станом на 21 червня 2001 року)
Запобіжні заходи застосовуються до підозрюваного, обвинуваче-
ного, підсудного, засудженого з метою запобігти спробам ухилитися
від дізнання, слідства або суду, перешкодити встановленню істини у
кримінальній справі або продовжити злочинну діяльність, а також
для забезпечення виконання процесуальних рішень.
Запобіжні заходи застосовуються за наявності достатніх підстав
вважати, що підозрюваний, обвинувачений, підсудний, засуджений
буде намагатися ухилитися від слідства і суду або від виконання
процесуальних рішень, перешкоджати встановленню істини у справі
або продовжувати злочинну діяльність.
Якщо немає достатніх підстав для застосування запобіжного за-
ходу, від підозрюваного, обвинуваченого або підсудного відбираєть-
ся письмове зобов’язання про явку на виклик особи, яка проводить
дізнання, слідчого, прокурора або суду, а також про те, що він пові-
домить про зміну свого місця перебування.
При застосуванні запобіжного заходу до підозрюваного обвину-
вачення йому має бути пред’явлене не пізніше десяти діб з моменту
застосування запобіжного заходу. Якщо в цей строк обвинувачення
не буде пред’явлене, запобіжний захід скасовується.

Стаття 149. Запобіжні заходи
Запобіжними заходами є:
1) підписка про невиїзд;
2) особиста порука;
3) порука громадської організації або трудового колективу;
31) застава;
4) взяття під варту;
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5) нагляд командування військової частини.
Тимчасовим запобіжним заходом є затримання підозрюваного,
яке застосовується з підстав і в порядку, передбачених статтями 106,
115, 1652 цього Кодексу.

Стаття 150. Обставини, що враховуються при обранні
запобіжного заходу (станом на 21 червня 2001 року)
При вирішенні питання про застосування запобіжного заходу,
крім обставин, зазначених у статті 148 цього Кодексу, враховуються
тяжкість злочину, у вчиненні якого підозрюється, обвинувачується
особа, її вік, стан здоров’я, сімейний і матеріальний стан, вид діяль-
ності, місце проживання та інші обставини, що її характеризують.

Стаття 156. Строки тримання під вартою
Тримання під вартою при розслідуванні злочинів у криміналь-
них справах не може тривати більше двох місяців. Цей строк може
бути продовжено районним, міським прокурором, військовим про-
курором армії, флотилії, з’єднання, гарнізону та прирівняним до
них прокурором у разі неможливості закінчити розслідування та
при відсутності підстав для зміни запобіжного заходу – до трьох мі-
сяців. Дальше продовження строку може бути здійснено лише через
особливу складність, справи прокурором Республіки Крим, облас-
ті, прокурором міста Києва, військовим прокурором округу, флоту
і прирівняним до них прокурором – до шести місяців з дня взяття
під варту.
Строк тримання під вартою понад шість місяців може бути про-
довжений заступником Генерального прокурора України – до одно-
го року і Генеральним прокурором України – до півтора року.
Дальше продовження строку не допускається, обвинувачений,
якого тримають під вартою, підлягає негайному звільненню.
У разі неможливості закінчити розслідування в повному обсязі
у наданий законом строк тримання під вартою і при відсутності під-
став для зміни запобіжного заходу Генеральний прокурор України
або його заступник дають згоду про направлення справи до суду в
частині доказаного обвинувачення. Відносно нерозслідуваних зло-
чинів справа виділяється в окреме провадження і закінчується за-
гальним порядком.
Матеріали закінченої розслідуванням кримінальної справи по-
винні бути пред’явлені для ознайомлення обвинуваченому та його
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захиснику не пізніш як за місяць до скінчення граничного строку
тримання під вартою, встановленого частиною 2 цієї статті.
Час ознайомлення обвинуваченого та його захисника з матеріа-
лами кримінальної справи при обчисленні строку тримання під вар-
тою як запобіжного заходу не враховується.
При поверненні судом на нове розслідування справи, по якій
строк тримання обвинуваченого під вартою скінчився, а за обстави-
нами справи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою змі-
нено бути не може, продовження строку тримання під вартою про-
вадиться прокурором, який здійснює нагляд за слідством, у межах
одного місяця з моменту надходження до нього справи. Дальше про-
довження зазначеного строку провадиться з урахуванням часу пере-
бування обвинуваченого під вартою до направлення справи до суду
в порядку і в межах, встановлених частинами 1, 2 і 6 цієї статті.

Стаття 156. Строки тримання під вартою
Тримання під вартою під час попереднього розслідування не
повинно тривати більше двох місяців.
У випадках, коли у строк, передбачений частиною першою цієї
статті, розслідування справи закінчити неможливо, а підстав для
скасування чи заміни запобіжного заходу на більш м’який немає,
він може бути продовжений:
1) до чотирьох місяців – за поданням, погодженим з прокурором,
який здійснює нагляд за додержанням законів органами дізнання і
попереднього слідства, або самим цим прокурором, суддею того су-
ду, який виніс постанову про застосування запобіжного заходу;
2) до дев’яти місяців – за поданням, погодженим з заступником
Генерального прокурора України, прокурором Автономної Респуб-
ліки Крим, області, міст Києва і Севастополя та прирівняних до
них прокурорів, або самим цим прокурором у справах про тяжкі і
особливо тяжкі злочини, суддею апеляційного суду;
3) до вісімнадцяти місяців – за поданням, погодженим з Гене-
ральним прокурором України, його заступником, або самим цим
прокурором в особливо складних справах про особливо тяжкі зло-
чини, суддею Верховного Суду України.
У кожному випадку, коли розслідування справи у повному об-
сязі у строки, зазначені у частинах першій чи другій цієї статті, за-
кінчити неможливо і за відсутності підстав для зміни запобіжного
заходу, прокурор, який здійснює нагляд за виконанням законів при
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провадженні розслідування у даній справі, має право дати згоду про
направлення справи до суду в частині доведеного обвинувачення.
У цьому випадку справа в частині нерозслідуваних злочинів чи епі-
зодів злочинної діяльності з додержанням вимог статті 26 цього Ко-
дексу виділяється в окреме провадження і закінчується у загальному
порядку.
Строк тримання під вартою обчислюється з моменту взяття
під варту, а якщо взяттю під варту передувало затримання підоз-
рюваного, – з моменту затримання. У строк тримання під вартою
включається час перебування особи на стаціонарному експертному
дослідженні у психіатричній медичній установі будь-якого типу.
У разі повторного взяття під варту особи у тій самій справі, а також
по приєднаній до неї або виділеної з неї справи або пред’явлення
нового обвинувачення строк тримання під вартою обчислюється з
урахуванням часу тримання під вартою раніше.
Строки тримання під вартою під час попереднього слідства за-
кінчуються в день надходження справи до суду, проте час ознайом-
лення обвинуваченого та його захисника з матеріалами кримінальної
справи при обчисленні строку тримання під вартою як запобіжного
заходу не враховується. У разі відкликання справи із суду прокуро-
ром на підставі статті 232 цього Кодексу перебіг цих строків понов-
люється з дня надходження справи до прокурора.
При поверненні судом справи прокуророві на додаткове розслі-
дування строк тримання обвинуваченого під вартою обчислюється
з моменту надходження справи прокурору і не може перевищувати
двох місяців. Подальше продовження зазначеного строку проводить-
ся з урахуванням часу перебування обвинуваченого під вартою до
направлення справи до суду в порядку і в межах, встановлених час-
тиною другою цієї статті.
У разі закінчення строку тримання під вартою як запобіжного
заходу, передбаченого частинами першою і другою цієї статті, якщо
цей строк не продовжено у встановленому цим Кодексом порядку,
орган дізнання, слідчий, прокурор зобов’язаний негайно звільнити
особу з-під варти.
Начальник місця попереднього ув’язнення зобов’язаний негайно
звільнити з-під варти обвинуваченого, щодо якого постанова судді
про продовження строку тримання під вартою на день закінчення
строків тримання під вартою, передбачених частинами першою, дру-
гою і шостою цієї статті, не надійшла. При цьому він направляє пові-

67

Право на життя, свободу від катувань, право на свободу та особисту недоторканність
домлення особі чи органу, у провадженні яких перебуває справа, та
відповідному прокурору, який здійснює нагляд за розслідуванням.

Стаття 218. Оголошення обвинуваченому про закінчення слідства
і пред’явлення йому матеріалів справи
Визнавши зібрані докази достатніми для складання обвинуваль-
ного висновку і виконавши вимоги статті 217 цього Кодексу, слідчий
зобов’язаний оголосити обвинуваченому, що слідство в його справі
закінчено і що він має право на ознайомлення з усіма матеріалами
справи як особисто, так і з допомогою захисника, а також може за-
явити клопотання про доповнення попереднього слідства. Слідчий
зобов’язаний роз’яснити обвинуваченому право заявити клопотання
про розгляд його справи у суді першої інстанції одноособово суддею
чи колегіально судом у складі трьох осіб у випадках, передбачених
законом.
Якщо обвинувачений не виявив бажання ознайомитися з ма-
теріалами справи з участю захисника, йому пред’являються для оз-
найомлення всі матеріали справи. При ознайомленні з матеріалами
справи обвинувачений вправі робити виписки з матеріалів справи і
порушувати клопотання. Якщо в справі притягнуто декількох обви-
нувачених, слідчий повинен пред’явити кожному з них усі матеріали
слідства.
Про те, що обвинуваченому оголошено про закінчення слідства
і що йому пред’явлено матеріали справи для ознайомлення, зазна-
чається в протоколі про оголошення обвинуваченому про закінчен-
ня слідства і пред’явлення йому матеріалів справи.
Якщо у справі бере участь захисник, слідчий надає можливість
ознайомитися з усіма матеріалами справи і захисникові, про що скла-
дає окремий протокол. При цьому пред’явлення матеріалів справи
має бути відкладено до явки захисника, але не більше як на три дні.
При неможливості для обраного обвинуваченим захисника з’явитися
в цей строк слідчий вживає заходів, передбачених частиною 3 стат-
ті 47 цього Кодексу.
Матеріали попереднього слідства пред’являються для ознайом-
лення підшитими і пронумерованими.
Обвинуваченого і його захисника не можна обмежувати в часі,
потрібному їм, щоб ознайомитися з усіма матеріалами справи. Од-
нак, якщо обвинувачений і його захисник явно намагатимуться за-
тягнути закінчення справи, слідчий вправі своєю мотивованою пос-
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тановою визначити певний строк для ознайомлення з матеріалами
справи. Така постанова підлягає затвердженню прокурором.

Стаття 2363. Оскарження до суду санкції прокурора на арешт
Санкція прокурора на арешт може бути оскаржена заарештова-
ним, його захисником, законним представником до районного (місь-
кого) суду за місцезнаходженням прокурора, який дав санкцію на
арешт.
Скарга подається до суду безпосередньо або через адміністра-
цію місць попереднього ув’язнення, яка зобов’язана протягом доби
надіслати скаргу до відповідного суду. виключена згідно із Законом
України від 21.06.2001 р. № 2533-III)
С. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 вересня
1994 року «Про деякі питання, що виникають при застосуванні
судами законодавства, яке передбачає оскарження
до суду санкції прокурора на арешт»

55. Відповідні положення постанови Пленуму Верховного Суду
України передбачають:
«…відповідно до статті 236-3 КПК, до суду може бути оскаржена лише
санкція прокурора на арешт підозрюваного або обвинуваченого, а не
рішення слідчого, органу дізнання про застосування як запобіжного заходу взяття під варту, продовження строку тримання під вартою, а так
само не рішення суду (судді) про обрання такого запобіжного заходу
щодо підсудного».

Постанова втратила чинність згідно з постановою Пленуму Вер-
ховного Суду України від 25 квітня 2003 року № 4 «Про практику
застосування судами запобіжного заходу у вигляді взяття під варту
та продовження строків тримання під вартою на стадіях дізнання і
досудового слідства».
D. Застереження, зроблені під час ратифікації Конвенції,
поданої на зберігання 11 вересня 1997 року
(на період з 11 вересня 1997 року до 28 червня 2001 року)

56. Відповідні витяги з застережень України передбачають:
«Положення пункту 1 статті 5 Конвенції про захист прав і основних
свобод людини 1950 року застосовуються в частині, що не суперечить
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пункту 13 розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України та
статтям 106 і 157 Кримінально-процесуального кодексу України щодо
затримання особи та дачі прокурором санкцій на арешт.
Ці застереження діють до внесення відповідних змін до Кримінально-процесуального кодексу України або до прийняття нового Кримінально-процесуального кодексу України, але не довше ніж до 28 червня 2001 року.
Положення пункту 3 статті 5 Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року застосовуються в частині, що не суперечить статтям 48, 49, 50, 51 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України щодо
застосування арешту як дисциплінарного стягнення.»
E. Додаток до застережень, наданий Генеральному Секретареві
при наданні ратифікаційної грамоти від 11 вересня 1997 року
на зберігання

57. Відповідні витяги з «Перехідних положень» Конституції Ук-
раїни закріплюють:
«13. Протягом п’яти років після набуття чинності цією Конституцією
зберігається існуючий порядок арешту, тримання під вартою і затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, а також порядок проведення огляду та обшуку житла або іншого володіння особи.»

58. Відповідні частини статті 106 КПК України, яка регулює
затримання органом дізнання підозрюваного у вчиненні злочину,
передбачають:
Орган дізнання вправі затримати особу, підозрювану у вчи-
ненні злочину, за який може бути призначено покарання у вигляді
позбавлення волі, лише при наявності однієї з таких підстав:
1) коли цю особу застали при вчиненні злочину або безпосе-
редньо після його вчинення;
2) коли очевидці, в тому числі й потерпілі, прямо вкажуть на
дану особу, що саме вона вчинила злочин;
3) коли на підозрюваному або на його одягу, при ньому або в
його житлі буде виявлено явні сліди злочину.
При наявності інших даних, що дають підстави підозрювати
особу у вчиненні злочину, її може бути затримано лише в тому разі,
коли ця особа намагалася втекти, або коли вона не має постійного
місця проживання, або коли не встановлено особи підозрюваного.
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Про кожний випадок затримання особи, підозрюваної у вчиненні
злочину, орган дізнання зобов’язаний скласти протокол із зазначенням
підстав, мотивів, дня, години, року, місяця, місця затримання, пояс-
нень затриманого, часу складання протоколу про роз’яснення підоз-
рюваному в порядку, передбаченому частиною другою статті 21 цього
Кодексу, права мати побачення із захисником з моменту затримання.
Протокол підписується особою, яка його склала, і затриманим.
Копія протоколу з переліком прав та обов’язків негайно вру-
чається затриманому і направляється прокурору. На вимогу проку-
рора йому також надсилаються матеріали, що стали підставою для
затримання.
Про затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, орган
дізнання негайно повідомляє одного з його родичів.
59. Відповідні частини статті 157 КПК, яка встановлює певні
обов’язки прокурор при дачі санкції на арешт, закріплюють:
«Прокурор дає санкцію на арешт підозрюваного або обвинуваченого
при наявності підстав, передбачених законом. При вирішенні питання
про санкцію на арешт прокурор зобов’язаний ретельно ознайомитися з
усіма матеріалами, що містять підстави для взяття під варту, і в необхідних випадках особисто допитати підозрюваного або обвинуваченого,
а неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого – у всіх випадках.
Право дачі санкції на арешт належить Генеральному прокуророві України, прокурорам Республіки Крим, областей, міста Києва і Севастополя,
прирівняним до них прокурорам та їх заступникам, міським, районним,
іншим, прирівняним до них прокурорам. Таке право надається також заступникам прокурорів міст і районів з населенням понад 150 тисяч, якщо
це обумовлено спеціальним наказом Генерального прокурора України.»
f. Дотримання прав людини в місцях попереднього
ув’язнення. Витяги зі звітів Уповноваженої
Верховної Ради України з прав людини за 2001 рік
(перший річний звіт) та 2002 рік (другий річний звіт)

60. Відповідні витяги з Розділів 4.4. – 4.5. першого річного звіту
передбачають:
«…Ситуація в слідчих ізоляторах, напевно, є найгіршою через їх надмірну наповненість та неналежні умови утримання людей. Кількість людей
у камерах у більшості слідчих ізоляторів значно перевищує санітарні
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норми. За наявності у слідчих ізоляторах України за станом на кінець
грудня 1999 р. 32,8 тис. місць там перебувало 44,7 тис. осіб.
Найбільш складне становище в Автономній Республіці Крим, де щоденно без належних місць утримувалося 1439 заарештованих; в Донецьку
та Харкові – відповідно по 1300 осіб, у Кривому Розі – 1135, у Луганську – 1000, у Києві та Одесі – по 714. Тисячі осіб не мають особистих
спальних місць і сплять у декілька змін. На цьому ґрунті між заарештованими виникають конфлікти, які супроводжуються тілесними ушкодженнями, фізичними розправами, насильством та іншими протиправними діями.
… Антисанітарні умови в СІЗО сприяють розповсюдженню паразитичних та інфекційних захворювань, таких, як туберкульоз, педикульоз,
дезинтерія та ін. Саме ці причини призвели у 1999 році до смерті у слідчих ізоляторах 326 осіб, вдвічі більше, ніж у 1998 році. Враховуючи незадовільне забезпечення СІЗО продовольством, спостерігаються різкі
загострення хронічних шлункових захворювань та явища дистрофії.
Режим утримання в місцях попереднього ув’язнення осіб, чия вина ще
не доведена, є більш суворим, ніж в інших пенітенціарних установах.
У більшості випадків підслідні позбавлені можливості бачитися з родичами, працювати та надавати допомогу сім’ям; вони, фактично, ізольовані від зовнішнього світу і не мають доступу до щоденної преси та
інших засобів інформації.
…Як свідчать перевірки Уповноваженого, у слідчих ізоляторах люди
перебувають тривалий час – у середньому 6 місяців, хоча виявлено сотні випадків, коли суди без достатніх підстав не розглядають справи
місяцями. Щороку ними допускаються порушення термінів розгляду
кримінальних справ стосовно 10 тис. осіб. Сьогодні серед осіб, які утримуються під вартою 46% (або 21000) рахуються за судами; в деяких
СІЗО ця категорія осіб перевищує 90%, хоча 10 років тому їх було всього 18-20%...»

Передусім це пов’язано з невиправдано поширеною практикою
застосування попереднього ув’язнення за формальними підставами.
У 1998 році з 112,6 тис. заарештованих осіб із СІЗО звільнено 15 тис.
(13%), у тому числі кожний сьомий заарештований, яких було засуд-
жено до покарання не пов’язаного з позбавленням волі. Згідно з пе-
рехідними положеннями Конституції в Україні все ще зберігається
порядок арешту та взяття під варту на підставі санкцій прокурора.
Запровадження судового контролю за арештом та продовження тер-

72

Невмержицький проти України

мінів тримання під вартою, поки що суттєво не вплинуло на прак-
тичний стан справ.
Деякі законодавчі положення, що не відповідають положенням
Конституції та міжнародним стандартам в галузі прав людини, вста-
новлюють невиправдано довгі строки попереднього тримання під
вартою. Останніми роками, виходячи з відомчих інтересів, ці тер-
міни було збільшено до півтора року, а час на ознайомлення обви-
нувачених та їх адвокатів з матеріалами справи при підрахунку цих
термінів виключається. Внаслідок неорганізованості судового слідс-
тва терміни тримання під вартою порушуються стосовно десятків
тисяч осіб.
Діюче законодавство не встановлює обмежень щодо максималь-
ного терміну тримання під вартою після того, як справа передається
до суду для розгляду щодо суті. Саме з цих причин обвинувачені та
підсудні тривалий час, а деколи – роками очікують суду чи закін-
чення судового розгляду.
61. Другий річний звіт за 2002 рік підтверджує положення пер-
шого в частині, що стосується значних порушень прав затриманих
через умови їх утримання, переповнення місць утримання, неналеж-
ну медичну допомогу та лікування, погане харчування і неналежне
фінансування установ попереднього ув’язнення. Погані гігієнічні та
санітарні умови в закладах утримання призводять до розповсюджен-
ня інфекційних захворювань, особливо – дерматологічних. Напри-
клад, як уже згадувалося у 1999 році тільки 19.7% необхідних обсягів
харчування було профінансовано з державного бюджету (12% у 2000
році), і 6,7% медикаментів (12.7% у 2000 році). Середні витрати на
медичне забезпечення однієї особи складали 18.7 грн. у 2000 році
(порівняно з обов’язковими 220 гривнями) та 20.7 гривень у 2001
році (порівняно з обов’язковими 245.2 гривнями).
g. Наказ Міністерства внутрішніх справ від 4 березня 1992 року
№ 122 «Про затвердження Інструкції про умови тримання
і порядок примусового годування в установах кримінальновиконавчої системи осіб, які відмовляються
від уживання їжі» (витяги)

62. Відповідні положення наказу від 4 березня 1992 року закріп
люють:
«...1.2. Начальник установи або особа, що виконує його обов’язки,
після встановлення факту відмови від уживання їжі особи, яка три-
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мається в установі, повинен протягом доби особисто провести з нею
бесіду з метою з’ясування причин такого вчинку, доповісти про це
органу, за яким вона рахується, та прокурору, який здійснює нагляд
за додержанням законів при виконанні судових рішень у криміналь-
них справах, і в разі обґрунтованості цих причин уживає негайних
заходів щодо задоволення законних вимог.
...1.3. Протягом доби після фактичної відмови особи вживати
їжу, на підставі мотивованого рішення начальника установи або
особи, що виконує його обов’язки, вона переводиться в окреме при-
міщення, де тримається на загальних підставах, ізольовано від ін-
ших, і знаходиться під посиленим наглядом.
...1.4. У передбачений розкладом дня час голодуючому достав-
ляється сніданок, обід та вечеря за встановленою нормою. У випадку
відмови – через дві години їжа забирається, про що робиться відміт-
ка в картці обліку доставки їжі голодуючому (додаток 1).
1.5. У строк, визначений адміністрацією установи з урахуван-
ням конкретних обставин, але не більше трьох діб з моменту фак-
тичної відмови від уживання їжі, особа підлягає обов’язковому лі-
карському огляду, під час якого лікар пояснює шкоду голодування
для організму.
Амбулаторне лікування та невідкладна медична допомога такій
особі надається у приміщенні, де вона тримається, якщо немає пот-
реби в стаціонарному лікуванні. Санітарну обробку вона проходить
окремо від інших.
1.7. У випадках, коли відмова від уживання їжі не є наслідком
захворювання, представники адміністрації установи з метою схи-
лення голодуючого до відмови від цих дій систематично проводять
роз’яснювальну роботу щодо пагубного впливу голодування для ор-
ганізму.
1.9. Примусове годування голодуючого є крайнім заходом для
збереження його життя і застосовується тільки у випадках, коли
роз’яснювальна робота та інші заходи впливу на нього залишаються
безрезультатними, а подальше голодування загрожує життю.
Рішення про початок примусового годування приймає началь-
ник установи або особа, що виконує його обов’язки, на підставі
письмового висновку комісії лікарів про значне погіршення стану
здоров’я голодуючого та виникнення загрози його смерті. Термін
проведення комісією огляду визначає лікар, який здійснює нагляд
за голодуючим.
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Про прийняте рішення повідомляється прокурор, який здійс-
нює нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень
у кримінальних справах.
Періодичність примусового годування визначається лікарем в
залежності від загального стану здоров’я особи, яка відмовляється
від уживання їжі.
Поживна суміш готується за раціоном, складеним лікарем з набо-
ру продуктів (додаток 2).
Про кожне примусове годування лікар робить запис у медичній
картці голодуючого із зазначенням дати, складу і кількості введеної
у стравохід поживної суміші, а також прізвище та посаду особи, яка
здійснила годування.

2. Порядок примусового годування осіб,
які відмовляються від вживання їжі
2.1. Примусове годування такої особи здійснюється у присут-
ності одного з керівників установи, лікаря, фельдшера та необхідної
кількості молодших інспекторів.
Перед початком примусового годування лікар пояснює голо-
дуючому про зміни, які загрожують організму, та про необхідність
приймання їжі.
Якщо особа буде чинити опір під час примусового годування,
то до неї застосовують наручники, а молодші інспектори вживають
заходів, щоб утримати її в позиції, яка необхідна для проведення
цієї процедури.
Примусове годування здійснює фельдшер під наглядом лікаря,
вживаючи всіх заходів, щоб уникнути можливих ушкоджень та не-
щасних випадків. Під час цієї процедури рот голодуючого розкри-
вається та утримується роторозширювачем.
Зонд з лійкою на вільному кінці, охолоджений після кип’ятіння,
але вогкий, обережно вводиться через рот у стравохід. При цьому
лікар слідкує щоб зонд не попав у трахею. При правильному поло-
женні зонда фельдшер вливає в лійку спочатку невелику кількість
перевареної води, а потім поживну суміш.
2.2. Для своєчасного надання допомоги при нещасних випадках,
які можуть виникнути під час примусового годування (пошкоджен-
ня щелеп та зубів, введення зонду замість стравоходу в трахею, реф-
лекторна зупинка дихання і серцевої діяльності при спробі ввести
зонд, удушення незнятими протезами ротової порожнини та інше),
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медичні працівники повинні обов’язково мати при собі необхідні
засоби та медичні препарати для подання невідкладної медичної до-
помоги.
2.3. При поліпшенні стану здоров’я особи, яка відмовляється
від їжі, годування можна тимчасово припинити, про що в медичній
карті робиться мотивований висновок.
ІІІ. ВІДПОВІДНІ МІЖНАРОДНІ ЗВІТИ
ЩОДО ПРИМУСОВОГО ХАРЧУВАННЯ
А. Рекомендація Комітету Міністрів № R (87) 3
щодо Європейських правил утримання ув’язнених
(прийнята Комітетом Міністрів 12 лютого 1987 року
під час 404-ї зустрічі заступників міністрів)

63. Відповідні витяги з Європейських правил утримання ув’яз
нених передбачають:
«…Дисципліна та покарання. Засоби обмежень
39. Не допускається застосування ланцюгів та кайданів. Наручники,
гамівна сорочки та інші тілесні пристрої ніколи не можуть застосовуватися як покарання. Вони можуть застосовуватися тільки за таких обставин:
в. на підставі медичної необхідності начальником установи при нагляді медичних працівників;
с. за наказом начальника, якщо інші методи контролювання вичерпані, з метою захисту особи від пошкодження самого себе.
40. Спосіб та метод застосування засобів обмеження, дозволених у пунк
ті вище, повинні регулюватися законом чи інструкціями. Такі засоби не
можуть застосовуватися довше, ніж це необхідно».
В. Рекомендація № R(98) Комітетів Міністрів щодо етичних
та організаційних аспектів догляду за здоров’ям ув’язнених
(прийнята Комітетом Міністрів 8 квітня 1998 року
на 627 зустрічі заступників міністрів)

64. Відповідні витяги з Рекомендації Комітету Міністрів перед
бачають:
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«...Згідно з конкретними деклараціями Світової Медичної Асоціації
(WMA) щодо медичної етики, зокрема, Токійської Декларації (1975),
Мальтійської Декларації стосовно голодування та Положення про обшук ув’язнених (1993)…
С. Згода пацієнта та конфіденційність…

14. … Призначення будь-якого медикаментозного лікування має
бути пояснене особам разом з можливими побічними ефектами.
15. Свідома згода має бути отримана … в ситуаціях, коли медич-
ні обов’язки та вимоги безпеки не співпадають, наприклад, відмова
від їжі або від лікування.
16. Будь-яке відхилення від принципу свободи згоди має ґрун-
туватися на законних підставах та керуватися такими самими при-
нципами, що застосовуються до всього населення…
24. Має також застосовуватися (лікар має це робити) консуль-
тування ув’язнених керівництвом закладів з питань харчування або
оточуючого середовища, що необхідне ув’язненим для життя, вклю-
чаючи і гігієнічні та санітарні умови.
d. Відмова від лікування, голодування

60. У разі відмови від лікування лікар має отримати письмо-
ве підтвердження, підписане пацієнтом в присутності свідка. Лікар
має надати пацієнту вичерпну інформацію щодо переваг лікуван-
ня, можливих терапевтичних альтернативах та попередити його про
ризики такої відмови. Необхідно впевнитися, що пацієнт повністю
усвідомлює свою ситуацію…
61. Клінічна оцінка голодування має бути проведена тільки з
дозволу пацієнта, окрім випадків, коли він/вона страждає від серйоз-
них психологічних розладів, що вимагають передання пацієнта до
психіатричної служби.
62. Страйкарі, які голодують, мають отримати об’єктивну ін-
формацію щодо шкідливого впливу на їх здоров’я цих дій, які вони
вчиняють, для усвідомлення ними загроз тривалого голодування.
63. Якщо, на думку лікаря, стан голодуючого значно погіршуєть-
ся, то важливо докласти про цей факт відповідні компетентні органи
та вжити передбачені національним законодавством дії (включаючи
професійні стандарти)».
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e. Звіти Європейського Комітету з попередження катувань
та нелюдському або такому, що принижує гідність,
поводженню чи покаранню («СРТ»)

65. Відповідні частини з Розділу ІІІ Стандартів СРТ щодо охоро-
ни здоров’я в тюрмах [СРТ/Inf/E (2002) 1, Rev. 2004] та витяги з 3-го
Загального Звіту [СРТ/Inf (93) 12] передбачають:
«46. Пацієнти мають бути забезпечені всією необхідною інформацією
(якщо необхідно, у формі медичного звіту) щодо їхнього стану, курсу лікування та прописаних ліків. Перевага має надаватися праву пацієнтів
консультуватися щодо змісту їхніх медичних документів, окрім випадків, коли це неможливо з терапевтичних причин.
Вони повинні мати змогу запросити цю інформацію для передання
своїм родинам та адвокатам або сторонньому лікареві.
47. Кожен пацієнт, здатний розважливо міркувати, має право відмовитися від лікування або будь-якого медичного втручання. Будь-які відхилення від цього фундаментального принципу мають ґрунтуватися на
законодавстві та відноситися до чітко визначених виняткових обставин, що застосовуються до всього населення.
Складна ситуація виникає, коли рішення пацієнта конфліктує з загальними обов’язками лікаря. Таке може статися, коли пацієнт знаходиться
під впливом власних упереджень та переконань (наприклад, неприйняття переливання крові) або коли він має на меті використання свого
тіла або навіть знущання над ним для того, щоб добитися виконання
своїх вимог, висловити протест проти влади або продемонструвати
свою підтримку.
У разі голодування, у деяких країнах органи державної влади або професійні організації, як тільки пацієнт починає виявляти ознаки втрати
свідомості, просять лікаря втрутитися для попередження смертельних
наслідків. В інших країнах існує правило, що клінічне рішення має бути
прийнято відповідальним лікарем, яке він приймає після відповідних
консультацій та зважування всіх фактів».

66. Відповідні витяги зі Звіту СРТ після візиту до України з 24
листопада до 6 грудня 2002 року передбачають:
«…110. У Житомирській тюрмі № 8 будівля, відведена для жі-
нок та неповнолітніх (№ 2), пропонувала найкращі умови у всьому
закладі. Всі камери були чистими та добре облаштованими, з гар-
ним природним та електричним освітленням і відокремленими ту-
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алетами. У багатьох камерах простір для проживання за розмірами
далекий від ідеалу, але був значно більший, ніж в інших закладах
утримання. Наприклад, камера розміром 29.7 м2 вміщувала 7 жінок.
Серед підлітків, камера розміром 29 м2 вміщувала трьох хлопців,
хоча збудована була для восьми, що забагато. Взагалі, делегацією
було відмічено, що потенційний рівень заповнення камер в будівлі
передбачав 2.5-2.8 м2 на одну людину.
111. СРТ вітає той факт, що в частинах будівлі № 1, призначеної
для попереднього тримання осіб, узятих під варту, осіб, до яких за-
стосовано адміністративний арешт та ув’язнених «тюремного» режи-
му, був належний доступ до свіжого повітря та денного світла, окрім
деяких камер, де вікна були закриті предметами, що не пропускають
світло (наприклад, переплетеною проволокою). В інших випадках
матеріальні умови відрізнялися. Багато з відвіданих камер, незважа-
ючи на скромне облаштування, були чистими та в належному стані.
Інші, однак, були покритті пліснявою та були бруднішими, з туале-
тами в поганому стані, іржавими ліжками й постіллю з тарганами та
іншими паразитами.
Зважаючи на кількість ув’язнених, розміщених на час візиту,
життєвий простір у деяких камерах можна було вважати таким, що
можна було терпіти, навіть – задовільним. Наприклад, для осіб, які
трималися під вартою, камери розміром 42 м2 вміщували 12 осіб,
46 м2 – 13 осіб, камери розміром 19 м2 вміщували 4 особи, а камери
розміром 13 м2 – 3 особи. Однак, незаймана площа практично пов-
ністю була зайнята зайвими ліжками.
Нарешті, опалення було, загалом, проблемою, оскільки темпе-
ратура ледь перевищувала 180С.
112. Адміністрація тюрми докладала реальні зусилля для забез-
печення основних потреб ув’язнених (гігієна та засоби для миття;
якщо необхідно – одяг та взуття). Деякі жінки скаржилися, що не
мали можливості отримати потрібні їм гігієнічні засоби (тампони/
рушники). Делегація порушила це питання під час зустрічі з на-
чальником тюрми, який запевнив, що ситуацію буде виправлено.
СРТ бажає отримати інформацію щодо того, як саме було вирішено цю
проблему.
113. СІЗО № 21, Одеса. Ситуація з надмірним заповненням по-
гіршується жахливими матеріальним становищем – її можна закон-
но розглядати як нелюдське або таке, що принижує гідність, повод-
ження.
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Ув’язнені товпилися на надзвичайно малій площі. Наприклад,
по 6 осіб було у камерах розміром 7-8 м2, до 15-ти у камерах роз-
міром 18 м2, і до 37-ми (з сорока ліжками) у камерах розміром 78 м2.
Згідно з інформацією, зібраною делегацією, деякі частини СІЗО в
середині листопада 2002 року були вочевидь навіть більш перепов-
неними. Наприклад, до 32-х осіб було розміщено в камерах розміром
18 м2, де вони мали ділити 10 ліжок.
Більшість камер були занедбані, зі стінами та стелями, покри-
тими пліснявою. Установи були у жахливому стані, постіль – брудна
(а ковдри та постільну білизну взагалі приносили родичі), туалети не
відокремлені. Більш того, в багатьох камерах туалети взагалі не мали
змиву, що призводило до погіршення санітарних умов. Гірше за все,
що камери просто кишіли тарганами.
У деяких камерах, ув’язнені були змушені закривати вікна ков-
драми, щоб уникнути протягу, оскільки у вікнах не було шибок.
Більше того, у більшості камер температура не перевищувала 170С.
Фактично єдиним позитивним моментом було те, що камери
мали достатній доступ до денного світла та належний рівень штуч-
ного освітлення.
114. Делегація отримала численні скарги щодо нестачі основних
гігієнічних предметів та засобів для миття, включаючи туалетний папір.
Крім цього, ув’язнені мали прати свої речі та постіль у таких умовах.
Більш того, зважаючи на малу кількість душових на кожну секцію
установи (наприклад, 2 душових на більш ніж 170 осіб) та їх занедба-
ний стан, ув’язнені мали проблеми з підтриманням особистої гігієни.
115. У своєму листі від 14 квітня 2003 року українська сторона
зазначила, що для запобігання переповненню планується побудува-
ти нову будівлю, що вміщуватиме 250 осіб, і планується перевести
туди частину осіб з інших подібних закладів регіону.
Вони також посилалися на інші кроки, зроблені для вирішення
згаданих проблем з гігієнічними засобами (надання засобів дезин-
фекції та чищення, прання постільної білизни у пральні СІЗО), та
зазначили, що на той час ув’язненим були надані необхідні гігієнічні
засоби.
116. І хоча метою візиту до Колонії № 14 були декілька конк-
ретних аспектів… делегація відмітила, що у двох секціях (4 та 7), які
були відвідані, камери були добре освітлені і належно провітрюва-
лися та обладнані ліжками з повним набором білизни, тумбочками
та місцем для зберігання речей. Санітарні вузли були чистими та
підтримувалися у відносно доброму стані.
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Камери були переповнені. У секції 4, наприклад, камери роз-
міром біля 61 м3 вміщували до 35 осіб; однак, це було дещо збалан-
совано тим фактом, що особи могли вільно пересуватися протягом
дня по своїй секції та мали доступ до двору для прогулянок.
У цій установі делегація отримала численні скарги на нестачу
зимового теплого одягу (пальто та шапок). Питання було підняте
порушене керівником тюрми, який запевнив делегацію, що було до-
статньо приладдя для задоволення потреб ув’язнених. СРТ бажає
отримати підтвердження того, що ув’язнені Колонії № 14 мають одяг,
придатний для зимових погодних умов.
У світлі вищезгаданого, СРТ рекомендує:
У тюрмі № 8:
– виконати необхідні ремонтні роботи в будівлі № 1, таким чи-
ном, щоб умови там відповідали умовам будівлі № 2 для жінок та
неповнолітніх, за всіма ознаками;
– організувати належний рівень опалення;
У СІЗО № 21:
– покращити матеріальні умови:
– забезпечити кожну особу власним ліжком з повним набором
чистої білизни;
– розділити туалети в усіх камерах та налагодити в них зми-
вання;
– організувати належний рівень опалення;
– полагодити душові і якомога скоріше збільшити їх кількість;
– завершити плановану будову нової будівлі, що вміщуватиме
250 осіб;
– зменшити наповненість камер до 4м2 площі на кожну особу.
67. Відповідні витяги зі Звіту СРТ про візит до Туреччини [CPT/
Inf (2001) 31] передбачає:
«…Делегацію було раніше поінформовано, що ці директиви передбачали, що здійснення управління голодуванням повинно було ґрунтуватися на відносинах лікар-пацієнт. Фактично, вони чітко говорять:
«Обов’язок працівників медичної служби – допомагати подовженню
життя. Право на життя, одне з фундаментальних прав та свобод, не може бути обмежене жодною нормою або критерієм». Зокрема, директива
передбачає, що «з моменту виявлення погіршення стану організму має
бути забезпечене парентеральне харчування».

Під час візиту в грудні 2000 – січні 2001 років, жоден ув’язнений
не досяг того стану, коли мало б прийматися рішення про засто-
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сування штучного харчування проти волі особи. Однак, випадки
штучного харчування потім були зафіксовані. Представники Мініс-
терства охорони здоров’я поінформували делегацію СРТ під час ві-
зиту у квітні 2001 року про те, що їм не було відомо про жоден ви-
падок примусового харчування осіб, які були при свідомості, але до
непритомних, дійсно, застосовувалося примусове харчування.
33. Як було відмічено у попередніх зауваженнях від 29 січня 2001
року, питання примусового харчування голодуючих проти їх волі є
дуже делікатним питанням, стосовно якого є різні погляди в Туреч-
чині та інших країнах світу. СРТ розуміє, що Світова Медична Асо-
ціація на даний час переглядає свою політику щодо цьому питання.
На даний час, СРТ утримується від виявлення конкретної пози-
ції щодо цього питання. Однак, у СРТ твердо вірять у те, що вирі-
шення питань під час голодування має ґрунтуватися на відносинах
лікаря і пацієнта. Відтак, Комітет остерігається, що втручання в ці
відносини вимагає від лікарів застосування до голодуючих якогось
певного методу лікування».
f. Токійська Декларація Світової Медичної Асоціації
від 1975 року (інструкції для лікарів щодо катувань
та інших видів жорстокого, нелюдського або такого,
що принижує гідність, поводження чи покарання
щодо затриманих або ув’язнених)

68. Відповідні витяги з Декларації 1975 року передбачають:
«…5. У разі, коли ув’язнений відмовляється від харчування і лікар вважає, що ця особа спроможна формувати неупереджене та раціональне
судження щодо наслідків такої відмови, то примусового харчування
така особа не потребує. Рішення щодо спроможності особи формувати таке судження має бути підтверджене принаймні одним незалежним
лікарем. Наслідки відмови від харчування мають бути пояснені лікарем
ув’язненому».
g. Декларація Світової Медичної Асоціації щодо оголошення
голодування (прийнята 43-ою Медичною Асамблеєю на Мальті,
у листопаді 1991 року, переглянута 44-ою Медичною Асамблеєю
у Марбеллі, Іспанії, у вересні 1992 року)

69. Декларація Світової Медичної Асоціації щодо осіб, які ого-
лосили голодування:
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«Преамбула
1. Лікар, який лікує осіб, що оголосили голодування, стикаєть-
ся з наступним конфліктом цінностей:
1.1. Кожна людина має моральний обов’язок поважати святість
життя. Це особливо очевидно у випадку лікаря, який повинен засто-
совувати свої вміння для рятування життя, а також, діє у інтересах
своїх пацієнтів (здійснює милосердя).
1.2. Поважати незалежність особистості кожного пацієнта є
обов’язком лікаря. Лікар повинен отримати згоду від своїх пацієнтів,
перш ніж застосовувати свої вміння та надати допомогу, окрім ви-
падків, коли настають надзвичайні обставини. В такому разі, лікар
має діяти в такий спосіб, який є найсприятливіший для інтересів
пацієнта.
2. Конфлікт стає очевидним, коли особа, яка оголосила голо-
дування, дала чіткі вказівки не надавати йому допомоги, входить в
коматозний стан і може померти. Моральний обов’язок вимагає від
лікаря негайних дій до приведення пацієнта до свідомості, навіть
якщо сам пацієнт того не бажає. З іншого боку, лікар має поважати
незалежність пацієнта.
2.1. Рішення про втручання може принизити особистість па-
цієнта.
2.2. Рішення про невтручання може призвести до того, що лі-
кар стане свідком смерті особи, якої можна було уникнути.
3. Необхідно сказати, що відносини лікаря і пацієнта виника-
ють у кожному разі, коли лікар в силу своїх обов’язків зобов’язаний
застосовувати свої вміння у формі поради чи лікування до будьякої особи. Такі відносини можуть існувати навіть тоді, коли пацієнт
не погоджується на певне лікування чи втручання. Як тільки лікар
погоджується наглядати за особою, яка оголосила голодування, ця
особа стає його пацієнтом. Все це притаманне відносинам лікаря і
пацієнта, включаючи і конфіденційність та згоду.
4. Вирішальне слово щодо втручання чи невтручання має бути
залишене за лікарем без втручання третіх осіб, для яких благопо-
луччя пацієнта не є пріоритетом. Однак, лікар має чітко вказати
пацієнтові, чи може він прийняти рішення пацієнта про відмову від
лікування, штучного харчування, навіть у випадку коми, якщо це
призведе до смерті. Якщо ж лікар не може прийняти рішення па-
цієнта про відмову від такої допомоги, він має право на відвідування
його іншим лікарем.
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Інструкції щодо роботи з особами, які оголосили голодування
Оскільки медична професія вважає принцип святості життя
одним з фундаментальних для своєї практики, наступні практичні
інструкції рекомендовані для лікарів, що працюють з особами, які
оголосили голодування:
1. Визначення

Особа, яка оголосила голодування, є психологічно здоровою лю-
диною, яка вказує, що вона оголошує голодування і відмовляється
від харчування та/або прийому води на значний період часу.
2. Етична поведінка

2.1. Лікар, якщо це можливо, має ретельно ознайомитися з ме-
дичною карткою пацієнта.
2.2. Лікар має провести повний огляд пацієнта на початку го-
лодування.
2.3. Лікарі та інші працівники сфери охорони здоров’я не по-
винні застосовувати тиск у будь-якій формі до осіб, які оголосили
голодування, або намагатися призупинити голодування. Лікування
або догляд за особами, які оголосили голодування, не мають зумов-
лювати припинення голодування.
2.4. Голодуючий має бути лікарем професійно поінформова-
ним про клінічні наслідки голодування, а також про специфічні
наслідки голодування конкретно для його здоров’я. Обґрунтоване
рішення може бути прийняте тільки після відкритого спілкування.
У разі потреби необхідно користуватися послугами перекладача.
2.5. Якщо голодуючий бажає отримати незалежну медичну
думку, то таке право має бути йому надане. Якщо голодуючий бажає
продовжувати лікування у іншого лікаря, то це також дозволяється.
У випадку, коли голодуючий є ув’язненим, то це дозволяється за
координації та консультації з лікарем, призначеним керівництвом
установи.
2.6. Лікування інфекцій або консультування пацієнта щодо
збільшення споживання рідини (або внутрівенного прийняття со-
ляного розчину) є часто допустимим для голодуючого. Відмова від
такого втручання не повинна впливати на інші аспекти медичної
допомоги особі, яка голодує. Будь-яке лікування пацієнта має відбу-
ватися за його згоди.
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3. Чіткі інструкції

Лікар має щоденно пересвідчуватися в тому, чи бажає пацієнт
продовжувати голодування. Лікар також має щоденно з’ясовувати
бажання пацієнта щодо лікування в разі, якщо він в змозі приймати
свідоме рішення. Бажання пацієнта має бути зафіксоване в особис-
тих нотатках лікаря та зберігатися в режимі конфіденційності.
4. Штучне харчування

Коли стан голодуючого погіршується так, що він не може прий-
мати свідомі рішення або переходить у коматозний стан, лікар може
замість пацієнта приймати рішення щодо подальшого його лікуван-
ня, яке він вважає найкращим в інтересах пацієнта, але завжди зва-
жаючи на рішення, прийняті ним в процесі лікування до цього часу,
з огляду на статтю 4 преамбули цієї Декларації.
5. Застосування сили

Особи, які оголосили голодування, мають бути захищені від за-
стосування сили. Це може вимагати відселення його від інших осіб,
які голодують.
6. Родина

На лікареві лежить обов’язок проінформувати родину пацієнта
про те, що він оголосив голодування, якщо тільки це не заборонено
самим пацієнтом.

ПРАВО
І. Оцінювання Судом доказів та встановлених фактів
А. Аргументи сторін

1. Заявник
70. Заявник стверджує, що він довів, що його було піддано не-
людському чи такому, що принижує гідність, поводженню під час
примусового його годування та, що умови його ув’язнення, зокрема,
в період з 28 жовтня 1998 року до 23 лютого 2000 (дата його звіль-
нення з СІЗО) не відповідали вимогам статті 3 Конвенції. Він про-
сить Суд визнати державу відповідальною за порушення статті 3.
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Заявник далі зазначав, що протягом періоду з 16 жовтня 1998 року
до 13 серпня 1999 року його тримали під вартою без жодної належ-
ної санкції. Тому від стверджує про порушення статті 5 §§ 1 (с) і 3
Конвенції.

2. Уряд
71. Уряд заперечував, що заявника примусово годував некваліфі-
кований персонал, що він був прикований наручниками до батареї
центрального опалення і в присутності службових собак. Більше то-
го, він заперечує, що заявника в період з 10 січня до 7 лютого 2000
року було поміщено до карцера в СІЗО № 1 Київської області. Уряд
далі ухиляється від питання щодо умов утримання заявника в слід-
чому ізоляторі і щодо якихось санкцій на продовження тримання
заявника під вартою з 7 до 23 лютого 2000 року.
В. Загальні принципи

72. Суд повторює, що при оцінці доказів Суд приймає стан-
дарт доказу «поза розумним сумнівом» (див. «Orhan v. Turkey», no.
25656\94, § 264, ECHR 2002). Такий доказ може випливати з існу-
вання одночасно достатньо сильного, чіткого і безсумнівного втру-
чання або схожих неспростовних припущень факту. Стосовно цього
до уваги береться поведінка сторін під час добування доказів (див.
«Ірландія проти Сполученого Королівства», рішення від 18 січня 1978
року, Серія А, № 25, ст. 65, § 161).
73. Роль Суду має субсидіарну природу, а тому Суд повинен бути
уважним при взятті на себе ролі суду першої інстанції щодо фак-
тів, якщо це є неминучим, виходячи з обставин конкретної спра-
ви (див., наприклад, «McKerr v. United Kingdom» (dec), № 28883\95, 4
квітня 2000 року). Якщо мало місце національне провадження, то
до завдань Суду не входить заміна оцінки фактів, зробленої націо-
нальними судами, своїми власними оцінюваннями. За загальним
правилом до повноважень якраз національних судів відноситься оці-
нювання наданих їм доказів (див. «Klaas v. Germany», рішення від 22
вересня 1993 року, Серія А, № 269, ст. 17, § 29). Проте Суд не обме-
жується фактами, встановленими національними судами, хоча, щоб
він міг відійти від встановлених національними судами фактів, це
зазвичай вимагає від Суду переконливих доводів (див. зазнач. вище
«Klaas v. Germany»).
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С. Міркування Суду згідно § 1 (а) ст. 38

74. Стаття 38 Конвенції передбачає,
«Якщо Суд визнає заяву прийнятною, він:
а) розглядає справу разом із представниками сторін і, в разі необхідності, проводить розслідування, для ефективного здійснення якого заінтересовані держави створюють усі необхідні умови...»

75. Суд повторює, що для ефективної діяльності системи подання
особою заяви, запровадженої статтею 34 Конвенції, найважливішим
є те, що держави повинні створити всі необхідні умови для того, щоб
зробити можливим належне та ефективне вивчення заяв (див. зазна-
чене вище «Orhan v. Turkey», § 266 та «Tanrikulu v. Turkey», № 23763\94,
§ 70, ECHR 1999-IV, «Velikova v. Bulgaria», № 41488\98, § 77, ECHR
2000-VI). Для розгляду таких категорій справ, де окремий заявник
звинувачує представників держави у порушенні його прав, передба-
чених Конвенцією, властиво, що у певних інстанціях тільки Урядвідповідач має доступ до інформації, яка може або підтвердити, або
спростувати ці звинувачення. Відмова з боку Уряду надати ту інфор-
мацію, яка є в їхніх руках, без належного пояснення може не тіль-
ки дати додаткову підставу для належного підтвердження тверджень
заявника, але також може негативно відбитися на рівні дотримання
Урядом-відповідачем своїх зобов’язань відповідно до статті 38 § 1 (а)
Конвенції (див. «Timurtas v. Turkey», № 23531\94б §§ 66 і 70, ECHR
2000-VI). Це ж саме стосується і затримок з боку держави в надан-
ні інформації, які створюють упереджену думку щодо встановлення
фактів у справі (див. наведену вище справу Orhan, § 266).
76. У світлі наведених вище принципів і виходячи з зобов’язань
Уряду відповідно до статті 38 § 1 (а) Конвенції, встановлюючи факти
справи, Суд дослідив поведінку Уряду в цій справі, зокрема щодо
таких підстав:
– відмова Уряду надати письмовий медичний звіт та рішення
начальника СІЗО, на підставі яких до заявника було застосовано
примусове годування.
– відмова Уряду надати безпосередню та детальну інформацію
щодо юридичної підстави тримання заявника під вартою протягом
усього періоду, коли він був ув’язнений.
– відмова Уряду надати детальну інформацію та коментарі
щодо умов тримання заявника у карцері та загальні умови його три-
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мання під вартою, його медичного догляду та медичної допомоги,
наданої йому.
77. Суд доходить висновку, що Уряд не надав жодних переконли-
вих пояснень щодо їх відмови прокоментувати конкретні питання, по-
рушені як на стадії комунікації, так і пізніше на стадії прийнятності,
або надати відповідні документи, рішення та медичні звіти у справі за-
явника. Таким чином, Суд вважає, що з поведінки Уряду можна зро-
бити відповідний висновок у цій справі (див. зазначені вище «Velikova
and Ohran», §§ 77 і 274 відповідно). Беручи до уваги труднощі, які ви-
никали при встановлені фактів, як у цій справі, так і в інших схожих
справах, та з огляду на важливість співпраці відповідного Уряду під
час провадження згідно з Конвенцією, Суд встановлює, що Уряд не
створив усіх необхідних умов щодо встановлення фактів для виконан-
ня Судом його завдання у сенсі статті 38 § 1(а) Конвенції.
ІІ. СВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ

78. Заявник скаржився, що його утримували під вартою, зок-
рема, в ізоляторі тимчасового утримання Київського регіону (СІЗО
№ 1 у Київській області), незважаючи на те, що він хворів на ряд
хронічних хвороб. Заявник також вважав, що його було позбавлено
належного медичного догляду під час перебування під вартою, а та-
кож що умови тримання (гігієнічні умови, постільна білизна та інші
умови) були незадовільними. Заявник стверджував, що без жодної
медичної необхідності, яка була б визначена органами національної
влади, його примусово годували під час його голодування, що спри-
чинило йому достатніх моральних та фізичних страждань. Зокрема,
він стверджував, що його було прикуто наручниками до батареї опа-
лення в присутності охорони та службової собаки (у його подальших
скаргах він не згадував службової собаки) і, що його тримала охоро-
на, поки його годували через спеціальну медичну трубку. У цьому
зв’язку він посилався на статтю 3 Конвенції, яка передбачає:
Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому,
що принижує гідність, поводженню або покаранню.
А. Загальні принципи, встановлені прецедентною практикою

79. Як Суд багато раз відзначав, стаття 3 Конвенції закріплює одну
з фундаментальних цінностей демократичного суспільства. Ця стаття
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повністю забороняє катування чи нелюдське або таке, що принижує
гідність, покарання незалежно від обставин справи і поведінки потер-
пілого (див. «Labita v. Italy» [GC], № 26772\95, § 119, ECHR 2000-IV).
80. Відповідно до прецедентної практики Суду нелюдське по-
водження, яке підпадає під дію статті 3 Конвенції, має досягнути
мінімального рівня жорстокості. Оцінка цього мінімального рівня
є відносною, вона залежить від усіх обставин справи, таких, як три-
валість такого поводження, його фізичних і моральних наслідків, а
у деяких випадках статті, віку і стану здоров’я потерпілого (див. се-
ред іншого «Ireland v. The United Kingdom», рішення від 18 січня 1978
року, Серія А, № 25, ст. 65, § 162). Більше того, при встановленні,
чи поводження є таким, що принижує гідність, в сенсі статті 3 Суд
має розглянути, чи предмет цього поводження ображає та показує
зневагу до особи, якої воно стосується, та, чи є відповідні наслідки,
зокрема, чи таке поводження несприятливо діє на особистість особи
в спосіб, несумісний зі статтею 3. Хоча відсутність такої мети не може
остаточно виключати констатацію порушення цього положення (див.
«Peers v. Greece», 3 28524\95б §§ 67-68 і 74, ECHR 2001-III, та «Valasinas
v. Lithuania», № 44558\98, § 101, ECHR 2001 VIII).
81. Суд відповідно наголосив, що завдані страждання та прини
ження в будь-якому разі повинні переходити межу неминучого елемен-
ту страждання та приниження, пов’язаного з законним позбавленням
волі. Тим не менше, в світлі статті 3 Конвенції держави повинні бути
впевнені, що умови ув’язнення особи сумісні з повагою до її гідності,
що спосіб та метод виконання цього заходу не роблять особу пред-
метом спричинення страждань чи неприємностей, які перевищують
неминучий рівень страждання, властивий для ув’язнення, і що вста-
новлені практичні вимоги для ув’язнення щодо здоров’я особи та її
самопочуття в достатній мірі забезпечені (див. «Kudla v. Poland» [GC],
№ 30210.96, §§ 92-94, ECHR 2000-XI) необхідними засобами для ме-
дичної допомоги та лікування (див. «Тhe Aerts v. Belgium», рішення від
30 липня 1998, Reports 1998-V, 1966, §§ 64). При оцінюванні умов ут-
римання до уваги береться як сукупний вплив цих умов, так і окремі
твердження, зроблені заявником (див. «Dougoz v. Greece», № 40907\98,
§ 46, ECHR 2001-ІІ).
В. Межі питань встановлених для розгляду

82. Суд зазначає, що скарги заявника відповідно до статті 3
Конвенції в основному стосується трьох питань:
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– перше – чи умови тримання заявника під вартою були су
місними з тими положеннями;
– друге – чи примусове годування заявника під час його голо
дування спричинило нелюдське чи таке, що принижує гідність, по-
водження або покарання;
– третє – чи заявнику було надано необхідну медичну допо-
могу та лікування протягом його перебування під вартою та під час
його голодування.

1. Умови утримання заявника під вартою
а. Твердження сторін

83. У своїх перших заявах до Суду від 7 лютого 2000 року заяв
ник зазначав, що його було поміщено в камеру площею 7 м2, з 12
іншими ув’язненими. В камері не було води для пиття і жодної мож-
ливості прийняти душ та вмитися. Камера кишіла комахами-пара-
зитами та вошами, що врешті призвело до гострого дерматологічного
захворювання (мікробна екзема та короста).
84. Далі заявник зазначив, що 1 квітня 1999 року його було поміще-
но до карцера в слідчому ізоляторі на 10 днів, протягом яких він все
ще голодував. Заявник вважав, що умови там призвели до повної
його ізоляції в семиметровій камері, яка знаходилася в підвальному
приміщенні старого будинку дев’ятнадцятого століття. Камера була
вогкою, з бетонними непоштукатуреними стінами. Температура в
камері була 15° С. Підлога теж була бетонною. Ліжко надавалося о
23 год., а о 7 ранку прикріплювалося назад до стіни. Маленький стіл
та стілець, які були там, були прикуті до підлоги. Камера не провіт-
рювалася та заявникові не дозволяли мати постійні прогулянки на
свіжому повітрі. У камері не було туалету і вода включалася декілька
разів на день і тільки на вимогу. Заявник стверджує, що він не міг
витримати такі умови, тому порізав собі вени для того, щоб його
помістили назад в камеру для голодуючих.
85. Уряд не зробив жодного коментарю щодо умов утримання за-
явника під вартою в СІЗО № 1 Київської області. Так само, як і не
прокоментував умови тримання заявника в карцері.
b. Оцінка Суду

86. Що стосується умов перебування під вартою, надмірної кіль-
кості людей в камері та відсутність необхідних гігієнічних засобів,
вентиляції, сонячного світла, щоденних прогулянок, достатньо чис-
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тої постільної білизни та одежі, то Суд дослідив їх в цілому на під-
ставі тверджень заявника та відсутності відповідних коментарів Уря-
ду. Суд зазначає, що він не може встановити з певністю умови три-
мання заявника під вартою, які мали місце певний час тому. Однак,
беручи до уваги, що твердження заявника є послідовними, повними
та відповідають проведеним Комітетом проти катувань (див. § 66
вище) та Уповноваженим з прав людини Верховної Ради України пе-
ревіркам (див. §§ 60-61) та, враховуючи, що Уряд не зробив жодного
коментарю щодо цих тверджень, Суд доходить висновку, що заявни-
ка тримали в неприйнятних умовах і, що таке ув’язнення становить
таке, що принижує гідність, поводження всупереч статті 3 Конвен-
ції. Суд далі встановив, що ситуація заявника була погіршена фак-
том, що до нього застосували дисциплінарне покарання у вигляді
поміщення до карцера слідчого ізолятора, де умови були повністю
несумісними зі статтею 3 Конвенції (див. § 84 вище).
87. Більше того, Суд зазначає, що медичний звіт, наданий сторо-
нами, показує, що під час перебування під вартою заявник захворів
на різні дерматологічні хвороби (зокрема, короста та екзема). Судячи
з медичних оглядів, проведених 8 травня 1998 року, 2 червня та 20
липня 1998 року, та з того, що після його звільнення заявника зразу
ж було поміщено до лікарні, стає очевидним, що здоров’я заявника
значно погіршилося. Хоча це правда, що заявник отримував деяке
медичне лікування цих хвороб, проте саме їх отримання, повторен-
ня, загострення та подальше лікування заявника після звільнення
демонструє, що його утримували в антисанітарій обстановці, без до-
тримання елементарної гігієни. Ці умови мали такий згубний вплив
на його здоров’я та самопочуття, що Суд вважає, що вони станов-
лять таке, що принижує гідність, поводження (див. «Kalashnikov v.
Russia», № 47095\99, § 98, ECHR 2002 –VI).
88. У світлі вищезазначеного Суд приходить до висновку, що бу-
ло порушення статті 3 Конвенції.

2. Примусове годування заявника
а. Твердження сторін

89. Заявник стверджував, що спосіб, у який його примусово
годували, є тортурами. Більше того, він стверджував, що проце-
дура, встановлена внутрішніми інструкціями, не дотримувалася
адміністрацією установи. Він далі зазначав, що жодна медична ко-
місія не проводила аналіз його стану здоров’я з метою визначення
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необхідності примусового його годування з медичної точки зору.
Заявник стверджував, що для того, щоб його погодувати, засто-
совувалася сила. Він також згадував, що його 1 квітня 1999 року
було поміщено до карцеру з метою покарання за продовження ним
голодування.
90. Далі заявник зазначив, що його примусово годували інші
ув’язнені особи, які вже були засуджені, а не медичні працівники.
Під час примусового годування, яке за тиждень проводилося п’ять
разів, його майже завжди приковували наручниками до стільця чи
батареї центрального опалення, змушували ковтати резиновий зонд,
через який з відра поступала спеціальна поживна суміш.
91. Уряд доводив, що примусове годування проводилося чітко у
відповідності з медичною необхідністю для збереження життя заяв-
ника. Уряд далі зазначав, що стан здоров’я заявника був задовільним,
що дозволяло тримати його під вартою та залучати до проведення
слідчих дій. Більше того, він стверджував, що заявник перебував під
постійним медичним наглядом. Так, наприклад, заявника оглядали
кожних два чи три дні одним або декількома лікарями, а також двічі
його доставляли до лікарні для проведення ретельного обстеження.
Крім цього, примусове годування та лікування проводилося та кон-
тролювалося медичним персоналом. Уряд заявляв, що не було дове-
дено, що примусове годування та медична допомога погіршили стан
здоров’я заявника. Як доказ своїх тверджень він надав датовані 2004
роком звіти, підписані медичними працівниками та адміністрацією
СІЗО № 1 Київської області Державного департаменту з питань ви-
конання покарань, де утримувався заявник, які нібито здійснювали
примусове годування.
92. Заявник стверджує, що письмові звіти медичних праців-
ників СІЗО № 1 були написані під тиском та згідно вказівок Де-
ржавного департаменту з питань виконання покарань і не відпові-
дають дійсності. Додатково заявник надав копію свого щоденни-
ка та письмові пояснення його співкамерника, п. Коваля, який
наполягав, зокрема, що заявника годували інші ув’язнені, хоча й
під наглядом медичного персоналу, і що поживна суміш подава-
лась заявникові через гумовий зонд з 12-літрового відра. П. Коваль
стверджував, що на заявника одягали наручники під час примусо-
вого годування.


Справа п. Коваля зараз розглядається Судом (див. «Коваль проти України», ухвала
від 30 березня 2004 року, № 65550\01).
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в. Оцінка Суду

93. Суд зазначає, що в попередній прецедентній практиці Ко-
місія встановила, що «примусове годування особи включає прини-
жуючі гідність елементи, які в певних обставинах можуть розгляда-
тися як такі, що заборонені статтею 3 Конвенції». Проте в ситуації,
як у цій справі, коли позбавлена волі особа оголошує голодування,
це неминуче призводить до конфлікту між правом особи на її не-
доторканність та позитивним зобов’язанням Держави відповідно до
статті 2 Конвенції, цей конфлікт не вирішений самою Конвенцією
(див. «X. v. Germany» (1984) 7 ECHR 152). Комісія повторювала, що
«згідно з законодавством Німеччини цей конфлікт вирішений, зако-
нодавство дозволяє примусове годування ув’язненої особи, якщо ця
особа у зв’язку з голодуванням зазнає шкоди постійного характеру,
тому примусове годування, навіть якщо і обов’язкове, дозволяється у
випадку очевидної небезпеки для її життя. Оцінювання вищезазна-
чених умов повинне проводитися відповідальним лікарем, але ос-
таточне рішення щодо примусового годування може бути прийняте
тільки після отримання судового дозволу.» (див. там же). Комісія
також встановила, що твердження заявника щодо нелюдського з ним
поводження у зв’язку з примусовим годуванням під час голодування
були необґрунтовані, оскільки заявник не довів, що спосіб, у який
його примусового годували, призвів до тортур, нелюдського чи та-
кого, що принижує гідність, поводження чи покарання (див. «Petar
Ilijkov v. Bulgaria», № 33977\96, § 1 рішення Комісії від 20 жовтня
1997 року). Що стосується примусового годування, то Комісія далі
звернулася до Рекомендацій Комітету Міністрів, звітів Комітету з
запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує
гідність, поводженню або покаранню та Світової асоціації медиків
(див вище §§ 64-65 та 68-69).
94. Суд повторює, що засіб, який застосовується з терапевтичної
необхідності з точки зору встановлених принципів медицини не мо-
же в принципі розглядатися як нелюдський і принижуючий гідність.
Це ж саме можна сказати і про примусове годування, метою якого є
збереження життя окремого ув’язненого, який свідомо відмовляєть-
ся від прийому їжі. Органи Конвенції, тим не менше, повинні для
себе встановити, що медична необхідність була переконливо дове-
дена (див. «Herczegfalvy v. Austria», рішення від 24 вересня 1992 року,
Серія А, № 244, ст. 26, § 83). Крім того, Суд повинен переконатися,
що були дотримані процесуальні гарантії щодо прийняття рішен-
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ня про примусове годування. Більше того, спосіб, у який заявника
піддають примусовому годуванню під час голодування, не повинен
переходити за межу мінімального рівня жорстокості, встановлену
прецедентною практикою Суду, згідно з статтею 3 Конвенції. Суд
дослідить ці аспекти по черзі.
95. З самого початку Суд відмічає, що заявник не скаржився,
що його залишили без їжі чи медикаментів, незважаючи на мож-
ливу смерть. Він навпаки скаржився, що не було жодної медичної
необхідності примусово годувати його, оскільки не було жодного
медичного обстеження, відповідних аналізів чи інших документів,
що переконливо підтвердили б таку необхідність. Він скаржився, що
рішення про примусове його годування було обґрунтоване рівнем
ацетону в його сечі. Він далі зазначав, що метою примусового году-
вання було його приниження та покарання, оскільки метою цього
було зупинити його голодування і, у випадку його відмови, піддати
його важкому фізичному стражданню.
96. Суд бере до уваги твердження Уряду щодо задовільного ста-
ну здоров’я заявника під час тримання під вартою (див § 91 вище).
Проте з огляду на відмову Уряду надати письмовий висновок ме-
дичної комісії про значне погіршення стану здоров’я заявника та
виникнення загрози його смерті й рішення начальника криміналь-
но-виконавчої установи, що було обов’язковим згідно з наказом від 4
березня 1992 року (див. § 62 вище), Суд доходить висновку, що Уряд
не продемонстрував, що була «медична необхідність», встановлена
національними органами, для примусового годування заявника. То-
му можна припустити, що примусове годування, таким чином, було
безпідставним. Процедурні гарантії, коли застосовувалося приму-
сове годування проти його волі, не були дотримані, не дивлячись
на свідому відмову заявника вживати їжу. Відповідно, не можливо
сказати, що державні органи, піддаючи заявника примусовому году-
ванню, діяли в його інтересах.
97. Щодо способу, в який заявника кормили, то Суд припус-
кає, що з огляду на доводи сторін, державні органи дотримувалися
порядку примусового годування, передбаченого наказом (див. § 62
вище). Проте обмеження самі по собі, які застосовувалися, – на-
ручники, роторозширювач, спеціальний гумовий зонд, вставлений
в рот, а у випадку опору – з застосуванням сили, могли становити
тортури в сенсі статті 3 Конвенції, якщо не було медичної необ-
хідності (див. вище § 63 – обмеження відповідно до Європейських
правил щодо тюрем).
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98. У цій справі Суд встановлює, що примусове годування за-
явника без жодного медичного обґрунтування, підтвердженого Уря-
дом, з використанням засобів, передбачених в наказі, але не визна-
них заявником, становило поводження такого жорстокого характеру,
що відповідає характеристиці тортур.
99. У світлі вищезазначеного, Суд вважає, що було порушення
статті 3 Конвенції.

3. Медична допомога та лікування, надані заявникові
100. Заявник стверджував, що йому не надали необхідної медич-
ної допомоги та лікування протягом його перебування під вартою.
Він далі заявляв, що в СІЗО № 1 Київської області не було меди-
каментів, які необхідні були для догляду за заявником, враховуючи
його стан здоров’я, зокрема, хронічні хвороби, на які він страждав,
та хвороби, якими він заразився у СІЗО. Медикаменти, які він пот-
ребував, в основному надавалися йому його родичами, зокрема, сес-
трою, але інколи адміністрація установи не приймала їх через те, що
заявник відмовлявся припинити голодування.
101. Уряд заявляв, що поки заявник перебував під вартою, він
отримував все необхідне лікування та догляд.
102. Суд звертає увагу на свої висновки щодо примусового го-
дування, яке застосовувалося до заявника, які самі по собі демонс-
трують, що національні органи влади не надали належного медич-
ного лікування та догляду заявнику протягом його перебування під
вартою. Навпаки, не було показано, що примусове годування було
пов’язане з певним станом здоров’я заявника або з чіткою медичною
необхідністю для запобігання смерті заявника.
103. Суд також зазначає, що перший раз заявника було оглянуто
лікарем тільки через півтора місяці після взяття його під варту. До
взяття його під варту заявник не страждав на жодне дерматологічне
захворювання і мав нормальний стан здоров’я, доки він не захворів
на гострий дерматит в СІЗО (висновок його огляду від 5 лютого 1998
року, § 41 вище), який пізніше проявився в мікробній екземі та ко-
рості. Починаючи з часу примусового годування заявника оглядали
більш регулярно.
104. Згідно з висновком незалежної медичної експертизи № 58
від 8 травня 1998 року заявнику рекомендовано лікування мікробної
екземи в умовах спеціалізованого стаціонару (див. вище §§ 43-44).
Проте ця рекомендація не була виконана через те, що згідно з вис-
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новком іншої лікарні заявник міг проходити лікування від корости
і в умовах СІЗО (огляд в Київському шкірновенеричному диспансері
14 липня 1998 року, § 46 вище), що підтверджено висновком № 88
від 20 липня 1998 року (§ 47 вище).
105. Крім цього, заявник зупинив своє голодування 14 липня
1998 року, поновивши його в жовтні 1998 року. Проте з висновків,
наданих Урядом, зрозуміло, що заявника не оглядав лікар і не по-
казували його лікареві з 5 серпня 1998 року до 10 січня 2000 року
(§ 50 вище). На погляд Суду це не може розглядатися як належна та
обґрунтована медична увага до голодування та тих хвороб, на які
страждав заявник. Більше того, Уряд не надав жодних письмових за-
писів щодо примусового годування протягом голодування, виду їжі,
яка вживалася, чи медичної допомоги, наданої йому у зв’язку з цим.
106. За цих обставин Суд вважає, що було порушення статті 3
Конвенції у зв’язку з недостатністю належного медичного лікування
та догляду, наданого заявнику під час перебування під вартою, що
становило принижуюче гідність поводження.
ІІІ. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ §§ 1(с)
ТА 3 СТАТТІ 5 КОНВЕНЦІЇ
А. Законність тримання заявника під вартою
(§ 1 (с) статті 5 Конвенції)

1. Твердження сторін
107. Заявник скаржився, що його тримання під вартою було не-
законним, оскільки було перевищено встановлений максимальний
строк тримання під вартою. Він посилався на § 1 статті 5 (с) Кон-
венції, яка закріплює:
«1. Кожен має право на свободу та особисту недоторканість. Нікого не
може бути позбавлено свободи інакше ніж відповідно до процедури,
встановленої законом, і в таких випадках, як:
с) законний арешт або затримання особи, здійснені з метою припровадження її до встановленого законом компетентного органу на підставі
обґрунтованої підозри у вчинені нею правопорушення або якщо є розумні підстави вважати за необхідне запобігти вчинення нею правопорушення чи її втечі після його вчинення...»
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108. Уряд стверджував, що тримання заявника під вартою з 30
вересня 1998 року до 22 лютого 2000 було законним. Він зазначав,
що заявника також законно тримали під вартою з 9 вересня 1998
року до 9 серпня 1999 року та з 5 січня до 7 лютого 2000 року, ос-
кільки протягом цих двох періодів відповідно до статті 218 КПК
заявник знайомився з матеріалами справи, та, крім цього, було про-
ведено додаткове розслідування кримінальної справи згідно з п. 7
статті 156 КПК.

2. Загальні принципи, закріплені в прецедентній практиці
109. Суд зазначає, що вирази в § 1 статті 5 «законний» та «відпо
відно до процедури, встановленої законом» по суті відсилають до
національного законодавства і покладають обов’язок дотримувати-
ся матеріальних та процесуальних норм цього законодавства. Хоча
питання тлумачення та застосування національного законодавства
належать до компетенції національних органів, зокрема, судів, про-
те Суд може переглянути, чи було дотримано національне законо-
давство з метою дотримання цього положення Конвенції (див. серед
іншого «Douiyeb v. Netherlands» [GC], № 31464\95, §§ 44-45).
110. Суд повторює, що «законність» тримання під вартою від-
повідно до національного законодавства є основоположним, але не
завжди вирішальним аспектом. Суд додатково повинен впевнитися,
що тримання під вартою протягом періоду, який розглядається, було
сумісним з метою § 1 статті 5 Конвенції, яка не допускає позбавлен-
ня волі осіб в свавільному порядку. Більше того, Суд повинен оці-
нити, чи національне законодавство само по собі сумісне з Конвен-
цією, включаючи і загальні принципи, які виражені чи передбачені
в ній (див. «Winterwerp v. the Netherlands», рішення від 24 жовтня 1979
року, Серія А, № 33, ст.19-20, § 45).
111. Суд наголошує, що там, де йдеться про позбавлення волі,
має бути дотримано загального принципу правової певності. Тому
суттєво, щоб умови позбавлення волі відповідно до національного
законодавства були чітко визначені і, щоб закон сам по собі був на-
стільки чіткий, щоб надати особі можливість, якщо це необхідно,
то після отримання відповідної консультації, передбачити (з пев-
ним ступенем обґрунтованості, виходячи з обставин справи) на-
слідки, які може ця дія спричинити (див. «S.W. v. United Kingdom»,
рішення від 22 листопада 1995 року, Серія А, № 335-В, ст. 41-42,
§§ 35-36).
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3. Застереження, зроблені Україною щодо § 1 статі 5 Конвенції
112. Суд зауважує, що в застереженнях йде посилання на статті
106 та 157 КПК (див. §§ 56-59 вище), відповідно до яких кожна особа
може бути заарештована або взята під варту за рішенням прокурора
без жодних вимог щодо судового нагляду над взяттям під варту (див.
«Салов проти України», ухвала від 27 квітня 2004 року, № 65518\01).
Беручи до уваги термін дії застережень, Україна не мала зобов’язань
згідно з Конвенцією гарантувати, щоб перший арешт чи тримання
під вартою осіб, таких, як заявник, було здійснене за рішенням суд-
ді (див. «Фалькович проти України», ухвала від 29 червня 2004 року,
№ 64200\00).
113. Суд зазначає, що питання продовження строків тримання
заявника під вартою, вирішується на підставі статті 156 КПК (див.
§ 45 вище). Проте це положення не було включене до застережень
України щодо § 1 статті 5 Конвенції.
114. Беручи до уваги строки застережень і той факт, що вони не
посилалися на статтю 156 цього Кодексу, Суд вважає, що питання
продовження тримання під вартою не входить до цього застереження.

4. Законність продовження строків тримання заявника під вартою
115. Щодо фактів у цій справі, то Суд зазначає, що спочатку
взяття заявника під варту 8 квітня 1997 року було ініційовано слід-
чим Міністерства внутрішніх справ. 11 квітня1997 року прокурором
Київської міської прокуратури був санкціонований арешт заявника.
Ця санкція була переглянута судом 28 травня 1997 року. Строк три-
мання заявника під вартою з шести до вісімнадцяти місяців п’ять
разів продовжувався відповідним прокурором. Останнє рішення про
продовження строку тримання під вартою було прийнято 30 червня
1998 року в.о. Генерального прокурора (див. § 27 та §§ 31-34 вище).
1 листопада та 16 грудня 1999 року Київський міський суд та Вер-
ховний Суд відхилили клопотання заявника про звільнення з-під
варти, незважаючи на те, що встановлений граничний термін три-
мання під вартою закінчився.
116. Суд зазначає, що якщо тримання під вартою ґрунтується
на санкції суду, то період такого тримання є в принципі «законним»
(див. «Jecius v. Lithuania», № 34578\97, § 68, ECHR 2000-IX). Проте
у цій ситуації не було жодного рішення суду щодо подальшого три-
мання заявника під вартою з 29 травня 1997 року до 1 листопада
1999 року. Рішення про продовження тримання заявника під вартою
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приймалося прокурорами, які були стороною провадження і які в
принципі не можуть розглядатися як «незалежні, уповноважені за-
коном на виконання судової влади посадові особи» (див. «Меріт проти України», № 66561\01, рішення від 30 березня 2004, § 63). Виходя-
чи з їх ролі та статусу, вони не могли здійснити належний нагляд за
законністю прийняття рішення про продовження строку тримання
заявника під вартою, яке є предметом розгляду згідно з § 3 статті 5
Конвенції.
117. Суди перевіряли законність тільки рішень прокурора про
продовження строку тримання заявника під вартою від 1 листопада
та 16 грудня 1999 року, коли вони відмовили заявнику у задоволенні
його клопотання про звільнення без надання жодних конкретних
причин та без визначення подальшого періоду тримання під вар-
тою, незважаючи на те, що граничний строк тримання заявника
під вартою закінчився ще 30 вересня 1998 року. Заявник закінчив
знайомитися з матеріалами справи 9 серпня 1999 року, але відповід-
но до статті 156 КПК цей період не береться до уваги при обрахун-
ку загального строку тримання під вартою. 1 листопада 1999 року
Київський міський суд та 16 грудня 1999 року Верховний Суд Украї-
ни направляли справу на додаткове розслідування.
118. За цих обставин Суд приходить до висновку, що тримання
заявника під вартою з 1 жовтня 1997 року (з дати другого продов-
ження строку тримання під вартою, яка підпадає під юрисдикцію
суду ratione temporis) до 1 листопада 1999 року (перший період) було
незаконним в сенсі § 1 (с) статті 5 Конвенції.
119. Більше того, максимальний строк розслідування у разі по-
вернення судом справи на додаткове розслідування складає два мі-
сяці. Цей строк закінчився 16 лютого 2000 року. Проте заявника
звільнили з-під варти тільки 23 лютого 2000 року – після семи днів
з дати закінчення строку згідно з рішенням першого заступника
прокурора Київської області про звільнення заявника з-під варти,
яке було прийняте за день до цього. За цих обставин Суд дійшов
висновку, що продовження тримання заявника під вартою з 16 до 22
лютого 2000 року (другий період) було незаконним відповідно до § 1
(с) статті 5 Конвенції.
120. Більше того, заявника було звільнено з-під варти 23 лютого
2000 року, через день після того, як було прийнято рішення про його
звільнення (третій період), не дивлячись на те, що його повинні бу-
ли звільнити негайно з огляду на закінчення передбаченого строку
тримання під вартою (див. § 54 вище).
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121. Таким чином, Суд дійшов висновку, що було порушення § 1
(с) статті 5 Конвенції через те, що заявник з 1 жовтня 1997 року до 1
листопада 1999 року та з 16 до 22 лютого 2000 року і з 22 до 23 лютого
2000 року утримувався під вартою без законних підстав.
В. Скарги за ст. 5 § 3 Конвенції

122. Заявник також скаржився, що загальна тривалість його три-
мання під вартою була ні «виправданою», ні «розумною». При цьому
він посилався на § 3 ст. 5 Конвенції, яка встановлює наступне:
«Кожен, кого заарештовано або затримано згідно з положеннями
підпункту с пункту 1 цієї статті, має негайно постати перед суддею чи
іншою службовою особою, якій закон надає право здійснювати судову
владу, і має право на с удовий розгляд упродовж розумного строку або
на звільнення до початку судового розгляду. Таке звільнення може бути
обумовлене гарантіями явки в судове засідання.»

1. Чи постав заявник негайно перед суддею чи іншою службовою особою, якій закон надає право здійснювати судову владу, щоб розглянути питання продовження тримання заявника під вартою?
a. Твердження Сторін

123. Заявник скаржився на підставі § 3 ст. 5 Конвенції, що три-
мався під вартою впродовж 2 років, десяти місяців та п’ятнадцяти
днів, і не постав негайно перед суддею або іншою службовою осо-
бою, якій закон надає право здійснювати судову владу, щоб розгля-
нути питання продовження його тримання під вартою.
124. Уряд стверджував, що тривалість тримання заявника під
вартою була у відповідності з чинним на той час законодавством і
просив Суд сприймати скарги заявника як такі, що не мають під-
став. Уряд зауважував, що прокурор був тією службовою особою,
якій закон надає право здійснювати судову владу і, таким чином,
подовження строку тримання заявника під вартою відповідало ви-
могам § 3 статті 5 Конвенції.
b. Статус прокурора відповідно до законодавства України.
Чи може прокурор розглядатися як «службова особа,
якій закон надає право здійснювати судову владу»

125. Суд розглядав це питання у справі «Меріт проти України»
(згадані вище §§ 62-64), де був зазначений статус прокурора згід-
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но з законодавством України як сторони кримінального процесу та
його підлеглість виконавчій владі України. Суд, виходячи з цього,
зазначив що прокурор не може розглядатися як службова особа, яка
здійснює «судову владу», яка наділена ознаками «незалежності» та
«неупередженості», як того вимагає § 3 статті 5 Конвенції (див. та-
кож «Schiesser v. Switzerland», judgement of 4 December 1979, Series A
no. 34, paras. 27-41) та яка може надати гарантії проти свавільного чи
незаконного позбавлення волі (див. «Niedbala v. Poland», no. 27915/95,
paras. 48-57, 4 July 2000). Немає жодної підстави для іншого висновку
у цій справі. Суд, відповідно, не приймає позицію Уряду стосовно
незалежності та неупередженості прокурора.
c. Чи постав заявник негайно перед судом, аби розглянути питання
щодо продовження строку тримання під вартою

126. Питання, яке має оцінюватися у кожній справі окремо від-
повідно до її специфічних обставин, це чи був судовий контроль
згідно § 3 статті 5 Конвенції негайним (див. «De Jong, Baljet and Van
den Brink v. the Netherlands», judgment of 22 May 1984, Series A no. 77,
pp. 24-25, paras. 51-52). Однак межі відступу під час тлумачення та
використання поняття «негайності» є дуже обмеженими («Brogan and
Others v. the United Kingdom», judgment of 29 November 1988, Series A
no. 145-B, pp. 33-34, para. 62). Суд нагадує, що у справі «Brogan and
Others v. the United Kingdom» (p. 33, para. 62) було встановлено, що хоча
затримання і тримання поліцією, яке тривало чотири дні та шість
годин, без судового контролю було законним, проте порушувало ви-
могу негайності.
127. Суд зауважує, що заявник тримався під вартою під час до-
судового слідства впродовж 2 років, десяти місяців та п’ятнадцяти
днів, починаючи з 8 квітня 1997 до 23 лютого 2000 року. Перше
затримання заявника в якості підозрюваного було санкціоновано
прокурором 11 квітня 1997 року, яке було оскаржено заявником 12
травня 1997 року. Однак Московський районний суд міста Києва
розглядав це питання впродовж більше ніж двох тижнів і врешті-ре-
шт 28 травня 1997 року підтримав законність санкції прокурора. Усі
подальші рішення стосовно затримання заявника приймалися про-
курором. І тільки 1 листопада та 16 грудня 1999 року розглядалося
Київським міським судом та Верховним судом України відповідно
питання тримання заявника під вартою.
128. Незважаючи на специфічні проблеми, що виникають під
час розслідування економічних злочинів, Суд не може визнати, що
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тримання заявника під час досудового слідства протягом такого три-
валого часу було необхідним без негайного чи регулярного судового
нагляду.
129. Таким чином, Суд вважає, що в цій справі мало місце пору-
шення § 3 статті 5 Конвенції.

2. Тривалість тримання заявника під вартою
а. Практика Суду

130. Суд вважає, що питання розумності строку тримання заяв-
ника під вартою під час досудового слідства не можна розглядати за
теоретичними канонами. Кожна справа має бути досліджена з огляду
на її специфічні обставини. Тривале тримання під вартою може бути
виправдано за наявності показників реальної потреби суспільного
інтересу, який, не зважаючи на презумпцію невинуватості, домінує
над принципом поваги до особистої свободи, передбаченим статтею 5
Конвенції (див. між іншими, «Kudla v. Poland», [GC], no. 30210/96,
§ 110, ECHR 2000-XI).
131. У першу чергу національні судові органи мають перевірити,
чи не виходить за межі розумного строку тривалість тримання обви-
нуваченої особи під вартою під час досудового слідства у відповідній
справі. З цією метою суди, приділяючи належну увагу принципу пре-
зумпції невинуватості, мають дослідити всі факти, що вказують на на-
явність або відсутність суспільного інтересу, який виправдовує відхід
від правила, передбаченого статтею 5 Конвенції, і викласти їх у рішен-
нях щодо заяв про звільнення. Вкрай суттєво, що на підставі доводів,
наведених у цих рішеннях, та задокументованих фактів, наданих заяв-
ником, Суд має вирішити, чи мало місце порушення § 3 статті 5 (див.
«Labita v. Italy», [GC], no. 26772/95, para. 152, ECHR 2000-IV).
132. Наявність постійної та розумної підозри, що особа скої-
ла злочин є необхідною умовою законності тривалого тримання під
вартою, але після сплину тривалого часу цього вже недостатньо. Суд
через те має встановити, чи достатньо інших підстав, наданих судо-
вим органам, аби виправдати позбавлення волі. Навіть, якщо ці під-
стави були «доречними» та «достатніми», Суд має також бути впевне-
ним, що національні органи демонстрували «особливу старанність»
упродовж кримінального провадження. У той же час складність та
спеціальні характеристики розслідування є тими факторами, які не-
обхідно брати до уваги (див. «Scott v. Spain», judgment of 18 December
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1996, Reports 1996-VI, PP.2399-2400, para. 74, та I.A. v. France, judgment
of 23 September 1998, Repots 1998-VII, P. 2978, para. 102).
133. Більш того, Суд повторює, що вимога правової певності,
яка ґрунтується на верховенстві права, поширюється і на статтю 5
Конвенції, зокрема, на § 3 цієї статті. У зв’язку з цим Суд вважає, що
стаття 156 КПК (див. § 54 вище) по суті суперечить практиці Суду,
тому що строк, залишений для ознайомлення заявника з матеріалами
справи, не врегульований національним законодавством з достатнь-
ою чіткістю та не був взятий до уваги під час підрахунку загального
строку тримання заявника впродовж досудового слідства. Заявник
залишався, таким чином, під вартою на невизначений строк, без
будь-якого дозволу з боку суду на його подовжене тримання, як того
вимагає стаття 5 § 3, на час, коли він або інші підозрювані ознайом-
лювалися з матеріалами справами. Суд, відповідно, вважає, що ця
прогалина у законодавстві суперечить принципу «правової певності»
(див. « Ječius v. Lithuania», no. 34578/97, § 57, ECHR 2000-XI). Суд та-
кож зауважує, що внесення змін та доповнень до КПК 3 квітня 2003
року частково виправило цю ситуацію. Однак, ці зміни не вплинули
на положення заявника у той час.
b. Період, який береться до уваги

134. Суд зазначає, що при визначенні тривалості тримання за-
явника під вартою упродовж судового розгляду згідно з § 3 статті
5 Конвенції слід брати до уваги період, який починається з дати
взяття обвинуваченого під варту, і закінчується датою винесення
вироку, навіть і судом першої інстанції (див. між іншими «Wemhoff v.
Germany», judgment of 27 June 1968, Series A no. 7, p. 23, § 9, та «Labita
v. Italy», [GC], no. 26772/95, paras. 145 and 147, ECHR 2000-IV). Суд,
таким чином, доходить до висновку, що заявника тримали під вар-
тою з 8 квітня 1997 до 23 лютого 2000 року, що в сумі становить 2
роки, десять місяців та п’ятнадцять днів. Однак, з цього строку тіль-
ки два роки, п’ять місяців та дванадцять днів підпадають під ком-
петенцію ratione temporis, що починає свій відлік з 11 вересня 1997
року – дати набрання чинності для України положень Конвенції.
135. Суд зазначає стандартні причини винесення прокурором
рішення про залишення заявника під вартою: ризики ускладнень,
залякування свідків та підробка доказів. При прийнятті рішення
також враховувалася тяжкість обвинувачення, висунутого проти за-
явника. Суд ще раз зауважує, що наявність серйозної підозри щодо
вчинення особою тяжкого злочину хоча і є доречним фактором, але
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не може бути єдиним виправданням тривалого тримання під вар-
тою впродовж досудового слідства (див. «Scott v. Spain», cited above,
p. 2401, § 78). У цьому контексті Суд зазначає, що жодне з рішень,
винесених прокурором чи судом у справі заявника, не залежало від
фактичних обставин, які б підтвердили висновки, що запобіжні за-
ходи мають бути вжиті. У цих рішеннях не існує жодного посилан-
ня на будь-яку обставину, яка спроможна була б довести, що впро-
довж відповідного часу ризики дійсно існували. Більш того, немає
жодних посилань на підстави, передбачені статтями 148 та 150 КПК
(див. § 54 вище).
136. Суд вважає, що початкові причини, наведені прокуро-
ром, – можливе втручання у розслідування та підозра, що заявник
скоїв злочини, у яких його обвинувачено, – могли бути достатніми
для взяття заявника під варту. Але з проведенням провадження та
наближенням до закінчення збору доказів (ознайомлення заявника
з матеріалами справи) ця підстава неминуче стала все менш доціль-
ною. При цьому Суд зазначає, що дехто з підозрюваних не тримався
під вартою з огляду на їх сімейні обставини. З огляду на висновки
Суду (§§ 83-88) стосовно стану здоров’я та умови тримання заявника
Суд вважає, що заявник не повинен був триматися під вартою про-
тягом такого тривалого часу. За відсутності будь-якого конкретного
протилежного доказу від Уряду Суд приходить до висновку, що про-
довження тримання заявника під вартою не було ні необхідним, ані
виправданим спеціальними обставинами.
137. Більше того, Суд зауважує, що жоден з альтернативних за-
ходів щодо забезпечення явки заявника до суду не був в достатній мірі
розглянутий національними органами влади (порівн. «Neumeister v.
Austria», judgment of 27 June 1968, Series A no. 8, P. 3, § 3, and «Jablonski
v. Poland, no. 33492/96, § 83, 21 December 2000). Внесена застава не
мала жодного результату (див. §§ 32-33 вище). Органи влади не роз-
глянули інші можливі запобіжні заходи, прямо передбачені статтею
149 КПК (§ 54 вище), доки не сплинув строк тримання заявника під
вартою, коли його 23 лютого 2000 року було звільнено під підписку
про невиїзд (§ 37 вище).
138. Отже, Суд вважає, що підстави, на які посилалися органи
влади, щоб виправдати продовження тримання заявника під вар-
тою впродовж двох років та п’яти місяців, хоча ймовірно доцільні
та достатні на початку, втратили ці якості із плином часу. Це таким
чином становить порушення статті 5 § 3 Конвенції.
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IІІ. Застосування статті 41 Конвенції

139. Стаття 41 Конвенції проголошує:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї, і
якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткову компенсацію, Суд, у випадку необхідності, надає
потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
А. Матеріальна шкода

140. Заявник вимагав $ 60 700 (USD) в якості матеріальної шко-
ди, що становить приблизно 45 828,60 (євро). До цієї суми він вклю-
чив втрату заробітної плати впродовж 34 місяців ($ 15 300) у зв’язку
з затриманням, заставу, сплачену Міністерству внутрішніх справ
($ 40 000), витрати, понесені його родичами на медичне обслугову-
вання ($ 5 400), надане йому під час знаходження під вартою. Для
обґрунтування своїх вимог заявник подав докази про рівень заробіт-
ної плати, яку він отримував, працюючи у Укрінбанку, інформацію
про нарахування застави та квитанції про її перерахування та кош-
ти, витрачені на його медичне обслуговування.
141. Уряд вважав, що немає причинно-наслідкового зв’язку між
тривалістю тримання заявника під вартою та матеріальними збит-
ками, які він вимагав відшкодувати. Уряд зазначив, що строк пере-
бування заявника під вартою був включений до строку відбування
покарання, який заявник не оскаржував. Також Уряд стверджував,
що вимога заявника про компенсацію застави не повинна розгля-
датися Судом з огляду на те, що ця частина справи заявника була
визнана неприйнятною. Щодо вимог заявника про компенсацію ме-
дичних витрат, то Уряд вважає їх непідтвердженими квитанціями, а
також сфабрикованими і, відповідно, просив Суд не відшкодовувати
жодну з цих вимог.
142. Суд відповідно вважає, що немає причинно-наслідкового
зв’язку між матеріальними збитками та вже встановленим порушен-
ням статті 5 Конвенції. Однак Суд допускає, що заявник та його
родина зазнали певних витрат на медикаменти для поліпшення ста-
ну здоров’я заявника внаслідок недопустимих умов тримання під
вартою, щодо яких Суд визнав порушення статті 3 Конвенції. Вирі-
шуючи на засадах справедливості, Суд присуджує заявнику € 1 000
для компенсації витрат на медикаменти.
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В. Моральна шкода

143. Заявник вимагав $ 150 000 (112 530 євро) як компенсацію
моральної шкоди. Він стверджував, що впродовж тримання під вар-
тою він зазнав моральних та фізичних страждань, болю, стресів та
хвилювання, був підданий катуванням під час примусового году-
вання, а також його гідність була принижена, воля пригнічена, а
здоров’я підірване. Він також вказував, що його нормальний спосіб
життя був порушений, і він був позбавлений нормальних стосунків
з іншими людьми. Його імідж та кар’єрний ріст зазнали негативного
впливу й він був позбавлений можливості утримувати своїх при-
старілих батьків.
144. Уряд зазначив, що сума, яку вимагає заявник є надто ве-
ликою, та не має жодного стосунку до цієї справи. Уряд заявив, що
соціальні складності є природним наслідком будь-якого затриман-
ня. Тому Уряд наполягав, щоб Суд розглянув це питання на засадах
справедливості та з огляду на практику Суду, а також з огляду на
принцип, відповідно до якого заяви, подані до Суду, не мають роз-
глядатися як підстава для незаконного збагачення.
145. Суд звертає увагу на свої висновки в цій справі щодо гру-
бих порушень статей 3 та 5 Конвенції. З огляду на подібні справи у
практиці Суду й засади справедливості Суд присуджує заявникові
компенсацію за моральну шкоду у розмірі 20 000 євро (порівн. Peers
v. Greece, no. 28524/95, para. 88, ECHR 2001-III, Хохли проти Украї-
ни, № 41707/98, § 228, від 29 квітня 2003).
С. Судові витрати

146. Заявник вимагав компенсації за судові витрати, понесені ним
під час представництва в Україні та перед Судом, у розмірі $ 59 200
(44 410 євро), що підтверджується наступними документами:
a. рахунок від п. Веронського (адвоката, який займався справою
заявника з серпня 1997 року до лютого 2000 року), виданий за про-
ведену роботу у лютому 2000 року на суму 1 200 грн. Заявник, таким
чином, стверджував, що загальна сума за весь період представниц-
тва його інтересів за ставкою 1 200 грн. на місяць становить $ 16 200
(12 150 євро);
b. рахунок від п. Портяника (адвоката, який займався спра-
вою заявника з травня 1997 року до лютого 2001 року) на суму 90 610
грн. (13 014 євро), яка нібито залишається невиплаченою;
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c. заявник стверджував, що заплатив п. Діденку (його адвокат
з червня 1997 року до лютого 2001 рік) $ 9 000 (6 751,69 євро);
d. заявник стверджував, що заплатив 10 грудня 1998 року ау-
диторській компанії «Аналітик» 2 400 грн. (437,92 євро) за фінансову
та бухгалтерську перевірку, яка була необхідна у його кримінальній
справі. Він надав контрактну документацію про надання цих послуг;
e. заявник надав певне підтвердження його витрат на корес-
понденцію, телефонні розмови, телеграми тощо, на загальну суму
$ 500 (375 євро);
f. заявник стверджував, що уклав угоду з паном Портяником на
загальну суму 60 000 грн. (9 307,70 євро) за представництво його інте-
ресів у Суді (з травня 1999 до січня 2004), і яку він ще не оплатив;
g. заявник вимагав сплати й інших витрат, понесених ним
під час провадження у Суді, – друк документів, телефонні розмови,
факси, переклад документів на офіційні мови – на загальну суму
$ 5 000 (3 750 євро).
147. Уряд стверджував, що ці вимоги заявника є необґрунтова-
ними, тому що вони не були підтверджені будь-якими розписками,
чеками чи іншими документами. Уряд таким чином просив Суд від-
хилити ці вимоги.
148. Суд повторює, що для того, щоб судові витрати були вклю-
чені до компенсації відповідно до статті 41, вони мають бути фак-
тично понесеними, необхідними для попередження порушення Кон-
венції чи отримання відшкодування за встановлене порушення Кон-
венції, і обґрунтованими щодо розміру (див. «Меріт проти України»,
№ 66561/01, § 88, 30 березня 2004). Суд зауважує, що ці вимоги не
повністю були задоволені у цій справі. Є певні сумніви, що ці вит-
рати нібито у сумі 44 410 євро були дійсно понесені у зв’язку зі скар-
гами, поданими до Суду. Тільки 1 200 грн., сплачені п. Вронському,
та 2 400 грн., сплачені його сестрою аудиторській компанії «Аналі-
тик», були дійсно достатньо підтвердженими. Однак, перша з цих
сум (1 200 грн.) не була сплачена особисто заявником, а Укрінбанком
(порівн. публікації витягів рішення у справі «Гусинський проти Росії»,
№ 70276/01, § 88, ECHR 2004). Що ж стосується контрактів, укладе-
них заявником з паном Портяником, на загальну суму 150 610,00 грн.
(21 632,30 євро), то Суд вважає їх викладеними у досить загальних
рисах і з тексту яких неможливо визначити фінансові зобов’язання
заявника перед його адвокатом, а також умови, за яких ці суми під-
лягають сплаті. Тим не менш, очевидно, що заявник поніс певні вит-
рати на провадження у національних судах, а також провадженнях
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перед Судом з огляду на твердження заявника, а також зауваження
його адвокатів, наданих за весь час провадження перед Судом.
149. Відповідно до цієї інформації та вищезазначених критеріїв,
Суд вважає за необхідне присудити заявникові 5000 євро для відш-
кодування судових витрат.
D. пеня

150. Суд вважає прийнятним, що процентна ставка повинна ба-
зуватися на граничній кредитній ставці Європейського центрально-
го банку, до якої слід додати три відсоткові пункти.

На цих підставах Суд одностайно
1. Вирішує одностайно, що було порушення статті 3 Конвен-
ції стосовно умов тримання заявника під вартою та позбавлення
належного медичного лікування, що становить нелюдське повод-
ження;
2. Вирішує одностайно, що було порушення статті 3 Конвенції
стосовно примусового годування заявника, що становить катування;
3. Постановляє шістьма голосами проти одного, що було пору-
шення § 1 (с) статті 5 Конвенції стосовно незаконного тримання за-
явника під вартою з 1 жовтня 1997 року до 1 листопада 1999 року та з
16 до 22 лютого 2000 року та з 22 до 23 лютого 2000 року;
4. Постановляє одностайно, що було порушення § 3 статті 5 Кон-
венції через непроведення негайного судового нагляду за законністю
продовження тримання заявника під вартою впродовж досудового
слідства;
5. Постановляє одностайно, що було порушення § 3статті 5 Кон-
венції щодо загальної тривалості тримання заявника під вартою;
6. Постановляє одностайно, що Уряд не зміг виконати його обо
в’язки згідно з § 1 (а) статті 38 Конвенції;
7. Постановляє одностайно:
a. що протягом трьох місяців від дати, коли рішення стане
остаточним згідно з пунктом 2 статті 44 Конвенції, держава-відпові-
дач повинна виплатити заявникові наступні суми, що мають бути
конвертовані у національну валюту держави-відповідача:
i. 1 000 (одну тисячу євро) для відшкодування матеріальних
збитків;
ii. 20 000 (двадцять тисяч євро) для відшкодування мораль-
ної шкоди;
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iii. 5 000 (п’ять тисяч євро) для відшкодування судових витрат;
iv. будь-які податки, що можуть бути нараховані на зазначені
вище суми;
b. після закінчення вищезазначених трьох місяців і до оста-
точного розрахунку на вказану суму нараховуватиметься відсоток у
розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального
банку, що діятиме протягом періоду несплати, плюс три відсоткові
пункти.
8. Відхиляє одностайно решту вимог заявника щодо справедли-
вої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою і повідомлено письмово 5 квітня
2005 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду.
С. Доллє
секретар

Ж.-П. Коста
голова

Відповідно до статті 45 § 2 Конвенції та правила 74 § 2 Регла-
менту Суду окрему думку пані Мулароні додано до цього рішення.
Ж.-П. Коста

ОКРЕМА ДУМКА СУДДІ МУЛАРОНІ

Я голосувала проти визнання порушення пункту 1 статті 5 Кон-
венції з двох різних причин.
1. На відміну від більшості, я вважаю, що питання подовження
строку тримання особи під вартою визначено в застереженні Украї-
ни до пункту 1 статті 5 Конвенції.
Вказане застереження передбачає наступне (див. пункти 56-57
рішення)
«…2. Положення пункту 1 статті 5 Конвенції про захист прав і основних
свобод людини 1950 року застосовуються в частині, що не суперечить
пункту 13 розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України та
статтям 106 і 157 Кримінально-процесуального кодексу України щодо
затримання особи та дачі прокурором санкцій на арешт.
Ці застереження діють до внесення відповідних змін до Кримінально-процесуального кодексу України або до прийняття нового Кримінально-процесуального кодексу України, але не довше ніж до 28 червня 2001 року.»
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Пунктом 13 Розділу XV Перехідних положень Конституції Ук-
раїни від 26 червня 1996 року передбачає наступне:
«...13. Протягом п’яти років після набуття чинності цією Конституцією
зберігається існуючий порядок арешту, тримання під вартою і затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, а також порядок проведення огляду та обшуку житла або іншого володіння особи.»

Більшість нагадала, що в своїх попередніх рішеннях Суд вирі-
шив, що з огляду на умови застереження до пункту 1 статті 5 на Ук-
раїну не поширювалось зобов’язання Конвенції про те, що первинний
арешт та тримання осіб під вартою має бути здійснено за рішенням
судді (див. пункт 112 рішення). Я цілком поділяю цю думку. Про-
те, в цьому рішенні Суд дійшов висновку, що питання подовження
строку тримання особи під вартою не підпадає під це застереження,
оскільки останнє не посилається на статтю 156 Кримінально-проце-
суального кодексу (див. пункт 114 рішення).
По-перше, я звертаю увагу на те, що застереження, зроблене Ук-
раїною до пункту 1 статті 5 Конвенції, не тільки посилається на статті
106 та 157 Кримінально-процесуального Кодексу, а також на статтю 13
Глави XV Перехідних положень Конституції України, який передба-
чає, серед іншого, що «існуючий порядок арешту, тримання під вар-
тою і затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину… зберігаєть-
ся протягом п’яти років після набуття чинності цією Конституцією».
По-друге, стаття 156 Кримінально-процесуального Кодексу в ре
дакції на момент події стосувалася «строків тримання під вартою».
Проте, причина, з якої більшість визнає порушення пункту 1(с) стат-
ті 5 Конвенції щодо першого періоду (з 1 жовтня 1997 до 1 листопада
1999) не має нічого спільного із тривалістю тримання заявника під
вартою; причина полягає в тому, що тримання заявника було по-
довжено п’ять разів не судом, а відповідними прокурорами на періо-
ди від шести до вісімнадцяти місяців, тобто в межах встановленого
максимально допустимого строку тримання.
Таким чином, я не можу дійти висновку, що Україна порушила
пункт 1(с) статті 5 Конвенції оскільки питання подовження строку
тримання під вартою не було врегульоване застереженням, зробленим
стороною-відповідачем до пункту 1 статті 5. Мені здається, що біль-
шість вважає, що проблема полягала у відсутності судового контролю
тримання заявника під вартою протягом встановленого законом стро-
ку. Натомість, я вважаю, що це питання необхідно розглядати відповід-
но до пункту 3 статті 5 Конвенції. Суд окремо розглянув це питання та
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одноголосно визнав порушення пункту 3 статті 5 в частині відсутності
негайного судового нагляду за законністю подовження досудового три-
мання заявника під вартою (див. пункти 123-129 рішення).
Таким чином, я доходжу висновку, що тримання заявника під
вартою в період з 1 жовтня 1997 до 1 листопада 1999 було законним.
Таким чином, не було порушення пункту 1(с) статті 5 Конвенції,
оскільки органи державної влади України не порушили строк три-
мання під вартою, передбачений статтею 156 Кримінально-процесу-
ального кодексу.
2. Більшість також визнала порушення пункту 1(с) статті 5 Кон-
венції через те, що заявника тримали під вартою без жодних закон-
них підстав в період з 16 до 22 лютого 2000 року та з 22 до 23 лютого
2000 року, оскільки максимальний строк тримання, встановлений
законом, сплинув.
Проте, з огляду на фактичні обставини справи та на текст ста-
тей 156 та 218 Кримінально-процесуального кодексу в редакції на
момент затримання, я не можу дійти висновку, що строк тримання
заявника в період з 16 до 22 лютого 2000 року виходив за межі вста-
новленого законом. Зокрема, я зазначаю, що стаття 156 передбачала,
що час, наданий заявнику для ознайомлення з матеріалами справи,
не враховувався під час обчислення загального періоду досудового
тримання заявника під вартою, з іншого боку – строк тримання під
вартою міг бути подовжений у випадку додаткового розслідування
(див. пункт 54 рішення).
Я також не вбачаю порушення пункту 1(с) статті 5 щодо періоду
тримання з 22 до 23 лютого через те, що органи державної влади «по-
винні були негайно звільнити його [заявника] з огляду на закінчення
передбаченого строку тримання під вартою» (див. пункт 120 рішен-
ня). По-перше, як я зазначила вище, я не вважаю, що тримання за-
явника з 16 до 22 лютого 2000 року порушувало строк, встановлений
законом. По-друге, я вважаю, що Суд вдався б до більш жорсткого
ставлення до України, ніж до інших держав-відповідачів, якщо б він
визнав неприпустимим звільнення затриманого на день пізніше.
З цих причин, я доходжу висновку, що пункт 1(с) статті 5 Конвен
ції не було порушено в частині тримання заявника в період з 16 до 22
лютого 2000 року та з 22 до 23 лютого 2000 року.
Безперечно, надмірна тривалість тримання заявника під вартою
є питанням окремого розгляду. Цей аспект було розглянуто за пунк-
том 3 статті 5 Конвенції, де Суд одноголосно визнав порушення цієї
статті (див. пункти 130-138 рішення).
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
ДРУГА СЕКЦІЯ
СПРАВА «ГОРШКОВ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 67531/01)

Рішення
Страсбург
8 листопада 2005 року
Це рішення набуває статусу остаточного за обставин викладе-
них у п. 2 ст. 44 Конвенції. Воно може бути відредаговане.

У справі «Горшков проти України»
Європейський суд з прав людини (друга секція), засідаючи па-
латою, до складу якої увійшли судді:
п. Ж.-П. Коста, голова,
п. А.Б. Бака,
п. К. Юнґвірт,
п. В. Буткевич,
п. М. Угрехелідзе,
пані А. Мулароні,
пані Д. Йочєнє,
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та пані С. Доллє, секретар секції,
порадившись у нарадчій кімнаті 18 жовтня 2005 року,
виносить таке рішення, яке було прийнято у зазначений вище
день:

ПРОЦЕДУРА
1. Справа ґрунтується на заяві (№ 67531/01), поданій до Суду
проти України відповідно до ст. 34 Конвенції про захист прав лю-
дини і основоположних свобод (далі – Конвенція), громадянином
України Віктором Петровичем Горшковим (далі – заявник) 23 верес
ня 2000 року.
2. Уряд України (далі – Уряд) був представлений уповноважени-
ми – пані З. Бортновською, яку змінила пані В. Лутковська.
3. Заявник скаржиться на незаконність його ув’язнення в пси
хіатричному закладі та на неможливість ефективного оскарження.
Він скаржиться на порушення п. 4 ст. 5 Конвенції.
4. Заяву було направлено до другої секції Суду (пункт 1 прави-
ла 52 Регламенту Суду). В межах цієї секції, як передбачено п. 1 пра-
вила 26 Регламенту Суду, було створено палату, що буде розглядати
справу (п. 1 статті 27 Конвенції).
5. Ухвалою від 15 червня 2004 року Суд оголосив заяву частково
прийнятною.
6. Заявник та Уряд надали свої зауваження щодо суті (п. 1 пра-
вила 59 Регламенту Суду). Сторони надали усні зауваження на за-
уваження один одного після того, як палата після консультацій зі
сторонами вирішила, що немає потреби в слуханнях щодо суті (п. 3
правила 59 Регламенту Суду).
7. 1 листопада 2004 року Суд змінив склад секцій (п. 1 правила
25 Регламенту Суду). Справу було направлено до заново створеної
другої секції (п. 1 правила 52 Регламенту Суду).

ФАКТИ
І. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ

8. Заявник народився в Оренбурзі, Росія, у 1954 році. Зараз він
проживає в Сімферополі, Крим.
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А. Утримання заявника до 11 вересня 1997 року

9. У 1984 році заявник був засуджений за замах на зґвалтуван-
ня. Однак його було звільнено від відбування покарання на підставі
обмеженої осудності, після чого він з 1984 року по 1986 рік проходив
курс обов’язкового медичного лікування у психіатричній лікарні.
10. 9 вересня 1990 року заявник знову здійснив замах на зґвал-
тування.
11. 9 квітня 1991 року Залізничний районний суд міста Сім-
ферополя призначив заявникові проходження курсу обов’язкового
лікування в медичному закладі з посиленим режимом. Рішення суду
не було оскаржено та стало остаточним. Він перебував у Дніпропет-
ровській спеціалізованій лікарні посиленого режиму.
12. 24 листопада 1997 року комісія лікарів-психіатрів рекомен-
дувала перевести заявника до лікарні з суворим наглядом (більш
суворий нагляд, ніж у попередньому закладі).
13. 2 грудня 1997 року Червоногвардійський районний суд Дніп-
ропетровська розглянув заяву головного лікаря лікарні Дніпропет-
ровського обласного управління. Він скасував рішення суду від 9
квітня 1991 року, проте вирішив, що заявник має продовжувати
обов’язкове лікування в лікарні суворого нагляду. Ця ухвала не була
оскаржена і стала остаточною.
b. Затримання заявника після 11 вересня 1997 року

14. З 11 вересня до 14 грудня 1997 року заявник продовжував
перебувати у Дніпропетровській спеціалізованій лікарні посиленого
режиму.
15. З 15 грудня 1997 року до 20 січня 1999 року заявник перебу-
вав під суворим наглядом, проходячи курс обов’язкового медично-
го лікування в Республіканській психіатричній лікарні Автономної
Республіки Крим (далі – РПЛ).
16. 17 грудня 1998 року РПЛ звернулася до суду Залізничного
району міста Сімферополя з заявою про заміну заявникові режиму
на звичайний.
17. 6 січня 1999 року Залізничний районний суд міста Сімферо-
поля вирішив, що заявник має бути переведений до психіатричної
лікарні загального режиму, оскільки його поведінка поліпшилася.
18. 12 липня 1999 року Залізничний районний суд міста Сімфе-
рополя відмовив у задоволенні заяви головного психіатра Міністерст
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ва охорони здоров’я Автономної Республіки Крим (далі – Головний
психіатр), яка ґрунтувалася на медичній довідці від 3 липня 1999
року, про завершення курсу обов’язкового медичного лікування, ос-
кільки стан здоров’я заявника поліпшився. Зокрема, суд послався на
ступінь тяжкості злочину, вчиненого заявником.
19. 19 серпня 1999 року адвокат заявника подав касаційну скаргу
до Верховного Суду Автономної Республіки Крим. 30 серпня 1999
року Верховний Суд Автономної Республіки Крим підтримав рішен-
ня суду від 12 липня 1999 року. Зокрема, суд постановив, що запити
на звільнення заявника були необґрунтованими, оскільки заявник
не повністю вилікувався від розладів психічного здоров’я, на які він
страждав.
20. 14 березня 2000 року Залізничний районний суд міста Сім-
ферополя відмовив у подальшій заяві, поданій Головним психіатром
на підставі висновків медичного обстеження заявника, проведеного
13 січня 2000 року, як необґрунтованій.
21. 20 березня 2000 року адвокат заявника оскаржив це рішен-
ня до Верховного Суду Автономної Республіки Крим. 4 квітня 2000
року Верховний Суд Автономної Республіки Крим підтримав це рі-
шення.
22. 10 липня 2000 року Головний психіатр подав іншу заяву до
Центрального районного суду міста Сімферополя (далі – Централь-
ний суд) про скасування обов’язкового медичного лікування заяв-
ника та переведення його на звичайний режим. 1 вересня 2000 року
Центральний суд відхилив заяву Головного психіатра як недостат-
ньо обґрунтовану, а 31 жовтня 2000 року Верховний Суд Автономної
Республіки Крим підтримав те рішення.
23. 15 березня 2001 року психіатр РПЛ подав заяву до Залізнич-
ного суду з проханням скасувати обов’язкове медичне лікування, що
надавалося заявникові. Він також просив, щоб суд прийняв рішення
перевести заявника під звичайний нагляд. 7 травня 2001 року Цен-
тральний суд відмовив в його заяві у зв’язку з її необґрунтованістю.
Зокрема, суд вказав на тяжкість вчиненого заявником злочину, а
також на той факт, що заявник був рецидивістом. Далі суд вирішив,
що висновки медичної комісії були недостатніми для скасування су-
дом примусового лікування заявника.
24. 21 вересня 2001 року голова медичного управління РПЛ по-
дав заяву до Залізничного суду з проханням скасувати застосовані
до заявника заходи примусового лікування та перевести його на зви-
чайний режим нагляду.
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25. 23 жовтня 2001 року Залізничний суд розглянув заяву і ви-
рішив, що лікування заявника можливе в звичайному режимі, ос-
кільки стан здоров’я останнього поліпшився. Ухвала суду не була
оскаржена і стала остаточною.
26. 8 листопада 2001 року заявника було звільнено з психіатрич-
ного закладу.
ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
А. Конституція України від 1996 року

27. Відповідними положеннями Конституції України передба-
чено наступне:

Стаття 55
Права і свободи людини і громадянина захищаються судом.
Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи
бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самовря-
дування, посадових і службових осіб...
Кожен має право будь-якими не забороненими законом засо-
бами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних
посягань.
b. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року
(набрав чинності 1 вересня 2001 року)

28. Відповідними положеннями Кримінального кодексу Украї-
ни передбачено наступне:

Стаття 19. Осудність
2. Не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка під час
вчинення суспільно небезпечного діяння, передбаченого цим Ко-
дексом, перебувала в стані неосудності, тобто не могла усвідомлю-
вати свої дії (бездіяльність) або керувати ними внаслідок хронічного
психічного захворювання, тимчасового розладу психічної діяль-
ності, недоумства або іншого хворобливого стану психіки...

Стаття 20. Обмежена осудність
1. Підлягає кримінальній відповідальності особа, визнана судом
обмежено осудною, тобто така, яка під час вчинення злочину, через
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наявний у неї психічний розлад, не булла здатна повною мірою усві-
домлювати свої дії (бездіяльність) та (або) керувати ними.
2. Визнання особи обмежено осудною враховується судом при
призначенні покарання і може бути підставою для застосування
примусових заходів медичного характеру.

Стаття 44. Правові підстави та порядок звільнення
від кримінальної відповідальності
1. Особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної
відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, а також
на підставі закону України про амністію чи акта помилування.
2. Звільнення від кримінальної відповідальностіу випадках, перед-
бачених цим Кодексом, здійснюються виключно судом. Порядок звіль-
нення від кримінальної відповідальності встановлюється законом.

Розділ XIV. Примусові заходи медичного характеру
та примусове лікування
Стаття 92. Поняття та мета примусових заходів медичного характеру
Примусовими заходами медичного характеру є надання амбула-
торної психіатричної допомоги, поміщення особи, яка вчинила сус-
пільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, передба-
ченого Особливою частиною цього Кодексу, в спеціальний лікуваль-
ний заклад з метою її обов’язкового лікування, а також запобігання
вчиненню нею суспільно небезпечних діянь.

Стаття 93. Особи, до яких застосовуються примусові
заходи медичного характеру
Примусові заходи медичного характеру можуть бути застосовані
судом до осіб:
… 2) які вчинили у стані обмеженої осудності злочини; …

Стаття 94. Види примусових заходів медичного характеру
1. Залежно від характеру та тяжкості захворювання, тяжкості
вчиненого діяння, з урахуванням ступеня небезпечності психічно
хворого для себе або інших осіб, суд може застосувати такі приму-
сові заходи медичного характеру:
1) надання амбулаторної психіатричної допомоги в примусо-
вому порядку;
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2) госпіталізація до психіатричного закладу із звичайним на-
глядом;
3) госпіталізація до психіатричного закладу з посиленим на-
глядом;
4) госпіталізація до психіатричного закладу із суворим на-
глядом.
2. Надання амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому
порядку може бути застосоване судом стосовно особи, яка страждає
на психічні розлади і вчинила суспільно небезпечне діяння, якщо
особа за станом свого психічного здоров’я не потребує госпіталізації
до психіатричного закладу.
3. Госпіталізація до психіатричного закладу із звичайним на-
глядом може бути застосована судом щодо психічно хворого, який за
своїм психічним станом і характером вчиненого суспільно небезпеч-
ного діяння потребує тримання у психіатричному закладі лікування
у примусовому порядку.
4. Госпіталізація до психіатричного закладу з посиленим на-
глядом може бути застосована судом щодо психічно хворого, який
вчинив суспільно небезпечне діяння, не пов’язане з посяганням на
життя інших осіб, і за своїм психічним станом не становить загрози
для суспільства, але потребує тримання у психіатричному закладі та
лікування в умовах посиленого нагляду.
5. Госпіталізація до психіатричного закладу із суворим наглядом
може бути застосована судом щодо психічно хворого, який вчинив
суспільно небезпечне діяння, пов’язане з посяганням на життя ін-
ших осіб, а також щодо психічно хворого, який за своїм психічним
станом і характером вчиненого суспільно небезпечного діяння ста-
новить особливу небезпеку для суспільства і потребує тримання у
психіатричному закладі та лікування в умовах суворого нагляду.
6. Якщо не буде визнано за необхідне застосування до психіч-
но хворого примусових заходів медичного характеру, а також у разі
припинення застосування таких заходів, суд може передати його
на піклування родичам або опікунам з обов’язковим лікарським
наглядом.

Стаття 95. Продовження, зміна або припинення застосування
примусових заходів медичного характеру
1. Продовження, зміна або припинення застосування примусо
вих заходів медичного характеру здійснюється судом за заявою пред-
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ставника психіатричного закладу (лікаря-психіатра), який надає
особі таку психіатричну допомогу, до якої додається висновок комі
сії лікарів-психіатрів, який обґрунтовує необхідність продовження,
зміни або припинення застосування таких примусових заходів.
2. Особи, до яких застосовані примусові заходи медичного ха-
рактеру, підлягають огляду комісією лікарів-психіатрів не рідше од-
ного разу на 6 місяців для вирішення питання про наявність під-
став для звернення до суду із заявою про припинення або про зміну
застосування такого заходу. У разі відсутності підстав для припи-
нення або зміни застосування примусового заходу медичного ха-
рактеру представник психіатричного закладу (лікар-психіатр), який
надає особі таку психіатричну допомогу, направляє до суду заяву,
до якої додається висновок комісії лікарів-психіатрів, який містить
обґрунтування про необхідність продовження застосування приму-
сового заходу медичного характеру. У разі необхідності продовження
застосування примусового заходу медичного характеру понад шість
місяців представник психіатричного закладу (лікар-психіатр), який
надає особі таку психіатричну допомогу, повинен направити до суду
за місцем знаходження психіатричного закладу заяву про продов-
ження застосування примусового заходу. До заяви додається вис-
новок комісії лікарів-психіатрів, який містить обґрунтування про
необхідність продовження надання особі такої психіатричної допо-
моги. В подальшому продовження застосовування примусового за-
ходу медичного характеру проводиться кожного разу на строк, який
не може перевищувати 6 місяців.
3. У разі припинення застосування примусових заходів медич-
ного характеру через зміну психічного стану особи на краще, суд мо-
же передати її на піклування родичам або опікунам з обов’язковим
лікарським наглядом».

Стаття 96. Примусове лікування
1. Примусове лікування може бути застосоване судом, незалеж-
но від призначеного покарання, до осіб, які вчинили злочини та
мають хворобу, що становить небезпеку для здоров’я інших осіб.
2. У разі призначення покарання у виді позбавлення волі або
обмеження волі примусове лікування здійснюється за місцем відбу-
вання покарання. У разі призначення інших видів покарань приму-
сове лікування здійснюється у спеціальних лікувальних закладах.
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c. Відповідне законодавство, що регулювало утримання
заявника з 11 вересня 1997 року до 4 квітня 2000 року

29. Продовження або скасування обов’язкового медичного ліку-
вання осіб, які перебувають у психіатричних закладах в період з 11
вересня 1997 до 4 квітня 2000 року визначалось радянським законо-
давством, що діяло на той час (постанова Верховної Ради України
від 12 вересня 1991 року «Про порядок тимчасової дії на території
України окремих актів законодавства Союзу РСР»).
Відповідно до постанови Президії Верховної Ради УРСР від 5
січня 1988 року, якою затверджено Інструкцію «Про умови та порядок
надання психіатричної медичної допомоги», та наказу Міністерства
охорони здоров’я СРСР від 25 березня 1988 року № 225, яким затвер-
джено Тимчасову інструкцію «Про порядок застосування примусо-
вих заходів лікування психічно хворих осіб, які вчинили суспільно
небезпечні дії», особи, що підлягали примусовому лікуванню, на
практиці не мали можливості за власним бажанням ініціювати пере-
гляд законності їх утримання. Однак керівник відповідного психіат-
ричного закладу був зобов’язаний подати заяву про продовження
або скасування обов’язкового медичного лікування протягом десяти
днів з моменту обстеження цієї особи медичною комісією та за ре-
комендацією вказаної комісії (п. 31 Тимчасової інструкції). Комісія
мала перевіряти стан здоров’я осіб, які перебувають у психіатричних
закладах, кожні сім місяців (п. 33 Тимчасової інструкції).
Після прийняття Закону України «Про психіатричну допомогу»
від 2000 року (п. 30 нижче) українське законодавство передбачає ре-
гулярний судовий перегляд осіб, які перебувають у психіатричних
закладах, кожні сім місяців за ініціативою відповідальних медичних
працівників. Відповідні положення законодавства наведено нижче.
d. Закон України «Про психіатричну допомогу»
від 22 лютого 2000 року (набув чинності 4 квітня 2000 року)

30. Відповідними положеннями Закону України «Про психіат-
ричну допомогу» передбачено наступне:

Стаття 19. Примусові заходи медичного характеру
Примусові заходи медичного характеру застосовуються за рішен
ням суду у випадках та в порядку, встановлених Кримінальним, Кри
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мінально-процесуальним кодексами України, цим Законом та інши-
ми законами.
За рішенням суду застосовуються такі примусові заходи медич-
ного характеру:
1) надання амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому
порядку;
2) госпіталізація до психіатричного закладу із звичайним на-
глядом;
3) госпіталізація до психіатричного закладу з посиленим нагля-
дом;
4) госпіталізація до психіатричного закладу з суворим наглядом.
Продовження, зміна або припинення застосування примусових
заходів медичного характеру здійснюються судом за заявою представ-
ника психіатричного закладу (лікаря-психіатра), який надає особі таку
психіатричну допомогу, на підставі висновку комісії лікарівпсихіатрів.
Особи, до яких застосовані примусові заходи медичного харак-
теру, підлягають огляду комісією лікарів-психіатрів не рідше одного
разу на 6 місяців для вирішення питання про наявність підстав для
звернення до суду із заявою про припинення або про зміну засто-
сування такого заходу. У разі відсутності підстав для припинення
або зміни застосування примусового заходу медичного характеру
представник психіатричного закладу (лікар-психіатр), який надає
особі таку психіатричну допомогу, направляє до суду заяву, до якої
додається висновок комісії лікарів-психіатрів, який містить обґрун-
тування про необхідність продовження застосування примусового
заходу медичного характеру. У разі необхідності продовження засто-
сування примусового заходу медичного характеру понад 6 місяців
представник психіатричного закладу (лікар-психіатр), який надає
особі таку психіатричну допомогу, повинен направити до суду за
місцезнаходженням психіатричного закладу заяву про продовжен-
ня застосування примусового заходу медичного характеру. До за-
яви додається висновок комісії лікарів-психіатрів, який містить
обґрунтування про необхідність продовження надання особі такої
психіатричної допомоги. У подальшому продовження застосування
примусового заходу медичного характеру проводиться кожного разу
на строк, який не може перевищувати 6 місяців.
Питання про зміну або припинення застосування примусового
заходу медичного характеру вирішується судом у разі такої зміни
стану психічного здоров’я особи, за якої відпадає необхідність за-
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стосування раніше призначеного заходу або виникає необхідність у
призначенні іншого примусового заходу медичного характеру.

Стаття 20. Експертиза психічного стану особи
Експертиза психічного стану особи (медико-соціальна експер-
тиза втрати працездатності, військово-лікарська та інші) проводить-
ся на підставах та в порядку, передбачених законами та прийнятими
відповідно до них іншими нормативно-правовими актами».

Стаття 21. Судово-психіатрична експертиза
Судово-психіатрична експертиза з адміністративних, криміналь
них і цивільних справ призначається і проводиться на підставах та в
порядку, передбачених законом.
e. Кримінально-процесуальний кодекс України
від 21 червня 2001 року (Глава 34)

31. Відповідними положеннями Кримінально-процесуального
кодексу України передбачено наступне:

Стаття 416. Підстави до застосування примусових заходів
медичного характеру
Застосування примусових заходів медичного характеру, вста-
новлених статтею 94 Кримінального кодексу України, до осіб, які
визначені у статті 93 Кримінального кодексу України, проводиться
за ухвалою суду або постановою судді.
Примусові заходи медичного характеру застосовуються лише до
осіб, які є суспільно небезпечними».

Стаття 422. Скасування або зміна примусових заходів
медичного характеру
Скасування або зміна призначених судом примусових заходів
медичного характеру може мати місце лише за ухвалою суду чи пос-
тановою судді, який застосував ці заходи, або суду за місцем ліку-
вання.
Скасування або зміна примусових заходів медичного характе-
ру може мати місце, коли особа, яка вчинила суспільно небезпечне
діяння в стані неосудності або обмеженої осудності, видужала або
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коли в результаті змін в стані її здоров’я відпала потреба в раніше
застосованих заходах медичного характеру.
Розгляд питання про скасування чи зміну примусових заходів
медичного характеру провадиться за правилами статті 419 цього Ко-
дексу за поданням головного психіатра органу охорони здоров’я, яко-
му підпорядкований медичний заклад, де тримають дану особу. До
подання додається висновок комісії лікарів-психіатрів.

Стаття 424. Оскарження ухвали, постанови судді або суду
про застосування, скасування чи зміну примусових заходів
медичного характеру або внесення на них подання прокурора
На ухвалу, постанову, винесені суддею або судом в порядку, пе-
редбаченому цим розділом, може бути подано апеляційну чи каса-
ційну скаргу або внесено апеляційне чи касаційне подання проку-
рора в загальному порядку.
f. Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 397
від 8 серпня 2001 року

32. Відповідними положеннями наказу Міністерства охорони
здоров’я № 397 від 8 серпня 2001 року передбачено наступне:
...14. У разі значного поліпшення психічного стану особи, оду-
жання або коли дані психіатричного огляду викликають сумніви
щодо наявності психічного розладу, складається відповідний висно-
вок комісії лікарів-психіатрів психіатричного закладу, який направ-
ляється його керівництвом достроково (до закінчення шестимісяч-
ного терміну) до суду, який виніс рішення за цією справою, для ви-
рішення питання про її перегляд згідно з чинним законодавством.
15. Продовження, зміна або припинення примусових заходів
медичного характеру здійснюються судом за заявою представника


У тексті, викладеному англійською мовою, допущено фактичну помилку – за-
мість «серпня» належить читати «жовтня».

Ідеться про наказ Міністерства охорони здоров’я № 397 від 08.10.2001 року, за-
реєстрований у Міністерстві юстиції України 1 березня 2002 року за № 215/6503,
яким одночасно затверджується кілька нормативно-правових документів. У дано-
му разі йдеться про наказ Міністерства охорони здоров’я «Про затвердження нор-
мативно-правових документів з окремих питань щодо застосування примусових
заходів медичного характеру до осіб, які страждають на психічні розлади», яким, у
свою чергу, затверджується «Порядок застосування примусових заходів медичного
характеру в психіатричних закладах до осіб, які хворі на психічні розлади».
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психіатричного закладу (лікаря-психіатра), який надає особі психіат-
ричну допомогу...
16. Заява представника психіатричного закладу (лікаря-психіат-
ра), який надає особі психіатричну допомогу, про продовження, змі-
ну або припинення виду примусового заходу медичного характеру
разом з актом психіатричного огляду направляється до суду не піз-
ніше десяти діб після прийняття комісією відповідного рішення.
g. Інструкція Міністерства охорони здоров’я про порядок
застосування примусових заходів медичного характеру
до психічно хворих осіб, які вчинили суспільно-небезпечні
діяння (затверджена наказом МОЗ № 397 від 8 жовтня 2001 року

33. Відповідними положеннями інструкції Міністерства охоро-
ни здоров’я передбачено наступне:
«1. Примусові заходи медичного характеру, передбачені законо-
давством, застосовуються на підставі ухвали суду чи постанови судді
до осіб, які страждають на психічні захворювання і які вчинили сус-
пільно-небезпечні діяння (далі – особи). Такі ухвали чи постанови
суду виконуються закладами охорони здоров’я...
8. Примусові заходи медичного характеру застосовуються у ви-
падках, коли встановлено, що психічно хвора особа становить загро-
зу суспільству. Підстави:
(1) юридичний критерій – факт вчинення суспільно-небезпеч-
ного діяння, передбаченого законодавством з кримінального права;
(2) медичний критерій – наявність, на момент розгляду справи
щодо суті, у особи психічної хвороби, що заважає здатності особи
розуміти значення своїх дій та керувати ними.
За відсутності хоча б одного із зазначених критеріїв, застосуван-
ня примусових заходів медичного характеру неможливе...
43. Питання, що стосуються продовження, зміни чи припинен-
ня застосування примусових заходів медичного характеру, вирішу-
ються судом за заявою представника відповідного психіатричного
закладу, до якої додаються відповідні медичні висновки...
48. Питання про припинення чи зміну примусових заходів ме-
дичного характеру може бути вирішено на підставі інформації про
позитивні зміни у стані психічного здоров’я особи або її одужання,


Наводиться текст документа, який не вдалося ідентифікувати і який не збігається
з текстами наявних у законодавстві України нормативно-правових актів, виданих
МОЗ з цього питання.
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як це відображено у висновку комісії лікарів-психіатрів, в результаті
чого загроза особи для суспільства зменшилася чи зникла, а тому
більше немає потреби тримати та лікувати таку особу в психіатрич-
ному закладі. Остаточне рішення приймається судом.
Послідовне (поступове) скасування примусового заходу медич-
ного характеру шляхом зміни більш суворого заходу на більш м’який
не є обов’язковим...»

ПРАВО
І. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ пункту 4 СТАТТІ 5 КОНВЕНЦІЇ

34. Заявник скаржиться на те, що він не мав ефективних за-
собів захисту стосовно обов’язкового утримання в психіатричному
закладі. Зокрема, він скаржиться на те, що був звільнений майже
через два роки після того, як стан його здоров’я поліпшився. У по-
даних ним матеріалах заявник посилається на п. 4 ст. 5 Конвенції,
якою передбачено наступне:
«...Кожен, кого позбавлено свободи внаслідок арешту або тримання під
вартою, має право ініціювати провадження, в ході якого суд без зволікання встановлює законність затримання і приймає рішення про звільнення, якщо затримання є незаконним».
А. Аргументи сторін

35. Уряд зазначив, що обов’язкове медичне лікування могло бу-
ти призначене лише за рішенням суду. Воно могло бути оскаржене
в касаційному порядку відповідно до статті 424 Кримінально-про-
цесуального кодексу України протягом семи днів з дати винесення
рішення. Скарга могла бути подана захисником, участь якого в та-
ких справах є обов’язковою. Уряд зазначив, що заявник використав
цю можливість з огляду на його тривале утримання. Більше того,
відхилення його скарг не означало, що цей засіб був неефективним.
Питання застосування до заявника медичного лікування було роз-
глянуто національними судами в шести випадках на підставі за-
яв, поданих компетентними лікарями після медичного обстеження.
Враховуючи частоту перегляду законності застосування до заявника
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примусових заходів медичного характеру Уряд вважав, що п. 4 ст. 5
Конвенції не було порушено.
36. Заявник не погодився. Зокрема, він стверджував, що проце-
дура апеляції не була ефективною. Він зазначив, що заяву до суду
про скасування відповідних заходів міг подати лише лікар психіат-
ричної установи, проте заявник не міг самостійно подати таку заяву.
Також він вказав, що, хоча стан його здоров’я поліпшився, націо-
нальні суди протягом майже двох років незаконно відмовляли звіль-
нити його з психіатричного закладу.
b. Практика Суду

37. Стосовно утримання осіб, які мають психічні розлади (п. 1
«е» ст. 5 Конвенції) Суд зазначає, що «їх може бути позбавлено волі
або з метою проведення медичного лікування, або у зв’язку з пот-
ребами, що вимагає суспільство, або у зв’язку з медичними та сус-
пільними підставами разом...» [A] основна причина, чому Конвенція
дозволяє позбавити волі осіб, зазначених у п. 1 «е» ст. 5 Конвенції,
полягає не тільки в тому, що вони можуть бути небезпечними для
суспільства, а ще й у тому, що їхні власні інтереси можуть потребу-
вати їхні утримання (див. «Litwa v. Poland», заява № 26629/95, § 60,
ECHR 2000-III). Фактор небезпеки стосовно цієї справи полягає в
тому, що заявник, будучи в стані психічного розладу, вчинив тяжкі
злочини проти фізичної недоторканності інших осіб.
38. Суд нагадує, що предметом та метою п. 1 ст. 5 Конвенції, яка
є lex generalis стосовно п. 4 ст. 5 Конвенції, є гарантувати, що ніко-
го не може бути позбавлено волі у свавільний спосіб, таким чином,
незалежно від відповідності національному праву «жодне свавільне
утримання ніколи не може вважатись законним» (див. «Winterwerp
v. the Netherlands», рішення від 24 жовтня 1979 року, Series A № 33,
сс. 16 та 18, §§ 37 та 39).
39. Суд зауважує, що відповідно до своєї практики особа, яку під
дано обов’язковому медичному лікуванню, повинна мати доступ до
суду та можливість бути вислуханою або особисто, або через будь-яку
форму представництва (див. «De Wilde, Ooms and Versyp v. Belgium»,
рішення від 18 червня 1971 року, Series A no. 12, §§ 73–76, та рішення
Winterwerp, цитоване вище, §§ 60 та 61). Не вимагається, щоб пе-
регляд за п. 4 ст. 5 Конвенції був автоматичним, однак краще, щоб
особа мала можливість самостійно порушити провадження щодо пе-
регляду (див., серед інших, «De Wilde, Ooms and Versyp v. Belgium»,
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цитовані вище; «Keus v. the Netherlands», рішення від 25 жовтня 1990
року, Series A no. 185-C).
40. Хоча не завжди необхідно, щоб процедура за п. 4 ст. 5 Кон-
венції мала ті ж гарантії, що вимагаються за п. 1 ст. 6 Конвенції для
кримінального чи цивільного процесу (див. «Megyeri v. Germany», рі-
шення від 12 травня 1992 року, Series A no. 237-A, p. 11, § 22), вона
повинна мати судовий характер та надавати гарантії, що відповіда-
ють суті позбавлення волі. Зокрема, у провадженні щодо оскаржен-
ня ордера на арешт має бути забезпечено «рівність можливостей»
між сторонами, прокурором та особою, яка утримується.

В. Оцінка Суду
1. Загальні висновки щодо законності утримання заявника
в психіатричному закладі

41. У цій справі Суд зазначає, що заявника було піддано при-
мусовим заходам медичного характеру за рішенням компетентного
суду внаслідок висновків суду у двох випадках, коли заявник вчинив
замах на зґвалтування. У справі немає інформації, яка свідчить про
те, що національні органи не дотрималися вимог Конвенції, призна-
чаючи заявникові ці заходи. Більше того, навіть якщо стан здоров’я
заявника вважався покращеним, який не вимагав посиленого та су-
ворого нагляду, певна полегшена форма нагляду за заявником досі
вважалась необхідною. Суд зазначає, що питання призначення за-
явникові примусових заходів медичного характеру не є предметом
розгляду в цій справі, який було визнано неприйнятним в остаточ-
ній ухвалі Суду щодо прийнятності з огляду на п. 1 («а» та «е») ст. 5
Конвенції. Однак проблема постає стосовно процедури скасування
заходу відповідно до п. 4 ст. 5 Конвенції (див. «Gorshkov v. Ukraine»,
заява № 67531/01, ухвала від 15 червня 2004 року; «Rakevich v. Russia»,
заява № 58973/00, рішення від 28 жовтня 2003 року).
2. Процедура скасування примусових заходів медичного характеру

42. До квітня 2000 року українське законодавство не передба-
чало регулярного судового перегляду законності триваючого приму-
сового утримання осіб з психічними захворюваннями (п. 29 вище).
З квітня 2000 року законом передбачено регулярний перегляд цього
питання, який має здійснюватись кожні шість місяців. Встановле-
не положення дозволяє керівному лікареві медичної установи, який
діє в межах своїх дискреційних повноважень, звернутись до суду з
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проханням подовжити, припинити або змінити захід. Відповідно до
статті 422 Кримінально-процесуального кодексу України до подан-
ня лікаря додається висновок комісії лікарів-психіатрів (див. пп. 31
та 33 вище). Однак такий перегляд (який здійснюється судом, що
призначив застосування примусових заходів медичного характеру),
як передбачено п. 43 Порядку застосування примусових заходів ме-
дичного характеру до психічно хворих осіб, які вчинили суспільнонебезпечні діяння, затвердженого наказом МОЗ № 397 від 8 жовтня
2001 року, здійснюється, якщо є сумніви щодо стійкості психічної
хвороби пацієнта (див. п. 33 вище).
43. У випадку, коли суд має сумніви щодо психічного стану
пацієнта, він може призначити іншу медичну експертизу, проте не
зв’язаний із висновками останньої. У разі необхідності або певних
сумнівів суд може викликати експерта-психіатра або пацієнта, якого
стосується справа, для участі в засіданні. Однак Суд підкреслює,
що участь особи, яка вже проходить обов’язкове медичне лікування,
очевидно не є обов’язковою. Межі можливостей пацієнта у такому
провадженні обмежені, оскільки він не є стороною провадження. До
того ж здається, що існує лише опосередковане право на оскарження
судового рішення з цих питань (стаття 424 Кримінально-процесу-
ального кодексу України, п. 31 вище, аргументи Уряду, п. 35 вище).
3. Висновки Суду

44. Суд повторює, що ключовою гарантією за п. 4 ст. 5 Кон-
венції є те, що особа, яка примусово утримується в психіатричному
закладі, повинна мати право на судовий перегляд за її власним ба-
жанням (див. наприклад, «Musial v. Poland», рішення від 25 березня
1999 року, Reports 1999-II, § 43; та вищезазначене рішення «Rakevich
v. Russia», § 45). П. 4 ст. 5 Конвенції вимагає в першу чергу наяв-
ність незалежного правового засобу, за допомогою якого особа, яка
утримується, має можливість постати перед суддею, який визначить
законність триваючого утримання. Доступ особи, яка утримується,
до судді не має залежати від доброї волі адміністрації закладу, де
утримується особа, використовуватись за розсудом керівництва ме-
дичного закладу.
45. У той час, як правовий механізм, що міститься у статтях
19–22 Закону України «Про психіатричну допомогу» та Глави 34
Кримінально-процесуального кодексу України, що діяли на той час
(див. пп. 30 та 31 вище), який встановлював, що особа з психічни-
ми захворюваннями автоматично постає перед суддею, є важливою
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гарантією проти свавільного утримання, сам по собі він не є достат-
нім. Такі підвищені гарантії не виключають потребу наявності права
в пацієнта подати заяву незалежно ні від чого.
46. Суд доходить висновку, що заявник не мав права поруши-
ти провадження щодо перевірки судом законності його триваючого
ув’язнення щодо застосування примусових заходів медичного харак-
теру, як вимагається п. 4 ст. 5 Конвенції. Відповідно мало місце по-
рушення цього положення.
ІІ. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ

47. Суд нагадує, що заявник не скаржився за статтею 13 Конвен-
ції, проте Суд самостійно порушив вказане питання ex officio. З ог-
ляду на висновки, зроблені вище, Суд зараз вважає зайвим розгляд
питання дотримання статті 13 Конвенції. Відповідно немає потреби
проводити окреме дослідження скарги заявника за цим положенням.
ІІІ. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

48. Статтею 41 Конвенції передбачено:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до
неї і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони
передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності,
надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
49. Незважаючи на запити канцелярії від 23 червня 2003 ро-
ку та 1 грудня 2004 року, заявник не направив жодних вимог щодо
справедливої сатисфакції відповідно до правила 60 Регламенту Су-
ду. Відповідно Суд не присуджує відшкодування згідно зі статтею
41 Конвенції.

На цих підставах Суд одностайно
1. Постановляє, що було порушення п. 4 ст. 5 Конвенції;
2. Постановляє, що немає необхідності проводити окреме дослід
ження справи за ст. 13 Конвенції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 8 листо-
пада 2005 року відповідно до пп. 2 та 3 правила 77 Регламенту Суду.
С. Доллє
секретар

Ж.-П. Коста
голова
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
ДРУГА СЕКЦІЯ
СПРАВА «ГУРЕПКА проти УКРАЇНИ»
(Заява № 61406/00)

Рішення
Страсбург
6 вересня 2005 року
Це рішення стане остаточним за обставин, викладених у стат-
ті 44 § 2 Конвенції. Воно може бути відреагованим.

У справі «Гурепка проти України»
Європейський суд з прав людини (друга секція), засідаючи па-
латою, до складу якої увійшли судді:
п. Ж.-П. Коста, голова,
п. І. Кабрал Баррето,
п. К. Юнґвірт,
п. В. Буткевич,
п. М. Угрехелідзе,
пані А. Мулароні,
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пані Е. Фура-Сандстром,
та п. С. Нейсміт, заступник секретаря секції,
після обговорення в нарадчій кімнаті 5 липня 2005 року,
виносить таке рішення, що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справа порушена проти України за заявою № 61406/00, по-
даною до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав і
основоположних свобод людини (далі – Конвенція) громадянином
України Миколою Васильовичем Гурепком (далі – заявник) 10 трав-
ня 1999 року.
2. Уряд України (далі – Уряд) був представлений уповноваже-
ними – пані В. Лутковською та згодом пані З. Бортновською.
3. 24 листопада 2004 року Суд вирішив комунікувати Уряду
скаргу стосовно відсутності процедури оскарження рішення суду
про адміністративний арешт та утримання заявника. Відповідно
до положень п. 3 статті 29 Конвенції Суд вирішив розглянути суть
скарги одночасно з її прийнятністю.

ФАКТИ
І. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ

4. Заявник народився у 1956 році та проживає у м. Сімферополі
Автономної Республіки Крим, Україна.
А. Перший епізод

5. У ході цивільного провадження за наклеп, порушеного чле-
ном парламенту, у якому заявник виступав співвідповідачем, в квітні
1998 року його було викликано у судове засідання (точна дата неві-
дома). За твердженнями заявника судові повістки не були вручені
йому належним чином, що пізніше було підтверджено листоношею.
6. 18 травня 1998 року суд наклав на заявника штраф у розмірі
17 грн. за неявку в судове засідання. У рішенні суд зазначив, що
заявник може оскаржити вказане рішення протягом десяти днів.


Приблизно 3 євро
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За твердженням заявника він отримав це рішення 28 травня 1998
року.
7. 3 червня 1998 року заявник оскаржив рішення суду від 18 трав-
ня 1998 року. У скарзі заявник не зазначив причин пропуску строку
оскарження та не надав клопотання про його продовження. 5 червня
1998 року Київський районний суд м. Сімферополя відхилив скаргу
як таку, що була подана із пропущенням строку.
8. 12 липня 1998 року заявник подав до Верховного Суду Авто
номної республіки Крим (далі – ВС АРК) скаргу на рішення від
5 червня 1998 року разом із клопотанням про зміну складу суду
першої інстанції. У січні 1999 року заявника було повідомлено, що
ВС АРК отримав лише клопотання, а скаргу не отримав.
9. У рамках цього ж цивільного провадження заявника було
викликано у судове засідання на 9 жовтня 1998 року. Заявник стверд
жує, що він завчасно повідомив суд про неможливість бути при-
сутнім у судовому засіданні у зв’язку із запланованою відпусткою.
8 жовтня 1998 року заявник попросив п. Б. повідомити суддю, що
він не зможе бути присутнім у судовому засіданні у зв’язку з хворо-
бою. За твердженнями п. Б. 9 жовтня 1998 року він так і зробив. Не-
зважаючи на це, суд вирішив порушити щодо заявника адміністра-
тивне провадження за повторну неявку в судове засідання.
10. 1 грудня 1998 року в присутності заявника суд вирішив за-
стосувати до нього адміністративний арешт строком на 7 днів за
неповагу до суду, яка полягала у повторній неявці до суду. Суд за-
значив, що в день судового засідання заявник був на робочому місці,
що підтверджується його роботодавцем – Прокуратурою Автономної
республіки Крим (далі – прокуратура АРК). Суд не знайшов жодно-
го доказу у справі, який підтверджує, що заявник належним чином
повідомив суд про будь-яку поважну причину своєї відсутності. Він
не взяв до уваги лікарняний лист, наданий заявником, про його
хворобу 9 жовтня 1998 року.
11. Того ж дня заявника було заарештовано та поміщено у холод-
ну камеру, як її описує заявник.
12. У грудні 1998 року арешт заявника було висвітлено у місце-
вих засобах інформації.
13. 2 грудня 1998 року прокуратура АРК внесла протест до
ВС АРК. Вказаний протест зупинив виконання рішення від 1 руд-
ня 1998 року, а заявника було звільнено після того, як він провів 16
годин під арештом.
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14. У протесті прокуратура АРК не оспорювала факту, що заяв-
ник вчинив адміністративний проступок, проте вважала, що заявник
мав нести відповідальність за Дисциплінарним статутом прокурату-
ри, а не за Кодексом України про адміністративні правопорушення.
15. 3 грудня 1998 року Голова ВС АРК відхилив цей протест.
16. З 7 до 21 грудня 1998 року заявник перебував у лікарні у зв’язку
з гострою формою хронічного урологічного захворювання. За тверд-
женнями заявника захворювання було викликано його утриманням
у холодній камері 1 грудня 1998 року.
17. 10 грудня 1998 року заявник подав скаргу до ВС АРК про
перегляд рішень судів від 18 травня, 5 червня та 1 грудня 1998 року.
29 січня 1999 року Голова ВС АРК відхилив вказану скаргу.
18. З 25 до 31 грудня 1998 року заявник відбув решту строку ад-
міністративного арешту.
19. 4 січня 1999 року заявника було звільнено з посади прокуро-
ра прокуратури АРК.
20. 21 січня 1999 року заявник подав скаргу до Верховного Суду
України про перегляд рішень судів від 18 травня, 5 червня та 1 груд-
ня 1998 року. 24 березня 1999 року вказана скарга була відхилена.
21. У жовтні 2001 року у заявника було виявлено гепатит С,
яким, на його думку, він міг бути інфікований у камері або в лікарні
у 1998 році.
b. Другий епізод

22. У 1996 році колишній прокурор Автономної республіки
Крим п. К. подав до заявника позов за наклеп у Сімферопольсь-
кий районний суд Автономної республіки Крим. 6 червня 2000 року
суд задовольнив позов та зобов’язав заявника виплатити 10 000 грн.
компенсації моральної шкоди. Заявник не був присутній під час ос-
таннього судового засідання.
23. 20 вересня 2000 року Сімферопольський районний суд від-
хилив касаційну скаргу заявника як таку, що була подана із пропу-
щенням строку.
24. У жовтні 2000 року заявник направив клопотання до Голови
ВС АРК про перегляд рішення у порядку нагляду. Заступник Голови
суду задовольнив це клопотання та вніс до суду скаргу про перегляд
рішення в порядку виключного провадження.


1 528,78 євро
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25. 2 лютого 2001 року Пленум ВС АРК задовольнив скаргу. Рі-
шення від 6 червня 2000 року було частково скасовано на підставі
того, що деякі висновки, зроблені у вказаному рішенні, були оста-
точно вирішені в рамках іншого провадження. Суд також зменшив
розмір компенсації моральної шкоди, яка має бути сплачена заявни-
ком, до 1 000 грн.
26. 6 грудня 2001 року палата з трьох суддів Верховного Суду
України в порядку нової касації відхилила скаргу заявника.
ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
А. Цивільний процесуальний кодекс України
(станом на 2 лютого 1996 року)

27. Пункт 4 статті 172 Кодексу передбачав, що в разі неявки
в судове засідання без поважних причин осіб, які беруть участь
у справі, відсутність яких потягла за собою відкладення розгляду
справи, суд вправі накласти на них штраф у розмірі до одного неопо-
датковуваного мінімуму доходів громадян (17 грн.).
b. Кодекс України про адміністративні правопорушення
(станом на 7 лютого 1997 року)

28. Стаття 32 Кодексу передбачала, що адміністративний арешт ус-
тановлюється і застосовується лише у виняткових випадках за окремі
види адміністративних правопорушень на строк до п’ятнадцяти діб.
29. Пункт 1 статті 185³ Кодексу передбачав накладення штрафу або
адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб за неповагу до
суду, яка могла бути, серед іншого, у вигляді повторної неявки в суд.
30. Стаття 287 Кодексу передбачала, що рішення про накладен-
ня адміністративного стягнення може бути оскаржено за винятком
рішень, винесених судом першої інстанції. Останні є остаточними і
не можуть бути предметом звичайної процедури оскарження за ви-
нятком випадків, передбачених законодавством.
31. Стаття 290 Кодексу передбачала, що прокурор міг внести
протест на рішення про застосування адміністративного стягнення.



152,87 євро
Приблизно 3 євро
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32. Стаття 294 Кодексу передбачала, що постанову судді у спра-
вах про адміністративні правопорушення може бути переглянуто
суддею за протестом прокурора або суддею вищестоящого суду за
власною ініціативою.

право
і. Заявлене порушення статті 3 Конвенції

33. Заявник скаржився, що його арешт завдав шкоди його здо
ров’ю та репутації, спричинивши йому моральні й фізичні страж-
дання в порушення статті 3 Конвенції, яка проголошує наступне:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому,
що принижує гідність, поводженню або покаранню»

34. Суд нагадує, що стаття 3 проголошує одну з найбільших
фундаментальних цінностей демократичного суспільства. Вона без
умовно забороняє катування або нелюдське чи таке, що принижує
гідність, поводження або покарання.
35. Оскільки заявник скаржиться на його утримання у холодній
камері та на проблеми із здоров’ям, що начебто виникли в зв’язку з
цим, Суд вважає, що заявник не зміг продемонструвати, що оспорю-
ване поводження, сформульоване заявником у дуже загальних тер-
мінах, досягло мінімального рівня жорстокості, проголошеного стат-
тею 3 Конвенції, зокрема, у відсутності жодних інших медичних до-
казів (див. mutatis mutandis «Slivenko and Others v. Latvia» (dec.) [GC], no.
48321/99, 23 January 2002). Лікарняний лист, представлений заявником
як доказ своєї хвороби з 7 грудня 1998 року, тобто через 6 днів після
його звільнення, не становить суттєвий доказ наявності причинного
зв’язку з заявленим порушенням. Таким чином, ця частина заяви є
явно необґрунтованою в розумінні п.3 статті 35 Конвенції.
36. Суд зазначає, що скарга заявника щодо зараження гепатитом
С через його ув’язнення базується виключно на припущеннях заяв-
ника без жодного підтверджуючого доказу. Суд вважає, що заявник
не зміг продемонструвати причинного зв’язку між захворюванням
та утриманням, яке мало місце понад два роки до встановлення
діагнозу гепатиту С. Таким чином, ця частина заяви також є явно
необґрунтованою в розумінні п.3 статті 35 Конвенції.
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37. Оскільки заявник скаржиться на моральні страждання, спри
чинені висвітленням у пресі його утримання, а також звільненням з
роботи, Суд зазначає, що заявник не порушував це питання перед
національними судами, і таким чином ці твердження мають бути
відхилені через невичерпання національних засобів захисту відпо
відно до пп. 1 та 4 статті 35 Конвенції.
ІІ. Заявлене порушення статті 5 Конвенції

38. Заявник скаржився за п. 1 статті 5 Конвенції, що його затри-
мання було незаконним. Відповідні положення цієї статті передба-
чають наступне:
«1 Кожен має право на свободу та особисту недоторканність. Нікого не
може бути позбавлено свободи інакше ніж відповідно до процедури,
встановленої законом, і в таких випадках, як:
а) законне ув’язнення особи після її засудження компетентним судом; ...»

39. Суд відзначає, що заявник був ув’язнений внаслідок його за-
судження компетентним судом, іншими словами, його утримання
підпало в межі підпункту а) пункту 1 статті 5 Конвенції. Стосовно
цього Суд нагадує, що підпункт а) пункту 1 статті 5 Конвенції не
визначає правовий характер порушення, у якому особа визнана вин-
ною. Підпункт а) пункту 1 статті 5 Конвенції застосовується до будьякого засудження, проголошеного компетентним судом, що обмежує
свободу особи (див. «Kadiíis v. Latvia» (no. 2) (dec.), no. 62393/00,
25 September 2003). Обмеження свободи, застосоване до заявника,
було безперечно «законним» за українським законодавством та було
застосовано відповідно до процедури, визначеної законом.
40. Таким чином, ця скарга є явно необґрунтованою та має бути
відхилена відповідно до пп.3 та 4 статті 35 Конвенції.
ІІІ. порушення пункту 1 статті 6 Конвенції

41. Заявник скаржився, що судові рішення про застосування
до нього штрафу й адміністративного арешту та ув’язнення були
винесені свавільно та у порушення п.1 ст.6 Конвенції. Він також
скаржився на несправедливий судовий розгляд у другому цивільно-
му провадженні (пункти 22-26 вище). Пункт 1 статті 6 Конвенції у
відповідній частині передбачає наступне:
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«Кожен при вирішенні питання щодо його цивільних прав та обов’язків
або при встановленні обґрунтованості будь-якого кримінального обвинувачення, висунутого проти нього, має право на справедливий і відкритий судовий розгляд упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом».
a. процедура застосування штрафу до заявника

42. Суд зазначає, що 18 травня 1998 року заявника було оштра-
фовано приблизно на 3 євро за неповагу до суду (див. пункти 6 та 27).
Втім, він не направив клопотання про продовження строків подачі
апеляції. До того ж, заявник не надав жодних доказів, що його на-
ступна заява була подана у відповідності до формальностей, передба-
ченими законом (див. пункти 7-8 вище).
43. Таким чином, ця скарга має бути відхилена у зв’язку з неви-
черпанням внутрішніх засобів захисту на підставі пп. 1 та 4 статті 35
Конвенції.
b. Процедура адміністративного арешту та ув’язнення заявника

44. Заявник також скаржиться, що рішення суду стосовно його
адміністративного арешту та ув’язнення було прийнято свавільно у по-
рушення п. 1 ст. 6 Конвенції. Зокрема, заявник стверджує, що суд не
прийняв його аргументи, а надав перевагу аргументам проти нього.
45. Суд зауважує, що це не його завдання діяти в якості апеля-
ційного суду або, як іноді кажуть, в якості суду четвертої інстанції
щодо рішень національних судів. Роль саме останніх полягає в тому,
щоб тлумачити та застосовувати положення норм національного ма-
теріального та процесуального права. Більше того, національні суди
знаходяться у кращому становищі щодо оцінки достовірності свід-
чень свідків або важливість доказів стосовно питань у справі (див.
серед багатьох інших «Тhe Vidal v. Belgium» judgment of 22 April 1992,
Series A no. 235-B, pp. 32-33, § 32; «Тhe Edwards v. the United Kingdom»
judgment of 16 December 1992, Series A no. 247-B, § 34).
46. З огляду на всі матеріали, що знаходяться у його розпоряд-
женні, Суд вважає, що ця скарга не містить порушень прав та сво-
бод, викладених у Конвенції та протоколах до неї. Таким чином, ця
скарга є явно необґрунтованою та має бути відхилена відповідно до
пп. 3 та 4 статті 35 Конвенції.
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c. Процедура наклепу (другий епізод)

47. Заявник у листі від 2 квітня 2002 року також скаржився за п.1
ст.6 Конвенції на несправедливий судовий розгляд у іншому цивіль-
ному провадженні (пункти 22-26 вище). Проте, Суд зазначає, що оста-
точне рішення у цьому провадженні було винесено 2 лютого 2001 року,
тобто більше шести місяців тому. Рішення колегії Верховного Суду
України від 6 грудня 2001 року щодо відмови передати скаргу заяв-
ника до палати для розгляду по суті за процедурою нової касації не
вважається остаточним для подачі заяви протягом шестимісячного
строку, визначеного п.1 ст.35 Конвенції (див. «Prystavska v. Ukraine»
(dec.), no. 21287/02, Reports of Judgments and Decisions 2002-X). Таким
чином, Суд робить висновок, що ця скарга була подана невчасно та
має бути відхилена відповідно до п.1 та 4 ст.35 Конвенції.
iv. Заявлене порушення статті 14 Конвенції

48. Заявник скаржився, що незважаючи на факт, що він був
прокурором, держава не захистила його в порушення статті 14 Кон-
венції. Стаття 14 Конвенції передбачає наступне:
«Здійснення прав і свобод, викладених в цій Конвенції, гарантується
без будь-якої дискримінації за ознакою статі, раси, кольору шкіри, мови,
релігії, політичних чи інших переконань, національного або соціального походження, належності до національних меншин, майнового стану,
народження або інших обставин».

49. Суд вважає, що за відсутності будь-яких підтверджуючих фак-
тів, ця скарга є явно необґрунтованою (див. «Chizhov v. Ukraine» (dec.),
no. 6269/02, 6 May 2003) та має бути відхилена відповідно до пп. 3 та
4 статті 35 Конвенції.
v. Заявлене порушення статті 13 Конвенції
та статті 2 Протоколу № 7 до Конвенції

50. Заявник скаржився за статтею 13 Конвенції на відсутність
ефективного засобу захисту щодо рішення суду про застосування до
нього адміністративного арешту та ув’язнення. Стаття 13 Конвенції
передбачає наступне:
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«Кожен, чиї права і свободи, викладені в цій Конвенції, порушуються,
має право на ефективний засіб правового захисту у відповідному національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинено особами,
що діяли як офіційні особи».

51. Суд повторює, що стаття 13 Конвенції як така не гарантує
право на оскарження або право на перегляд другою інстанцією (див.
«Kopczynski v. Poland» (dec.), no. 28863/95, 1 July 1998, and «Csepyová v.
Slovakia» (dec.), no. 67199/01, 14 May 2002). Тим не менше, якщо оспо-
рюване провадження характеризується як «кримінальне» в цілях Кон-
венції (див. «Ravnsborg v. Sweden», judgment of 23 March 1994, Series A
no. 283-B), скарга заявника може бути розглянута за статтею 2 Прото-
колу № 7 до Конвенції, яка передбачає наступне:
«1. Кожен, кого суд визнав винним у вчиненні кримінального правопорушення, має право на перегляд судом вищої інстанції факту визнання його
винним або винесеного йому вироку. Здійснення цього права, включаючи підстави, на яких воно може бути здійснене, регулюється законом.
2. Із цього права можуть робитися винятки для незначних правопорушень, як це передбачено законом, або в разі коли відповідну особу судив у першій інстанції найвищій суд, або коли її було визнано винною і
засуджено після оскарження виправдального вироку».

52. Уряд погодився, що класифікація процедури як «криміналь-
ної» для цілей статті 6 Конвенції так само може застосовуватися до
скарги за статтею 2 Протоколу 7 до Конвенції. Тим не менше, Уряд
зазначив, що у цій справі процедура не є «кримінальною».
53. Уряд вказав, що процедура була адміністративна та що у
національному законодавстві проведено чітке розмежування між
кримінальним та адміністративним порушенням. Уряд також вка-
зав, що особа, визнана винною в адміністративному правопорушен-
ні, не вважається такою, що має судимість. Посилаючись mutatis
mutandis на справу Brandão Ferreira v. Portugal ((dec.), no. 41921/98,
ECHR 2000-X), Уряд зазначив, що семиденний арешт за вчинення
адміністративного правопорушення, враховуючи, що максимальне
покарання могло складати 15-тиденний арешт, не може розцінюва-
тися як кримінальне покарання.
54. Заявник не надав коментарів.
55. З огляду на свою усталену прецедентну практику, Суд не має
сумніву, що в силу суворості санкції дана справа за суттю є криміналь-
ною, а адміністративне покарання фактично мало кримінальний ха-
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рактер з усіма гарантіями статті 6 Конвенції, та, відповідно, й статті 2
Протоколу № 7 до Конвенції (див. «Engel and others v. the Netherlands»,
judgment of 8 June 1976, Series A no. 22, §§ 82-83; «Öztürk v. Germany»,
judgment of 21 February 1984, Series A no. 73, §§ 48-50; «Escoubet v. Belgium»
judgment [GC], no. 26780/95, § 32, ECHR 1999-VII; «Ezeh and Connors v.
the United Kingdom» [GC], nos. 39665/98 and 40086/98, ECHR 2003-X).
56. Таким чином, Суд визнає цю скаргу прийнятною. Відповід-
но до свого рішення застосувати п.3 ст.29 Конвенції (пункт 3 вище)
Суд одразу розгляне цю скаргу по суті.
Vi. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 2 ПРОТОКОЛУ № 7
ДО КОНВЕНЦІЇ

57. Уряд зазначив, що стаття 297 Кодексу України про адмініс
тративні правопорушення передбачає перегляд судових рішень у ад-
міністративному провадженні. Згідно з цією процедурою прокурор міг
подати протест на судове рішення. Заявник успішно скористався цією
процедурою та подав скаргу до прокуратури, яка внесла протест на
рішення суду від 1 грудня 1998 року, що був розглянутий ВС АРК.
58. Заявник неодноразово скаржився, що він не мав ефективно-
го засобу захисту щодо його скарг стосовно його адміністративного
арешту та ув’язнення.
59. Суд нагадує, що Договірні Сторони мають широкі межі роз-
суду в оцінці того, як має реалізовуватися право, передбачене стат-
тею 2 Протоколу № 7 до Конвенції. У деяких країнах від особи,
щодо якої винесено рішення про адміністративне правопорушення
та яка бажає оскаржити це рішення, іноді вимагається отримати доз-
віл на це. Однак, будь-які обмеження, що містяться в національному
законодавстві, стосовно права на перегляд мають за аналогією з пра-
вом доступу до суду, висвітленому у п.1 ст.6 Конвенції, пересліду-
вати законну мету та не порушувати цього права (див. «Krombach v.
France», no. 29731/96, § 96, ECHR 2001-II). Суд також наголошує, що
для того, щоб бути ефективним, засіб захисту має бути незалежним
від будь-якої дискреційної дії державних органів та має бути доступ-
ним для тих, кого він стосується (див. «Kucherenko v. Ukraine» (dec.),
no. 41974/98, 4 May 1999).
60. Суд дослідив процедуру перегляду рішень, передбачену Ко
дексом України про адміністративні правопорушення. Вона може
бути ініційована лише прокурором або за рішенням голови вищесто-
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ящого суду (див. пункти 30-32 вище). Враховуючи, що ця процедура
не була доступна стороні провадження та не залежала від його або її
волі й аргументів, Суд вважає, що така процедура не була достатньо
ефективним засобом захисту для цілей Конвенції.
61. Стосовно аргументу Уряду, що рішення суду про накладення
на заявника адміністративного арешту та утримання в дійсності було
переглянуто вищестоящим судом, Суд не знаходить доказів того, що
протест, внесений прокуратурою, був ініційований за клопотанням
заявника. Більше того, цей протест відображає позицію прокуратури,
а не заявника. Протягом цього провадження заявник не мав можли-
вості представити будь-які аргументи, а предметом розгляду був спір
між прокуратурою та судом щодо компетенції накладати санкцію на
заявника. Суд вважає, що хоча перегляд, ініційований прокуратурою,
мав певний позитивний, хоча й тимчасовий, вплив на становище за-
явника, а саме, зупинення виконання покарання, цього недостатньо,
щоб зробити висновок, що скарга про перегляд постанови про накла-
дення адміністративного арешту є ефективним засобом захисту, який
міг би задовольнити вимоги статті 2 Протоколу № 7 до Конвенції.
62. З огляду на вищезазначені висновки, Суд робить висновок, що
у цій справі було порушення статті 2 Протоколу № 7 до Конвенції.
Vii. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

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

64. Заявник вказав, що внаслідок застосування до нього адмі
ністративного арешту та ув’язнення, його було звільнено з роботи.
У зв’язку з цим він вимагав 7 958 євро в якості компенсації ма-
теріальної шкоди у зв’язку з втратою заробітної плати з 1999 до 2005
рік та 25 000 євро в якості компенсації нематеріальної шкоди.
65. Уряд зауважив, що причинний зв’язок між стверджуваним
порушенням та заявленою матеріальною шкодою відсутній. Стосов-
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но нематеріальної шкоди Уряд зазначив, що розмір вимог є надзви-
чайно великим.
66. Суд погоджується, що причинний зв’язок між стверджуваним
порушенням та заявленою матеріальною шкодою відсутній. Врахову-
ючи засади справедливості, Суд вважає, що присудження 1 000 євро
буде достатньою компенсацією нематеріальної шкоди заявникові.
В. Судові витрати

67. Заявник не надав жодних вимог з цього питання. Суд від-
повідно не призначає виплат.
С. пеня

68. Суд вважає прийнятним, що процентна ставка має базува-
тися на граничній кредитній ставці Європейського Центрального
Банку, до якої слід додати три відсоткові пункти.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує скаргу за статтею 2 Протоколу № 7 до Конвенції
прийнятною і решту заяви неприйнятною;
2. Постановляє, що було порушення статті 2 Протоколу № 7 до
Конвенції;
3. Постановляє, що:
(а) протягом трьох місяців з дня, коли рішення стане остаточ-
ним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач
має сплати заявникові суму, що складає 1 000 євро (одна тисяча євро)
на відшкодування матеріальної шкоди, яка має бути конвертована у
національну валюту держави-відповідача на день здійснення платежу,
плюс суму будь-якого податку, який може бути стягнуто з заявника;
(б) у разі несплати чи несвоєчасної сплати державою-відповідачем
належної заявникові суми, на неї нараховуватиметься пеня, що дорів-
нює граничній позичковій ставці Європейського центрального банку,
що діятиме протягом періоду несплати, плюс три відсоткові пункти.
4. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 6 вере-
сня 2005 року відповідно до правила 77 §§ 2 та 3 Регламенту Суду.
С. Нейсміт
заступник секретаря
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Справи, які стосуються права
на справедливий суд

CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
ДРУГА СЕКЦІЯ
СПРАВА «САЛОВ проти УКРАЇНИ»
(Заява № 65518/01)

Рішення
Страсбург
6 вересня 2005 року
Це рішення стане остаточним за обставин, викладених у статті 44
§ 2 Конвенції. Воно може підлягати редакційним виправленням
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Справи, які стосуються права на справедливий суд
У справі «Салов проти України»
Європейський суд з прав людини (друга секція), засідаючи пала
тою, до складу якої увійшли судді:
п. Ж.-П. Коста, голова,
п. В. Буткевич,
п. І. Кабрал Баррето,
п. М. Угрехелідзе,
п. Р. Тюрмен,
пані А. Мулароні,
п. К. Юнґвірт,
і п. С. Нейсміт, заступник секретаря секції,
після обговорення в нарадчій кімнаті 22 березня 2005 року та
5 липня 2005 року, виносить таке рішення, яке було прийнято у за-
значений вище день:

ПРОЦЕДУРА
1. Справа порушена Судом за заявою (№ 65518/01) проти Ук-
раїни, поданою 26 січня 2000 р. громадянином України паном Сер-
гієм Петровичем Саловим (далі – заявник), відповідно до статті 34
Конвенції про захист прав і основних свобод людини (далі – Кон-
венція).
2. Заявника представляли в Суді п. В. Агєєв і п. А. Федур – ад-
вокати, що практикують в Україні, а також п. С. Дуніковський –
адвокат, котрий практикує в Нантеррі. Уряд України (далі – Уряд)
був представлений його уповноваженими пані З. Бортновською та її
наступницею пані В. Лутковською.
3. Посилаючись на § 3 статті 5 Конвенції, заявник затверд-
жував, що він не був негайно доставлений до судді або до іншої
службової особи для вирішення питання щодо його арешту. Крім
того, він скаржився на порушення свого права на справедливий
судовий розгляд, – зокрема, на недотримання принципів «верхо-
венства права» і «правової певності», оскільки президія обласного
суду скасувала постанову районного суду від 7 березня 2000 р.,
відповідно до якої його справа направлялася на додаткове роз-
слідування. Заявник стверджував, що мало місце порушення § 1
статті 6 Конвенції. Посилаючись на статтю 10 Конвенції, заявник
скаржився на порушення свого права отримувати і поширювати
інформацію. Зокрема, він заявляв, що не знав, чи була достовірна
інформація про смерть кандидата в президенти п. Леоніда Дани-
ловича Кучми, опублікована в номері газети «Голос України», ос-
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кільки він не мав точної інформації про стан здоров’я останнього.
Він наполягав на тому, що за будь-яких обставин повідомлення
такої інформації третій стороні не повинне каратися п’ятьма ро-
ками позбавлення волі. Він скаржився також на його утримання
протягом одинадцяти днів у Донецькому ізоляторі тимчасового
тримання і на позбавлення його ліцензії на право заняття адво-
катською діяльністю.
4. Заяву було передано до другої секції Суду (§1 правила 52 Рег-
ламенту Суду). В рамках цієї секції відповідно до § 1 правила 26
Регламенту Суду була створено Палату для розгляду цієї справи (§ 1
статті 27 Конвенції).
5. Рішенням від 27 квітня 2004 р. Суд оголосив заяву частково
прийнятною.
6. Заявники й Уряд надали свої письмові зауваження щодо суті
справи (§ 1 правила 59 Регламенту Суду).
7. 1 листопада 2004 р. Суд змінив склад своїх секцій (§ 1 прави-
ла 25 Регламенту Суду). Ця справа була передана до ведення ново-
створеної другої секції (§ 1 правила 52 Регламенту Суду).
8. Слухання проводилися публічно в Палаці прав людини в
Страсбурзі 22 березня 2005 р. (§ 3 правила 59 Регламенту Суду).
Перед Судом постали:
(a) з боку Уряду
пані В. Лутковська, заступник міністра юстиції, уповноважений,
пані О. Бартовщук, начальник відділу, апарат Уповноваженого,
пані Т. Тоцька, заступник начальника відділу, Міністерство юс-
тиції, радники;
(b) з боку заявника
п. С. Салов, заявник,
п. В. Агєєв, адвокат,
п. А. Федур, п. С. Дуніковський, радники.
9. Суд заслухав виступ самого заявника, п. Агєєва та пані Лут
ковську.

ФАКТИ
10. Заявник – громадянин України, 1958 р.н., у цей час прожи-
ває в Донецьку, юрист, займається адвокатською діяльністю в Ук-
раїні.
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І. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
A. Кримінальний провадження у справі заявника

11. 31 липня 1999 р. заявник був зареєстрований Центральною
виборчою комісією як довірена особа кандидата в Президенти Ук-
раїни О.О. Мороза. У той час останній був лідером Соціалістичної
партії України.
12. 31 жовтня 1999 р. прокуратура Київського району м. Донецька
(далі – прокуратура Київського району) порушила кримінальну справу
проти заявника за фактом перешкоджання здійсненню виборчого пра-
ва громадян (п. 2 статті 127 Кримінального кодексу України – КК).
13. 1 листопада 1999 р. заявник був затриманий за поширення
неправдивої інформації про нібито смерть кандидата в президенти,
на той час чинного Президента Леоніда Даниловича Кучми. Стверд
жувалося, що заявник поширював цю інформацію 30 і 31 жовтня
1999 р. – у формі заяви спікера Верховної Ради (парламенту Украї-
ни), опублікованої в спеціальному загальнонаціональному випуску
газети Верховної Ради «Голос України». У розповсюджуваній заяв-
ником статті йшлося про таке:

«Голос України / газета Верховної Ради України / Спеціальний випуск,
29 листопада 1999 р./ (безкоштовний номер)
Звернення Верховної Ради України до громадян України:
Ми, члени Верховної Ради України, змушені звернутися до вас у цьому
спеціальному випуску парламентської газети через надзвичайну ситуацію, що склалася в Україні. Фактично в країні відбувся державний переворот, але правда про нього ретельно приховується від народу. Нас
обманюють! Людина, що з’являлася на телебаченні і роз’їжджала по
країні на минулому тижні в якості нібито Президента України Л.Д. Кучми, зовсім не той, за кого він себе видає. Він – лише двійник Президента,
якого кримінальне оточення Кучми використовує для обману людей у
ході президентських виборів, щоб втримати владу у своїх руках. Дійсний Президент України Леонід Кучма помер 24 жовтня 1999 р. у Києві
від гострої серцевої недостатності, викликаної міокардиодистрофією
внаслідок алкогольної інтоксикації. Тіло його було кремоване в найсуворішій таємниці, а прах – вивезений за кордон. Влада фактично виявилася захоплена групами Рабіновичів, Волкових, Кобзонів і Пінчуків.

146

Салов проти України

Людей залякують, примушуючи голосувати за несправжнього Кучму.
Стосовно опозиційних кандидатів розгорнута найжорстокіша інформаційна блокада. Верховна Рада України повідомляє, що вона бере на
себе контроль за президентськими виборами. Кожен випадок незаконного звільнення й інших переслідувань, пов’язаних з виборами, осіб буде кваліфікуватися як карний злочин. Ми доводимо це до відома керівництва комерційних компаній, медичних і освітніх установ.
Могутня пропагандистська машина, націлена на обман людей, почала
свою роботу. Влада в Україні узурпована.
Верховна Рада повідомляє, що єдиним легітимним джерелом влади в державі є Парламент України.
Верховна Рада закликає всіх громадян України не допустити зриву президентських виборів або оголошення їх незаконними, що призведе до
встановлення в Україні фашистського режиму.
Спікер Верховної Ради України О. Ткаченко»

14. Услід за арештом заявника прокуратура Київського району
провела формальне досудове слідство у справі за обвинуваченнями,
висунутими проти нього.
15. 3 листопада 1999 р. прокуратура Київського району вирішила
взяти заявника під варту за підозрою у вчиненні злочину, передба-
ченого п. 2 статті 127 КК (див. § 41 нижче). Заявник був поміщений
в ізолятор тимчасового тримання Донецької області. Він знаходився
там до 10 листопада 1999 р.
16. 5 листопада 1999 р. заявникові було пред’явлено офіційне
обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого п. 2 статті 127 КК
(див. § 41 нижче). Прокуратура кваліфікувала його дії як дії, вчинені
посадовою особою.
17. 10 листопада 1999 р. заявник подав клопотання у Вороши-
ловський районний суд м. Донецька (датоване 6 листопада 1999 р.)
про звільнення його з-під варти. 17 листопада 1999 р. суд відхилив
його клопотання.
18. 11 листопада 1999 р. заявника був переведений до слідчого
ізолятора № 5 м. Донецька.
19. 16 листопада 1999 р. заявник пройшов медичний огляд. У ньо-
го було виявлено бронхіт та гіпертонію другого ступеня. Медична
комісія рекомендувала госпіталізувати заявника.
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20. 22 листопада 1999 р. прокуратура Київського району завер-
шила досудове слідство у справі заявника і передала справу до суду.
21. 25 листопада 1999 р. справа була передана в суд. 10 грудня
1999 р. Куйбишевський районний суд м. Донецька (далі – районний
суд) виніс постанову про віддання заявника до суду за обвинува-
ченнями в перешкоджанні здійсненню громадянами їхніх виборчих
прав, у порушенні п. 2 статті 127 КК (див. пункт 41 нижче). Крім
того, суд вирішив не звільняти його з-під варти.
22. У ході судового розгляду 7 березня 2000 р. суддя Т. районно-
го суду постановив направити кримінальну справу на додаткове роз-
слідування. Він запропонував прокуратурі переглянути запобіжний
захід, обраний щодо заявника, і перекваліфікувати висунуті проти
нього обвинувачення. Зокрема, суд вказав:
«…ні в обвинуваченні, ні в обвинувальному висновку органами слідства не вказано, який вплив мали дії Салова С.П. на вибори чи який
вплив він хотів здійснити…
З матеріалів справи видно, що заявник розповсюдив фальшивий спецвипуск газети «Голос України» лише серед п’яти громадян, інших даних
щодо дій Салова С.П. з метою вплинути на право громадян у здійсненні
їхнього виборчого права ні органами слідства, ні в судовому засіданні
не встановлено…
Органами слідства недостатньо встановлено, чи є дії Салова С.П. кримінальним злочином…
Органами слідства не розглянуто питання, чи дії заявника можна
кваліфікувати як злочин, передбачений ст. 125 ч. 2 КК України … чи
його дії можуть бути кваліфіковані як розповсюдження неправдивих
відомостей про інших осіб (Кучму Л.Д.)… на підставі мотивів, що не
пов’язані з проведенням виборів. …
Суд вважає, що органами слідства було проведено недостатнє попереднє слідство, і це не може бути виправлено в судовому засіданні, … суд
не може засудити С.П.Салова за скоєння злочину, передбаченого ч. 2
ст. 125 КК України, до того часу, поки його дії не будуть перекваліфіковані під час додаткового розслідування…»

23. 30 березня 2000 р. заступник прокурора Донецької області
вніс у президію Донецького обласного суду (далі – президія) протест
на постанову від 7 березня 2000 р. та вимагав переглянути справу
заявника в порядку нагляду. Він також наполягав на скасуванні
постанови від 7 березня 2000 р., відповідно до якої справа направ-
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лялася на додаткове розслідування. Заступник прокурора стверд-
жував, що існує достатньо доказів на підтвердження того, що за-
явник перешкоджав здійсненню громадянами їхніх виборчих прав
(п. 2 статті 127 КК). У той же день канцелярія суду зареєструвала
надходження протесту.
24. 5 квітня 2000 р. президія в складі голови Л. В. І. і суддів Р. Л.
П., П. Л. В., Р. Л. І., М. М.І. і Б. А. М., у присутності прокурора, ска-
сувала постанову від 7 березня 2000 р. і направила справу на новий
розгляд. Зокрема, президія вказала, що районний суд повернув спра-
ву на додаткове розслідування, не провівши ретельного вивчення
пред’явленого обвинувачення і необхідних ознак actus rea (винуватої
дії) і mens rea (вини) злочину, в якому звинувачувався заявник. Суд
також не вказав, які конкретні слідчі дії належало провести стороні
обвинувачення. Президія вирішила не звільняти заявника з-під вар-
ти. Зокрема, суд вказав:
«...Визнаючи, що в діях Салова С.П. може бути склад злочину, передбаченого ст.125 ч.2 КК України, суд в порушення вимог ст.22 КПК
України сам не з’ясував істотні для такого висновку обставини. При
цьому суд не зясував направленість умислу підсудного на скоєння
вказаних у обвинуваченні дій, тоді як органи попереднього слідста
визнали, що умисел Салова С.П. був направлений на скоєння зовсім іншого злочину. Суд не спростував це і необґрунтовано дійшов
висновку про можливість в діях складу злочину, передбаченого ч.2
ст.125 КК України».

25. 24 квітня 2000 р. районний суд відхилив подане адвокатом
заявника клопотання про направлення справи на додаткове розслі-
дування. Він також відхилив клопотання заявника про звільнення
його з-під варти.
26. 1 червня 2000 р. районний суд відхилив ще одне клопотання
про звільнення заявника.
27. 16 червня 2000 р. районний суд змінив запобіжний захід,
обраний щодо заявника, на підписку про невиїзд.
28. 6 липня 2000 р. районний суд під головуванням судді Т., що
брав участь у слуханні справи 7 березня 2000 р., визнав заявника
винним у перешкоджанні, шляхом обману, здійсненню громадяна-
ми своїх виборчих прав, з метою вплинути на результати виборів
президента України. Районний суд присудив заявникові п’ять років
умовного позбавлення волі, з дворічним випробувальним терміном у
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зв’язку з тим, що дії Салова «не спричинили фактичних серйозних
наслідків». Крім того, він наклав на заявника штраф у розмірі 170
українських гривень. Районний суд ухвалив таке:
«У жовтні 1999 року С.П. Салов отримав від осіб, які не були встановлені в ході слідства, у невстановленому місці екземпляри фальсифікованого видання газети Верховної Ради України «Голос України» від 29
жовтня 1999 року, яке містило звернення Верховної Ради України до
громадян України від імені голови ВРУ Ткаченка О.О. з інформацією
щодо кандидата в Президенти України Кучми Л.Д., зокрема, про його
смерть... … , а також щодо державного перевороту, здійсненого людьми
з кримінального оточення Кучми Л.Д. … Згадане видання містило також заклик від імені ВРУ до всіх громадян України не допустити зриву
президентських виборів … і, відповідно, встановлення в Україні фашистського режиму…
Усвідомлюючи неправдивий характер інформації, яка містилась у згаданому виданні …, Салов С.П. вирішив поширити вказані друковані
видання серед виборців Київського району м. Донецька з метою перешкодити здійсненню їхнього виборчого права і, таким чином, вплинути
на результати президентських виборів…
Відповідно до висновку судово-криміналістичної експертизи... спецвипуски в кількості восьми екземплярів були копіями оригінальної версії,
текст якої був надрукований з використанням сучасної комп’ютерної
техніки…
Перешкоджаня здійсненню громадянином України його виборчих прав
полягає в діях підсудного Салова С.П., які були спрямовані на перешкоджання, відносно громадян, приймати учасить у виборах, а обман
полягає в тому, що він поширював серед громадян завідомо неправдиві
відомості про смерть Кучми Л.Д., що могло вплинути на результати виборів, оскільки такі відомості, в які могла повірити частина громадян,
призвели б їх до висновку не голосувати за цього кандидата в Президенти... у зв’язку з його смертю... »

29. 15 вересня 2000 р. Донецький обласний суд у складі суддів
Д. А. Д., Г. Г. і Д. А. В. залишив вирок суду від 6 липня 2000 р. без
змін.
30. 3 листопада 2000 р. і 9 лютого 2001 р., відповідно, обласний
Суд і Верховний суд України відхилили скарги заявника і його ви-


32,82 євро.
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могу про перегляд вироку суду в порядку нагляду за необґрунто-
ваністю.
31. 22 листопада 2000 р. Донецька обласна кваліфікаційно-дис-
циплінарна комісія адвокатури анулювала свідоцтво про право на
заняття адвокатською діяльністю (№ 1051, видане 17 грудня 1997 р.).
Вона обґрунтувала своє рішення фактом засудження заявника 6 чер-
вня 2000 р.
32. Після здачі іспиту в Донецькій обласній кваліфікаційно-дис-
циплінарній комісії адвокатури і сплати 1200 українських гривень
заявник одержав 23 квітня 2004 р. нове свідоцтво про право заняття
адвокатською діяльністю (№ 1572). Здати іспит йому дозволили піс-
ля того, як була погашена його судимість.

2. Провадження щодо компенсації шкоди за незаконне тримання
в ізоляторі тимчасового утримання
33. У липні 2000 р. заявник подав позов до Ворошиловсько-
го районного суду м. Донецька проти прокуратури м. Донецька та
Управління МВС України в Донецькій області, вимагаючи ком-
пенсацію моральної та матеріальної шкоди, завданої йому внаслі-
док незаконного 10-денного перебування в 1999 р. в ізоляторі
тимчасового тримання. Зокрема, він вказував, що його повинні
були утримувати в слідчому ізоляторі, а не в ізоляторі тимчасового
тримання, тому що він проходив у кримінальній справі як обви-
нувачений.
34. 15 червня 2001 р. Ворошиловський районний суд м. Донець-
ка частково задовольнив його вимоги. Він також зобов’язав проку-
ратуру м. Донецька і Управління МВС України в Донецькій області
виплатити заявникові 3000 українських гривень (500 євро).
35. 22 листопада 2001 р. Донецький обласний апеляційний суд
ухвалив, що відповідальність за виплату заявникові компенсації не-
се не прокуратура або Міністерство внутрішніх справ, а державне
казначейство. У зв’язку з цим він зобов’язав Управління Держав-
ного казначейства у Донецькій області виплатити заявникові 3000
українських гривень (500 євро) як компенсацію матеріальної та мо-
ральної шкоди.
36. За твердженням заявника, зазначена компенсація йому вип
лачена не була.


194,73 євро
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ІІ. Відповідне національне законодавство
A. Конституція України 1996 року

37. Відповідні положення Конституції України встановлюють:

Стаття 29
Кожна людина має право на свободу та особисту недоторкан-
ність.
Ніхто не може бути заарештований або утримуватися під вар-
тою інакше як за мотивованому рішенню суду і тільки на підставах
і в порядку, встановлених законом.

Стаття 34
Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на віль-
не вираження своїх поглядів і переконань.
Кожний має право вільно збирати, зберігати, використовувати
і поширювати інформацію усно, письмово або іншим способом за
своїм вибором.
Здійснення цих прав може бути обмежено законом в інтересах
національної безпеки, територіальної цілісності або суспільного
порядку з метою попередження безладів або злочинів, для охо-
рони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших
людей, для попередження розголошення інформації, отриманої
конфіденційно, або для підтримки авторитету і неупередженості
правосуддя.

Стаття 121
Прокуратура України є єдиною системою, на яку покладаються:
1) підтримка державного обвинувачення в суді;
2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у
випадках, визначених законом;
3) нагляд за дотриманням законів органами, що проводять опе-
ративно-розшукову діяльність, дізнання, досудове розслідування;
4) нагляд за дотриманням законів при виконанні судових рішень
у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів
примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи
громадян.
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Стаття 122
Прокуратуру України очолює Генеральний прокурор України,
що призначається на посаду за згодою Верховної Ради України і
звільняється з посади Президентом України. Верховна Рада Украї-
ни може виразити недовіру Генеральному прокуророві України, що
призводить до його відставки з посади.
Термін повноважень Генерального прокурора України – п’ять
років.

Стаття 124
Правосуддя в Україні здійснюється винятково судами. Делегу-
вання функцій судів, а також присвоєння цих функцій іншими ор-
ганами або посадовим особам не допускається.
Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що ви-
никають у державі...
b. Закон України «Про судоустрій» від 5 червня 1981 року

38. Відповідні положення Закону України «Про судоустрій» від
5 червня 1981 р., із змінами й доповненнями, чинні на момент подій
у справі, передбачали таке:

Стаття 30. Склад Верховного Суду Республіки Крим, обласного,
Київського і Севастопольського міських судів
Верховний Суд Республіки Крим, обласний, Київський і Севас-
топольський міські суди діють в складі:
1) президії суду;
2) судової колегії в цивільних справах;
3) судової колегії в кримінальних справах.

Стаття 31. Повноваження Верховного Суду Республіки Крим,
обласного, Київського і Севастопольського міських судів
Верховний Суд Республіки Крим, обласний, Київський і Севас-
топольський міські суди:
♦ розглядає у межах своїх повноважень справи як суд першої
інстанції, у касаційному порядку, порядку нагляду і в зв’язку з ново-
виявленими обставинами;
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♦ здійснюючи нагляд за судовою діяльністю районних (місь-
ких), міжрайонних (окружних) судів, також вивчає і узагальнює су-
дову практику, аналізує судову статистику;
♦ здійснює інші повноваження, надані йому законодавством.

Стаття 32. Президія Верховного Суду Республіки Крим, обласного,
Київського і Севастопольського міських судів
Президія Верховного Суду Республіки Крим, обласного, Київ
ського і Севастопольського міських судів утворюється у складі го-
лови, заступників голови і суддів у кількості, що визначається Пре-
зидією Верховної Ради України за поданням Голови Верховного Су-
ду України та Міністра юстиції України...
Участь прокурора Республіки Крим, прокурора області, міст
Києва і Севастополя в засіданні президії Верховного Суду Республі-
ки Крим, обласного, Київського та Севастопольського міських судів
при розгляді судових справ є обов’язковою.

Стаття 33. Повноваження президії Верховного Суду Республіки
Крим, обласного, Київського і Севастопольського міських судів
Президія Верховного Суду Республіки Крим, обласного, Київ
ського і Севастопольського міських судів:
1) у межах своїх повноважень розглядає справи в порядку нагля-
ду і в зв’язку з нововиявленими обставинами;
2) затверджує за поданням голови суду склад судової колегії в
цивільних справах і судової колегії в кримінальних справах;
3) розглядає матеріали вивчення і узагальнення судової практи-
ки і аналізу судової статистики;
4) заслуховує звіти голів судових колегій про діяльність колегій,
розглядає питання роботи апарату суду;
5) подає допомогу районним (міським) міжрайонним (окруж-
ним) судам у правильному застосуванні законодавства;
6) здійснює інші повноваження, надані їй законодавством.

Стаття 34. Порядок роботи президії Верховного Суду Республіки
Крим, обласного, Київського і Севастопольського міських судів
Засідання президії Верховного Суду Республіки Крим, облас-
ного, Київського і Севастопольського міських судів проводяться не
менш як два рази на місяць.
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Засідання президії є правомочними при наявності більшості
членів президії.
Постанови президії приймаються відкритим голосуванням біль-
шістю голосів членів президії, які беруть участь у голосуванні.
Постанови президії підписуються головою суду.

Стаття 37. Голова Верховного Суду Республіки Крим, обласного,
Київського і Севастопольського міських судів
Голова Верховного Суду Республіки Крим, обласного, Київсько-
го і Севастопольського міських судів:
...9) керує організацією роботи судових колегій; керує роботою
апарату суду;
...11) спільно з Міністром юстиції Республіки Крим, начальни-
ком управління юстиції обласної, Київської і Севастопольської місь-
ких державних адміністрацій за погодженням з Головою Верховного
Суду України, Міністром юстиції України представляє кандидатів
для обрання суддями районних (міських) судів; ...
c. Закон України «Про статус суддів» від 15 грудня 1992 року
(чинний на час подій)

39. Стаття 7 цього Закону передбачає, що суддею може стати
будь-який громадянин України, який досяг на день обрання 21 ро-
ку, має, як правило, стаж роботи за юридичною спеціальністю не
менше двох років. Відповідно до статті 9 (3), уперше судді обирають-
ся на п’ять років, після здачі іспиту кваліфікаційній комісії суддів та
рішення відповідного місцевого органу. Відповідно до статей 33 та 34
цього Закону підставами для порушення дисциплінарного провад-
ження щодо судді може бути подання Голови обласного суду.
d. Закон України «Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну
атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів
судів України» (що діяв на той час)

40. Згідно статей 6 і 7 цього Закону, кваліфікаційні комісії мали
право порушувати дисциплінарні провадження і виносити висновки
про можливість обрання кандидата на посаду судді районного суду
і про обрання судді на новий строк повноважень після закінчення
первинного п’ятирічного терміну. Вони могли також вимагати про-
ведення атестації судді, пропонованого на підвищення в суддівсь-
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кому або адміністративному ранзі, або оцінки його правових знань.
Голови обласних судів могли вимагати від кваліфікаційних комісій
підтвердження або оцінки знань і кваліфікації суддів. І відповідно
до статей 32 і 33 Закону, голови судів вищої інстанції мали право по-
рушувати дисциплінарне провадження щодо суддів районних судів.
e. Глава ІV Кримінального кодексу України (витяги):
Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих
прав і свобод людини і громадянина

41. У відповідних положеннях статті 127 Кримінального кодексу
передбачається:

Перешкоджання здійсненню виборчого права
чи роботі виборчої комісії
Перешкоджання здійсненню громадянином України його виборчих
прав або роботі виборчої комісії, вчинене з метою вплинути на результати виборів, – карається позбавленням волі на строк від трьох до
п’яти років.
Ті ж діяння, вчинені шляхом підкупу, обману, або поєднані з пошкодженням майна або з застосуванням насильства до громадянина, який
здійснює свої виборчі права, або члена виборчої комісії чи їх близьких
родичів, або з погрозою застосувати таке насильство чи знищити майно, а так само вчинені за попереднім зговором групою осіб або членом
виборчої комісії чи іншою посадовою особою з використанням влади
або посадового становища, – караються позбавленням волі на строк від
п’яти до восьми років.
f. Глава 15 Кодексу України про адміністративні
правопорушення від 7 грудня 1984 року

42. У відповідних положеннях Кодексу України про адміністра-
тивні порушення говориться:

Стаття 1862. Порушення законодавства про вибори
Президента України і народних депутатів
Публічні заклики або агітація за бойкотування виборів Пре-
зидента України або народного депутата, опублікування або по-
ширення іншим способом неправдивих відомостей про кандидата
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в Президенти України або депутати, а так само агітація за або
проти кандидата в день виборів – тягнуть за собою накладення
штрафу від трьох до шести неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.
g. Кримінально-процесуальний кодекс України 1960 року
(щодо повернення справи на додаткове розслідування)

43. У відповідних положеннях розділу ІІІ Глави 23 Криміналь-
но-процесуального кодексу говориться:

Стаття 242. Питання, які з’ясовуються при відданні обвинуваченого
до суду
Судді одноособово чи суд у розпорядчому засіданні зобов’язані
з’ясувати щодо кожного з обвинувачених такі питання:
... 5) чи правильно кваліфіковані дії обвинуваченого за статтями
кримінального закону;
... 7) чи правильно обрано запобіжний захід щодо обвинуваче-
ного; ...

Стаття 244. Рішення суду в розпорядчому засіданні
чи судді одноособово
Суд в розпорядчому засіданні чи суддя одноособово виносить
одне з таких рішень:
... 2) про повернення справи на додаткове розслідування;...

Стаття 246. Повернення справи на додаткове розслідування
з розпорядчого засідання
Суд у розпорядчому засіданні повертає справу на додаткове роз-
слідування у випадках:
1) істотної неповноти або неправильності проведеного дізнання
чи попереднього слідства, які не можуть бути усунуті в судовому
засіданні;
2) істотного порушення вимог кримінально-процесуального за-
кону;
3) наявності в справі підстав для пред’явлення притягнутій
до відповідальності особі обвинувачення, яке їй до цього не було
пред’явлено;
...При поверненні справи на додаткове розслідування суд зо
бов’язаний зазначити в ухвалі, які саме обставини повинні бути

157

Справи, які стосуються права на справедливий суд
з’ясовані при додатковому розслідуванні і які слідчі дії при цьому
повинні бути проведені.
...суд зобов’язаний вирішити питання про запобіжний захід що-
до обвинуваченого...

Стаття 252. Внесення окремого подання і скарги на ухвалу
розпорядчого засідання і постанову судді
На ухвалу розпорядчого засідання і постанову судді прокурор
має право у семиденний строк з дня їх винесення внести до вище
стоящого суду окреме подання...

Стаття 273. Порядок винесення ухвал у судовому засіданні
В усіх питаннях, які вирішуються судом під час судового розгляду,
суд виносить ухвали. Ухвали про направлення справи для проваджен-
ня додаткового розслідування, про порушення справи по новому обви-
нуваченню або щодо нової особи, про закриття справи, про обрання,
зміну або скасування запобіжного заходу, про застосування заходів
безпеки, про відводи і про призначення експертизи, а також окремі
ухвали виносяться судом у нарадчій кімнаті і викладаються у вигляді
окремого документа, який підписується всім складом суду…
При одноособовому розгляді справи в зазначених у цій статті
випадках суддя виносить постанови.

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

Стаття 281. Направлення справи на додаткове розслідування
Повернення справи на додаткове розслідування з мотивів не-
повноти або неправильності попереднього слідства може мати місце
як за ініціативою суду, так і за клопотанням учасників судового
розгляду лише тоді, коли ця неповнота або неправильність не може
бути усунута в судовому засіданні.
Якщо виникне питання про повернення справи на додаткове
розслідування, суд, вислухавши думку прокурора та інших учасни-
ків судового розгляду, вирішує це питання мотивованою ухвалою, а
суддя – постановою в нарадчій кімнаті.
Після додаткового розслідування справа направляється до суду
в загальному порядку.

158

Салов проти України

Ухвала (постанова) про направлення справи на додаткове роз-
слідування оскарженню не підлягає, але прокурор може внести на
неї окреме подання.

Стаття 354. Оскарження ухвал суду і постанов судді,
внесення на них подань прокурора
Прокурор має право внести окреме подання на ухвалу суду чи
постанову судді.
Підсудний, його захисник і законний представник, а також потер-
пілий і його представник ... мають право у семиденний строк з дня одер-
жання копій ухвали суду і постанови судді подавати на них скарги.
Подача окремої скарги чи внесення подання зупиняє виконання
ухвали.
44. У відповідних положеннях Глави 31 Кримінально-процесу-
ального кодексу передбачається таке:

Стаття 384. Особи, які мають право опротестувати вироки,
ухвали і постанови суду, що набрали законної сили
Перегляд у порядку нагляду вироку, ухвали і постанови суду, що на-
брали законної сили, допускається лише за протестом того прокурора...
Протести мають право приносити:
... 2)... прокурор області... – на вироки, ухвали і постанови рай
онних (міських) судів...

Стаття 385. Строки перегляду в порядку нагляду вироку,
ухвали і постанови суду
Перегляд у порядку нагляду обвинувального вироку, ухвали і
постанови суду в зв’язку з необхідністю застосування закону про
більш тяжкий злочин, через м’якість покарання або з інших підстав,
що тягнуть за собою погіршення становища засудженого, а також
виправдувального вироку або ухвали чи постанови суду про закрит-
тя справи допускається лише протягом року після набрання ними
законної сили.
Перегляд у порядку нагляду обвинувального вироку, ухвали і
постанови суду з інших підстав строком не обмежується.

Стаття 391. Розгляд справи в порядку нагляду
На засідання суду, що розглядає справу в порядку нагляду, для
дачі пояснень можуть бути запрошені засуджений, виправданий, їх
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захисники... Запрошеним на засідання особам забезпечується мож-
ливість ознайомлення з протестом.

Стаття 393. Результати розгляду справи в порядку нагляду
В результаті розгляду справи в порядку нагляду суд може: ...
скасувати вирок ... і закрити справу або передати її на нове розсліду-
вання чи новий судовий розгляд;...

Стаття 395. Обов’язковість вказівок наглядної інстанції
Вказівки суду, який розглядає справу в порядку нагляду, є
обов’язковими при додатковому розслідуванні і при повторному роз-
гляді справи судом.
h. Закон України «Про вибори Президента України» від 1999 року

45. У відповідних положеннях Закон України «Про вибори Президента України» зазначається:

Стаття 50. Відповідальність за порушення виборчого законодавства
1. Особи, які перешкоджали шляхом насильства, обману, пог-
роз, підкупу або в інший спосіб вільному здійсненню громадянином
України права обирати і бути обраним, вести передвиборну агітацію,
а також голова, заступник голови, секретар і члени виборчих ко-
місій, посадові чи службові особи органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, об’єднань громадян, які вчинили підлог
виборчих документів, завідомо неправильний підрахунок голосів
виборців, порушили таємницю голосування, допустили інше пору-
шення цього Закону, несуть відповідальність, встановлену законом.
2. До відповідальності, встановленої законом, притягаються та-
кож особи, які опублікували чи поширили в інший спосіб завідомо
неправдиві відомості про кандидата.
I. Застереження, яке міститься в ратифікаційній грамоті
від 11 вересня 1997 року (поширюється на період
від 11 вересня 1997 року до 28 липня 2001 року)

46. Відповідні положення застереження були викладені в рішен-
ні Суду у справі «Невмержицький проти України (заява № 54825/00,
§ 56, рішення від 5 квітня 2005 року).
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j. Додаток до застереження,
який був переданий до Генерального Секретаря
під час зберігання ратифікаційної грамоти
від 11 вересня 1997 року

47. Відповідні перехідні положення Конституції України викла-
дені в зазначеному вище рішенні у справі Невмержицького.
k. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 10
від 30 вересня 1994 року «Про деякі питання,
що виникають при застосуванні судами законодавства,
яке передбачає оскарження до суду санкції
прокурора на арешт»

48. У відповідній постанові Пленуму Верховного Суду України
зазначається:
…Роз’яснити, що відповідно до статті 236-3 Кримінального процесуального Кодексу України, до суду може бути оскаржено лише
санкція прокурора на арешт підозрюваного або обвинуваченого, а
не рішення слідчого, органу дізнання про застосування як запобіжного заходу взяття під варту чи продовження строку тримання під
вартою…
l. Рішення Конституційного суду України
від 24 липня 1999 року (№ 6-рп)

49. У своєму рішенні Конституційний Суд визнав неконсти-
туційність дій Кабінету Міністрів при прийнятті ним 22 березня
1999 р. постанови № 432 про скорочення в 1999 р. витрат державного
бюджету на видатки: Верховного Суду – на 40%, обласних судів – на
7,5%, районних (і міських) судів – на 6,8%, Вищого арбітражного
суду – на 26,4%, арбітражних судів – на 19,4% і військових судів –
на 15,5%. Відповідно до інформації, опублікованої Міністерством
юстиції (відповідальним за функціонування судової системи на той
час), ці витрати покривали видатки судів першої інстанції на 51,6% і
видатки обласних судів на 62,8%. Конституційний Суд вирішив, що
Постанова № 432 робить фінансовий тиск на суди і порушує право
громадян на судовий захист.
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m. Відповідні рішення Ради суддів України
(щодо призначення і обрання суддів)

50. Рада суддів у своєму рішенні № 13 від 12 грудня 2000 р.
вказала, що існуючий порядок обрання і призначення кандидатів на
суддівські посади, затверджений Міністерством юстиції, Вищою ра-
дою юстиції і судово-кваліфікаційних комісій, суперечить завданню
формування висококваліфікованого суддівського корпусу, здатного
вершити правосуддя ефективно і незалежно.
51. 12 грудня 2000 р. Рада суддів прийняла Постанову № 10, де
вказала, що рішення Кабінету Міністрів про зменшення платні суд-
дівському персоналу суперечать принципові незалежності системи
судових органів.

ПРАВО
І. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 5 § 3 КОНВЕНЦІЇ
A. Доводи сторін

52. Заявник скаржився на те, що він утримувався під вартою
незаконно протягом 18 днів без будь-якої юридичної перевірки за-
тримання. Це тривало з 1 листопада 1999 р., дня арешту заявника,
до 17 листопада 1999 р. дня, коли Ворошиловський районний суд
м. Донецька розглянув його скарги. Він скаржиться на порушення
§ 3 статті 5 Конвенції, відповідно до якої:
Кожен, кого заарештовано або затримано згідно з положеннями під
пункту с пункту 1 цієї статті, має негайно постати перед суддею чи іншою службовою особою, якій закон надає право здійснювати судову
владу, і має право на судовий розгляд впродовж розумного строку або
на звільнення до початку судового розгляду. Таке звільнення може бути
обумовлене гарантіями явки в судове засідання.

1. Доводи Уряду
53. Уряд стверджував, що заявник утримувався під вартою згід-
но з санкцією прокурора. Він наполягав на тому, що прокурор, від-
повідно до застереження, зробленого Україною до статті 5 Конвен-
ції, може вважатися «…іншою службовою особою, якій закон надає
право здійснювати судову владу» (див. §§ 46-47 вище). У цій якості
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прокурор, який санкціонував затримання заявника, розглянув пи-
тання тримання заявника під вартою негайно. Уряд також наголо-
шував, що санкція прокурора на арешт заявника підлягала суво-
рому судовому контролю, який може ініціюватися, та ініціювався
заявником. Судовий контроль, встановлений в українському зако-
нодавстві, полягає в тому, що скарга затриманого на санкцію на
арешт має розглядатися негайно та в тому, що суд вирішує питання
щодо звільнення затриманого. Відповідно, Уряд зробив висновок,
що кримінально-процесуальне законодавство, чинне на час ареш-
ту заявника, повністю відповідало вимогам § 3 статті 5 Конвенції.
В цьому зв’язку Уряд зробив висновок про відсутність порушення
статті 5 Конвенції.
54. З огляду на вимогу статті 5 § 3 Конвенції негайно постати
перед суддею чи іншою службовою особою, якій закон надає право
здійснювати судову владу, Уряд стверджував, що період, який пере-
дував розгляду питання затримання заявника, не був тривалим. Уряд
зауважував, що відповідно до українського законодавства, скарга на
санкцію на арешт може бути подана навіть у день його видачі. Далі
зазначалося, що законодавство встановлює суворі часові рамки для
розгляду скарг щодо арешту та що наданий час не є надмірним.
Проте можливі затримки могли статися, якщо затриманий або йо-
го адвокат затримали подачу скарги на санкцію на арешт. Зокрема,
Уряд зазначив, що 3 листопада 1999 р. прокурор санкціонував арешт
заявника. Скарга на ці дії була датована 6 листопада 1999 р. та, згід-
но постанови суду, подана лише 10 листопада 1999 р. 17 листопада
1999 суд розглянув скаргу та підтвердив законність арешту. Він за-
уважив, що 8 листопада 1999 заявник подав клопотання про зміну
адвоката, що призвело до затримки в розгляді його скарги.
55. Уряд зауважив, що затримка в поданні скарги щодо ордера на
арешт сталася з вини заявника. Зокрема, апеляція була подана через
7 днів після ухвалення санкції. З огляду на вищезазначене, Уряд зро-
бив висновок, що в цьому випадку порушення статті 5 Конвенції що-
до невідкладності розгляду питання затримання заявника, не було.

2. Доводи заявника
56. Заявник стверджував, що згідно з українським законодавст
вом, прокурор належить до правоохоронних органів та ні в якому
разі не може вважатися службовою особою, якій закон надає право
здійснювати судову владу. Зокрема, згідно зі статтею 124 ч. 1 Кон-
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ституції, судові функції в Україні здійснюються лише судами. Пе-
редавати судові функції іншим органам або посадовцям заборонено
(див. § 38 вище). Відповідно, заявник дійшов висновку, що в Україні
прокурор не може вважатися особою, «якій закон надає право здій-
снювати судову владу». Єдиною функцію прокурора згідно зі стат-
тями 121-122 Конституції є підтримка державного обвинувачення в
суді. Крім того, українські прокурори не були незалежними при роз-
гляді кримінальних справ (він наводить як приклад рішення Huber
v. Switzerland від 23 жовтня 1990 р., Серія А № 188, с. 18, ч. 42, та
Niedbala v. Poland, заява № 27915/95, §§ 48-50, від 4 липня 2000 р.)
оскільки вони були стороною обвинувачення у справі (тут він по-
силається на рішення Assenov and Others v. Bulgaria від 28 жовтня
1998 р., Reports of Judgements and Decisions 1998-VIII, с. 3298, § 146, та
Nikolova v. Bulgaria, заява № 31195/96, §§ 49-50, ЕСНR 1999-ІІ).
57. Заявник робить висновок, що його тримання під вартою було
незаконним та що він не постав негайно перед суддею для перевірки
його арешту й тримання під вартою. Він додав, що жодна з затримок
не сталася з його вини.
В. Оцінка Суду

58. Суд спочатку зауважує, що звернення Уряду до застереження
до § 3 статті 5 Конвенції, не може прийнятися (див. «Салов проти України», ухвала щодо прийнятності від 27 квітня 2004 р., заява
№ 65518/01; щодо чинності застережень до статті 5 Конвенції див.
ухвалу щодо прийнятності у справі «Фалькович проти України» від 29
червня 2004 року, заява № 64200/00,). Щодо доводів Уряду відносно
статусу прокурора (див. § 53 вище), Суд відмічає, що згідно українсь-
ким законодавством прокурор не може вважатися посадовою особою,
«якій закон надає право здійснювати судову владу» в сенсі статті 5 § 3
Конвенції (див. «Меріт проти України», заява № 66561/01, §§ 62-63,
від 30 березня 2004 р., та «Невмержицький проти України», наведений
вище, § 125). Більш того, його статус не може дати гарантій проти
будь-якого свавільного або невиправданого позбавлення волі (див.
зазначене вище рішення у справі Niedbala, §§ 48-57), оскільки він не
наділений рисами «незалежності» та «неупередженості» відповідно до
статті 5 § 3 (див. рішення «Schiesser v. Switzerland» від 4 грудня 1979,
Серія А № 34, с. 12-17, §§ 27-41). Крім того, прокуратура не тіль-
ки відноситься до виконавчої гілки влади в державі, вона одночасно
здійснює слідчі функції та функцію обвинувачення в кримінальній
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справі та є стороною в цій справі. Тому Суд повторює свою позицію
щодо статусу прокурора, який не може вважатися особою, «якій за-
кон надає право здійснювати судову владу», та відхиляє доводи Уряду
у цьому зв’язку.
59. Відповідно Суд повинен розглянути, чи відповідає період
часу, який минув перш ніж заявник постав перед суддею чи іншою
особою в сенсі § 3 статті 5 Конвенції, вимогам цієї статті. У цьому
зв’язку Суд зауважує, що заявник був затриманий міліцією 1 листо-
пада 1999 р., проте питання його затримання не переглядалося судом
до 17 листопада 1999, тобто протягом 16 днів після його арешту. Суд
вважає, що пояснення Уряду щодо затримки перегляду питання про
арешт заявника є несуттєвими, оскільки Уряд виходив з того, що
перегляд судом затримання не є автоматичним, а що такий перегляд
залежить від наявності скарги затриманої особи щодо законності її
арешту (див. згадуване вище рішення у справі Niedbala, § 50). Навіть
якщо припустити, що аргументи Уряду щодо відповідальності заяв-
ника за затримку в поданні скарги на арешт обґрунтовані, Суд, тим
не менше, дотримується думки, що тримання заявника під вартою
протягом семи днів без будь-якого судового контролю випадає з чіт-
ких часових меж, встановлених статтею 5 § 3 Конвенції (див. «Brogan
and Others v. The United Kingdom», рішення від 29 листопада 1988 р.,
Серія А № 145-В, с. 30-35, §§ 55-62).
60. З огляду на вищенаведене, Суд доходить до висновку, що ма-
ло місце порушення статті 5 § 3 Конвенції.
ІІ. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 6 § 1 КОНВЕНЦІЇ

61. Заявник скаржився на несправедливість кримінального про-
вадження, порушеного проти нього. Він стверджував, зокрема, що
національні суди не дотримувалися принципів верховенства права
та правової певності, враховуючи той факт, що президія Донецького
обласного суду скасувала остаточну та юридично обов’язкову поста-
нову районного суду м. Донецька, відповідно до якої справу заявни-
ка було направлено на додаткове розслідування, тим самим порушу-
ючи питання законності первісного обвинувачення, пред’явленого
проти заявника прокурором за частиною 2 статті 127 КК України.
При цьому заявник посилався на статтю 6 § 1 Конвенції, яка у від-
повідній частині проголошує:
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«Кожен... при встановленні обґрунтованості будь-якого кримінального
обвинувачення, висунутого проти нього, має право на справедливий і
відкритий судовий розгляд упродовж розумного строку незалежним і
безстороннім судом, встановленим законом...»
А. Застосовність статті 6 § 1 Конвенції

1. Доводи сторін
62. Уряд стверджував, що скаргу заявника потрібно відхилити
через те, що стаття 6 не застосовується до процедури повернення
справи на додаткове розслідування чи процедури перегляду рішення
в порядку нагляду. Уряд зазначив, що положення статті 6 Конвенції
стосуються судових рішень, якими визначаються цивільні права та
обов’язки особи чи встановлюється наявність чи відсутність кримі-
нального обвинувачення, висунутого проти неї. Постанова районно-
го суду м. Донецька від 7 березня 2000 року не мала значення для
суті кримінальної справи, порушеної проти заявника. Ця постанова
стосувалася лише процедурних питань і була спрямована на надан-
ня вказівок органам досудового слідства щодо вчинення додаткових
слідчих дії у справі. Ця постанова не мала на меті виправдати за-
явника в скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 127 КК
України. Вона була спрямована на виправлення помилок, які були
зроблені, на думку суду, слідчими органами, та які не дозволили
суду об’єктивно розглянути справу по суті. Відповідно, ця процедура
не підпадає під дію статті 6 Конвенції.
63. Заявник заперечував доводи Уряду. Він стверджував, що на-
правлення його справи на додаткове розслідування безпосереднім
чином вплинуло на його права. Щодо постанови Куйбишевського
районного суду м. Донецька від 7 березня 2000 року заявник за-
значив, що цією постановою районний суд розцінив обвинувачення
у його первісному вигляді як необґрунтоване. Він стверджував, що
оцінка доказів у справі не може розглядатися як виключно процесу-
альне питання. Заявник зауважив, що в разі відсутності доказу щодо
вини особи суд має визнати цю особу невинуватою. Тому він дійшов
висновку, що стаття 6 може бути застосована.

2. Оцінка Суду
64. Перш за все, Суд відзначає, що кримінальне провадження
проти заявника стосувалося «встановлення обґрунтованості кримі-
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нального обвинувачення», оскільки містило всі три необхідні для
такого висновку складові: кваліфікацію відповідно до внутрішньо-
го законодавства, природу злочину та ступінь суворості покаран-
ня, якого може зазнати відповідна особа (див. «Garyfallou AEBE v.
Greece», рішення від 24 вересня 1997 року, Reports 1997-V, с. 1830,
§ 32, та «Коваль проти України», заява № 65550/01, від 30 березня
2004 року). Тим не менше, в цій справі Суд повинен дослідити, чи
був заявник, чию кримінальну справу було повернено на додаткове
розслідування на стадії судового розгляду, «обвинуваченим» у сенсі
статті 6 § 1.
65. Поняття «обвинувачення» має «автономне» значення; воно
має розумітися в сенсі Конвенції, а не лише в контексті його зна-
чення в національному праві. Таким чином, воно може визначатися
як «офіційне повідомлення особи компетентним органом державної
влади, в якому стверджується, що особа вчинила кримінальний зло-
чин», визначення, яке також відповідає поняттю «впливу важливих
наслідків для стану підозрюваного» (приклади: «Deweer v. Belgium»,
рішення від 27 лютого 1980 року, Серія А № 35, с. 22, § 42, та с. 24,
§ 46, та «Eckle v. Germany», рішення від 15 липня 1982 р., Серія A
№ 51 , с. 33, § 73). Більш того, як вказував Суд у рішенні «Imbrioscia
v. Switzerland» (рішення від 24 листопада 1993 року, Серія А № 275,
с. 13, § 36) слова «при встановленні кримінального обвинувачення» в
статті 6 §. 1 не означають, що ця стаття не застосовується до стадії до-
судового слідства (див. «Tejedor Garcia v. Spain», рішення від 16 грудня
1997 р., Reports 1997-VIII, с. 2794-95, § 27).
66. У цьому зв’язку Суд відмічає що 31 жовтня 1999 року. про-
куратура Київського району м. Донецька порушила кримінальне
провадження проти заявника за фактом перешкоджання здійснен-
ню виборчого права громадян. Зазначене провадження завершилося
15 вересня 2000 року винесенням Донецьким обласним судом ух-
вали, якою він підтримав засудження заявника за первісними об-
винуваченнями, пред’явленими прокуратурою за статтею 127 п. 2
КК України. Щодо направлення справи на додаткове розслідування
постановою Куйбишевського районного суду м. Донецька від 7 бе-
резня 2000 року та наступного скасування цієї постанови президією
Донецького обласного суду 5 квітня 2000 р., Суд не вважає за потріб-
не відділяти цю частину кримінального процесу від кримінального
провадження в цілому, оскільки таке виділення буде штучним. На
думку Суду, повернення справи на додаткове розслідування відзна-
чило процедурний крок, який був передумовою для нового визначен-
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ня кримінального обвинувачення (див. «Нікітін проти Росії», заява
№ 50178/99, ч. 58, ЕСНR 2004-…), навіть якщо таке повернення не
містило жодних ознак остаточного рішення в кримінальній справі
і не було остаточним визначенням обвинувачення проти заявника,
останнє повинно було розглядатися більш детально відповідно до
скарг в рамках статті 6 § 1 Конвенції. Беручи до уваги важливість
цих процесуальних рішень Куйбишевського районного суду м. До-
нецька й президії Донецького обласного суду та їх впливу й резуль-
тат провадження в цілому, Суд вважає, що гарантії статті 6 § 1 мають
застосуватися до цих процедурних кроків.
67. За цих обставин, Суд вважає, що коли справу заявника було
повернено на додаткове розслідування 7 березня 2000 року, і коли
цю постанову було скасовано 5 квітня 2000 р., заявник міг вважатися
суб’єктом «обвинувачення» в межах автономного значення статті 6
§ 1. Таким чином, ця стаття може застосуватися в цій справі.
В. Відповідність статті 6 § 1 Конвенції

1. Доводи сторін
а. Доводи Уряду

68. Уряд стверджував, що коли районний суд направив кримі-
нальну справу проти заявника на додаткове розслідування, процеду-
ра подачі подання прокурора проти цієї постанови чітко регулюва-
лася процесуальним законодавством. Стаття 281 Кримінально-про-
цесуального кодексу, чинного на момент подій, зазначала, що пос-
танова суду про направлення справи на додаткове розслідування не
може бути оскаржена в касаційному порядку (див. § 43 вище). Проте
прокурор міг подати окреме подання на таку постанову. Згідно зі
ст.ст. 252 та 281 Кримінально-процесуального кодексу (§ 43 вище)
на рішення судді протягом 7 днів з моменту його проголошення
могла бути подана скарга до суду вищої інстанції. Таким чином,
внутрішнє законодавство встановило чіткі часові рамки для проку-
рора на внесення окремого подання на постанову судді. Відповідно,
була виключена будь-яка можливість безстрокового внесення змін у
остаточне судове рішення на шкоду обвинуваченому.
69. Уряд стверджував, що, вносячи протест на постанову суду
від 7 березня 2000 року, заступник прокурора не порушував прав
заявника та не зашкодив інтересам правосуддя. Уряд дотримувався
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думки, що єдиним чинником, на який могло негативно вплину-
ти повернення справи на додаткове розслідування, була тривалість
провадження. Тим не менше, затримок у розгляді справи заявника
не було.
70. Уряд зазначав, що у своєму протесті від 30 березня 2000 р.
заступник прокурора протестував проти проведення додаткового
розслідування та стверджував, що досудове слідство встановило до-
статньо доказів для розгляду справи по суті. Заступник прокурора
також зазначав, що постанова від 7 березня 2000 року була безпід-
ставною. Уряд стверджував, що затримка у поданні прокурорського
протесту сталася через те, що постанова суду була необґрунтованою
та не містила чітких вказівок, які саме слідчі дії потрібно провести.
Таким чином, постанова спричинила затримку в розгляді справи та
подовжила перебування заявника під вартою. Вносячи протест на
постанову від 7 березня 2000 р., прокурор фактично запобіг затягу-
ванню розгляду справи заявника й скоротив тривалість тримання
його під вартою. Далі Уряд стверджував, що протест, поданий про-
курором до президії, не вплинув негативно на заявника, оскільки
стосувався спору між прокурором і судом, у якому заявник не був
стороною.
71. Уряд посилався на рішення у справі Brumărescu v. Romania
(заява № 28342/95, § 62, ECHR 1999-VII), заявляючи, між іншим,
що Суд визнав порушення принципу правової певності в вищезга-
даній справі тому, що Генеральний прокурор Румунії був уповно-
важений звернутися до суду з вимогою скасувати остаточне судове
рішення. При цьому здійснення цього повноваження не підлягало
жодному часовому обмеженню. Ці чинники спонукали Суд визнати
порушення принципу правової певності. Однак обставини справи
заявника, зокрема природа протесту, відрізнялися від вищезазначе-
ної справи. Зокрема, у поясненнях Уряду, постанова від 7 березня
2000 р. не була остаточною.
72. Уряд відзначив, що президія Донецького обласного суду по-
годилася з аргументами прокурора і визнала постанову від 7 березня
2000 року необґрунтованою. Президія також визнала, що постанова
є такою, що суперечить закону. Таким чином, прийнявши проку-
рорський протест до розгляду і скасувавши постанову про направ-
лення справи заявника на додаткове розслідування, президія До-
нецького обласного суду перешкодила необґрунтованому затягуван-
ню розгляду справи заявника.
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В. Доводи заявника

73. Заявник стверджував, що принцип «правової певності» був
порушений, оскільки у справі було скасовано рішення остаточної
постанову суду. Він наголошував, що постанова районного суду від 7
березня 2000 р. набула законної сили, але була скасована, незважаю-
чи на те, що жодного подання не було зроблено прокуратурою про-
тягом семиденного строку, як це зазначено в статті 252 Криміналь-
но-процесуального кодексу (див. § 43 вище): протест був поданий
лише 30 березня 2000 р. Заявник повторив, що, по суті, постанова
про направлення справи на додаткове розслідування прирівнювало-
ся до визнання його невинуватим за первісними обвинуваченнями
за статтею 127 ч. 2 Кримінального кодексу України, поданими про-
куратурою (див. § 41 вище).
74. Заявник зазначив, зокрема, що внесення протесту вплинуло
на тривалість провадження, оскільки воно було здійснене з порушен-
ням процесуальних строків, встановлених національним законодавс-
твом. Більш того, подання протесту було спрямоване на затягування
провадження. Відповідно до постанови від 7 березня 2000 р., проку-
ратурі не вдалося довести вини заявника в злочині, передбаченому
статтею 127 ч. 2 Кримінального кодексу України (див. § 41 вище) та
вимагалася перекваліфікація правопорушення за статтею 186-2 Ко-
дексу України про адміністративні правопорушення або за статтею
125 КК України. Згідно зі статтею 186-2 України про адміністративні
правопорушення максимальною санкцією в разі засудження заявни-
ка був би штраф у розмірі від 51 до 102 гривень, а не 8 років позбав-
лення волі (див. § 42 вище). Відповідно, заявник зробив висновок, що
протест на постанову районного суду та наступна постанова президії
Донецького обласного суду від 5 квітня 2000 р., порушили принцип
незалежності та неупередженості суду, закріплений у § 1 статті 6
Конвенції. Далі заявник зазначив, що внутрішнє законодавство та
рівень фінансування судів не забезпечувало достатніх гарантій для
попередження зовнішнього тиску на суддів, у його конкретній справі
за допомогою начебто вказівок, наданих Головою обласної адмініст-
рації (державного органу, який відповідає за фінансування судів із
регіональних бюджетів) голові Донецького обласного суду. Заявник
також посилався на рішення Конституційного Суду України з цього
питання (див. § 49 вище).
75. Далі заявник стверджував, що відповідно до вказівок пре-
зидії Донецького обласного суду районний суд мав би його засу-
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дити. Суддя Куйбишевського районного суду м. Донецька, по суті,
був зобов’язаний змінити свою думку, висловлену в постанові від 7
березня 2000 року, щодо відсутності достатніх доказів вини заяв-
ника та прийняти абсолютно іншу точку зору. На думку заявника,
внесення протесту з порушенням встановлених строків та подальше
скасування постанови, направивши справу на додаткове розсліду-
вання, порушило баланс між правом заявника на захист та правами
прокуратури.
76. Заявник далі стверджував, що недотримання відповідного
строку на внесення протесту щодо скасування постанови було здійс-
нене для затягування провадження у його справі. Більш того, протест
не мав на меті зменшення строку тримання під вартою. Якби проку-
рор захотів, він міг би змінити запобіжний захід щодо заявника або
навіть звільнити його. Заявник також зауважив, що тривалість про-
вадження в кримінальній справі не пов’язана з питанням тримання
під вартою.
77. Заявник стверджував, що його ситуація подібна до справи
Brumărescu, що розглядалася Судом. Зокрема, він стверджував, що
припускав, що навіть незважаючи на те, що кінцевий термін внесен-
ня окремого подання щодо скасування постанови був закріплений
у національному законодавстві, він не був дотриманий ані прокуро-
ром, ані президією Донецького обласного суду. Він також відмічав,
що суддя, який спершу направив справу на додаткове розслідуван-
ня, пізніше розглядав його справу. Таким чином, суддя проігнору-
вав своє власне попереднє процесуальне рішення. Заявник зробив
висновок, що гарантії справедливого судового розгляду, зокрема,
гарантії незалежності та неупередженості суду, були порушені в цій
справі.

2.Оцінка суду
(а) Попередні зауваження

78. Стаття 6 Конвенції в цілому гарантує право обвинуваченого
брати активну участь під час розгляду кримінальної справи в суді.
Фундаментальним аспектом права на справедливий судовий розгляд
є те, що розгляд кримінальної справи, включаючи процедурні еле-
менти, має бути змагальним і в цьому процесі має бути забезпече-
ний принцип рівності сторін, тобто обвинувачення та захисту (див.
«Rowe and Davis v. the United Kingdom», заява № 28901/95, § 60, ECHR
2000-II). При вирішенні питання, чи мало місце порушення статті 6,
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Суд має розглянути, чи був процес справедливим в цілому, вклю-
чаючи апеляційне провадження та спосіб отримання доказів (див.
«Edwards v. the United Kingdom», рішення від 16 грудня 199, Серія А
№ 247-В, стор. 34-35, § 34).
79. Суд зауважує, що скарги заявника відповідно до статті 6 § 1
Конвенції переважно стосуються чотирьох питань, які будуть роз-
глянуті по черзі під час розгляду стверджуваних порушень у провад-
женні щодо цієї справи:
(а) по-перше, чи діяли суди незалежно та неупереджено в цій
справі;
(b) по-друге, чи дотримувався принцип рівності сторін;
(c) по-третє, чи обвинувальний вирок суду щодо перешкоджан-
ня заявником здійсненню виборчого права громадянами (стаття 127
кримінального кодексу України) був достатньо обґрунтованим; та
(d) по-четверте, чи порушили постанова про направлення
справи на додаткове розслідування й подальше засудження заявника
принципи верховенства права та правової певності.
(b) Незалежність та неупередженість судів, які розглядали справу

80. Суд повторює, щоб установити, чи може суд вважатися «не-
залежним» відповідно до статті 6 § 1, необхідно, зокрема, звернути
увагу на спосіб призначення його членів та строки їх повноважень,
існування гарантій проти зовнішнього тиску та наявність зовнішніх
ознак незалежності (див. «Findlay v. the United Kingdom», рішення від
25 лютого 1997 р., Reports 1997-І, с. 281, § 73).
81. Суд далі нагадує, що «неупередженість», у сенсі статті 6 § 1,
має визначатися суб’єктивною оцінкою, на підставі особистих пере-
конань та поведінки конкретного судді у конкретній справі – тобто,
жоден з членів суду не має проявляти будь-якої особистої прихиль-
ності або упередження, та об’єктивною оцінкою – тобто, чи були в
судді достатні гарантії для того, щоб виключити будь-які законні
сумніви з цього приводу (див. «Bulut v. Austria», рішення від 22 люто-
го 1996 року, Reports 1996-ІІ, с. 256, § 31, та «Thomann v. Switzerland»,
рішення від 10 червня 1996 року, Reports 1996 – ІІІ, с. 815, § 30). У ме-
жах об’єктивної оцінки має бути визначено, чи наявні факти, що мо-
жуть бути перевірені, які породжують сумніви щодо неупередженості
судів У цьому зв’язку навіть зовнішні ознаки мають певне значення.
Вирішується питання довіри, яку суди в демократичному суспільстві
мають вселяти суспільству і, перш за все, сторонам у процесі.
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82. У цій справі важко розмежувати поняття неупередженості та
незалежності, оскільки докази заявника щодо оскарження як неза-
лежності, так і неупередженості суду ґрунтуються на одних і тих са-
мих фактичних обставинах. Відповідно, Суд буде розглядати обидва
питання разом (див. «Langborder v. Sweeden», рішення від 22 червня
1989 р., Серія А, № 155, с. 16, § 32). Він зазначає, що твердження
заявника про те, що суддя Т. Куйбишевського районного суду м. До-
нецька керувався політичними мотивами та був поінструктований
головою районної державної адміністрації, є незначними при оцінці
його скарг щодо відсутності незалежності та неупередженості судів,
які розглядали справу.
83. Суд зазначає, що президія Донецького обласного суду, що
розглядала протест прокурора від 5 квітня 2000 р. (див. § 24 вище) та
палата обласного суду, що 15 вересня 2000 р. розглядала апеляційну
скаргу заявника на вирок суду, складалася з різних суддів (див. §. 29
вище). Проте Суд зазначає, що відповідно до Закону України «Про
судоустрій», в редакцій, чинній на момент подій, повноваження пре-
зидіумів обласних судів у нагляді за нижчими судами та їх палат
були відверто надто широкими. Зокрема, президія затверджувала
склад палат у цивільних та кримінальних справах обласного суду
й здійснювала нагляд за здійсненням правосуддя районними суда-
ми (див. § 38 вище). Більш того, президію обласного суду очолював
голова, який у той час мав вплив на призначення суддів у нижчих
судах, на оцінку їхньої роботи, ініціацію дисциплінарного провад-
ження та розвитку їхньої кар’єри (див. §§ 38-40 вище). Суд також
відзначає, що внутрішнє законодавство не встановлювало зрозумі-
лих критеріїв та порядку для підвищення, дисциплінарної відпові-
дальності, оцінки діяльності та кар’єрного зростання суддів, а також
обмежень щодо широких повноважень стосовно цих питань, якими
наділені голови судів вищих інстанцій та кваліфікаційних комісій
(див. §§ 38-40 вище). Тим не менш, такий критерій, як кількість
справ, порушені строки розгляду справ та кількість скасованих або
оскаржених рішень зазвичай бралися до уваги при вирішенні пи-
тання про підвищення рангів чи призначення на адміністративні
посади в суді. Суд також бере до уваги рішення Конституційного
Суду України від 24 липня 1999 р. та відповідні резолюції Ради Суд-
дів України, які критикували нестачу фінансування та законодав-
чо закріплених гарантій для функціонування судових органів (див.
§ 49-51 вище).
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84. Щодо неупередженості судді, який розглядав справу, Суд за-
уважує, що згідно зі статтею 395 п. 1 Кримінально-процесуального
кодексу (див. § 44 вище), вказівки президії обласного суду, який
скасував попередню постанову та направив справу для розгляду по
суті, є обов’язковими для судді, який розглядає справу. Отже, він
зобов’язаний розглядати справу по суті. Більше того, невиконання
вимог статті 395 п.1 ККУ, може призвести до скасування рішення,
винесеного під час нового розгляду справи судом вищої інстанції.
85. Далі, Суд вбачає, що будь-яке процесуальне рішення, яке
виносить суддя, має бути дуже обережно сформульоване, щоб бути
нейтральним та уникнути будь-якого можливого втручання у при-
нцип презумпції невинуватості, закріплений у статті 6 § 2 Конвен-
ції. Суддя не обов’язково стає союзником чи опонентом підсудного,
коли він радить направити певну справу на додаткове розслідування
чи надає вказівки суду першої інстанції слухати справу по суті (див.,
mutatis mutandis, «Borgers v. Belgium», рішення від 30 жовтня 1991 р.,
Серія А № 214-В, с. 31-32, § 26), проте він висловлює особливу кон-
кретну точку зору у справі і, відповідно, необхідні додаткові гарантії
для забезпечення об’єктивного розгляду конкретної справи суддею
та судом у цілому. У цьому зв’язку Суд зазначає, що у своїй постанові
від 5 квітня 2000 р., якою справу було повернуто до Куйбишевсько-
го районного суду м. Донецька для подальшого розгляду, президія
Донецького обласного суду встановила, що останній не розглянув
доводи прокурора про те, що заявник вчинив злочин, передбачений
статтею 127 п. 2 Кримінального кодексу (див. § 24 вище). Пізніше
суддя Т. Куйбишевського районного суду м. Донецька на підставі тієї
самої доказової бази та доводів, які він розглядав, коли в результаті
направив справу на додаткове розслідування, 6 липня 2000 р. виніс
вирок, яким визнав заявника винним у вчиненні злочину, що інк-
римінувався йому прокуратурою з самого початку (див. § 28 вище).
Суд у своїй постанові від 7 березня 2000 р. встановив, що «…органа-
ми слідства не вказано, який саме вплив завдали дії Салова С.П. на
вибори, або як саме він хотів вплинути на результати виборів», що
«…слідство не надало переконливих доказів, що в діях п. Салова є
склад кримінального злочину…» та що «…слідством допущена суттє-
ва неповнота попереднього слідства…»
86. Беручи до уваги вищезазначене зауваження щодо недостатніх
юридичних та фінансових гарантій проти зовнішнього тиску на суд-
дю, що розглядає справу, та, зокрема, з огляду на недостатні гарантії
щодо можливого тиску з боку голови обласного суду, обов’язковий
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характер вказівок президії обласного суду та мову викладення від-
повідних процесуальних рішень, винесених під час судового розгля-
ду, Суд вважає сумніви заявника щодо неупередженості судді Куй-
бишевського районного суду м. Донецька можуть вважатися об’єк
тивно виправданими.
(с) Рівність сторін

87. Суд повторює, що принцип рівності сторін у процесі є одним
із елементів більш широкого поняття справедливого судового роз-
гляду, яке також включає фундаментальний принцип змагальності
процесу (див. «Ruiz-Mateos v. Spain», рішення від 23 червня 1993 р.,
Серія А № 262, с. 25, § 63). Більш того, принцип рівності сторін у
процесі – у розумінні «справедливого балансу» між сторонами – ви-
магає, щоб кожній стороні надавалася розумна можливість предста-
вити справу в таких умовах, які не ставлять цю сторону в суттєво
невигідне становище відносно другої сторони (див. «Dombo Beheer
B.V. v. the Netherlands», рішення від 27 жовтня 1993 р., Серія А № 274,
с. 19, § 33, та «Ankerl v. Switzerland», рішення від 23 жовтня 1996 р.,
Reports 1996 –V, с. 1567–68, §. 38). Принцип змагальності процесу
означає, що кожній стороні має бути надана можливість ознайоми-
тися з усіма доказами та зауваженнями, наданими іншою стороною,
і відповісти на них (див. рішення у справі Ruiz-Mateos, наведене ви-
ще, с. 25, § 63).
88. У цій справі принцип рівності сторін вимагав, щоб протест
прокурора, поданий до президії Донецького обласного суду, був
надісланий заявникові та/або його адвокатові, який повинен був ма-
ти можливість надати пояснення щодо нього до розгляду протесту
президією. Більш того, йому повинні були надіслати копію поста-
нови президії Донецького обласного суду, яка скасувала постанову
Куйбишевського районного суд м. Донецька про направлення спра-
ви на навий розгляд, щоб надати можливість завчасно підготувати
свій захист у суді. Оскільки цього не сталося та ані заявник, ані його
адвокат не були присутніми під час розгляду протесту президією,
заявник вважав, що був поставлений в нерівне становищі стосовно
до опонента, прокуратури.
(d) Невмотивованість судового рішення

89. Суд далі повторює, що згідно зі статтею 6 § 1 Конвенції,
рішення судів достатнім чином містять мотиви, на яких вони базу-
ються для того, щоб засвідчити, що сторони були заслухані, та для
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того, щоб забезпечити нагляд громадськості за здійсненням право-
суддя (див. «Hirvisaari v. Finland», рішення від 27 вересня 2001 р. заява
№ 49684/99, § 30). Однак, статтю 6 § 1 не можна розуміти як таку,
що вимагає пояснень детальної відповіді на кожний аргумент сторін.
Відповідно, питання, чи дотримався суд свого обов’язку обґрунтову-
вати рішення може розглядатися лише в світлі обставин кожної спра-
ви (див. «Ruiz Torija v. Spain», рішення від 9 грудня 1994 р., Серії А
№ 303-А, с. 12, § 29).
90. Суд зазначає, що в цій справі Куйбишевський районний суд
м. Донецька, розглянувши переважно ті самі докази під час судових
засідань, дійшов до двох абсолютно різних висновків 7 березня та
6 липня 2000 р. щодо необхідності подальшого розгляду справи та
щодо засудження заявника (див. § 85 вище).
91. Суд не задоволений поясненнями Уряду щодо причин засуд-
ження заявника, після того, як справа слухалася вдруге, на підставі
доказів та обвинувального висновку, поданого прокуратурою з само-
го початку, та вказівок президії Донецького обласного суду, в той час,
як докази прокуратури не змінилися. Суд також вважає, що у своїй
постанові від 6 липня 2000 р. районний суд недостатньо роз’яснив
причини відхилення від своїх попередніх висновків (див. § 28 вище).
Зокрема, суд не звернувся до сумнівів, які висловив 7 березня 2000 р.,
повертаючи справу на додаткове розслідування, щодо адміністратив-
ної відповідальності заявника та звинувачення в наклепі (див. § 22
вище). Крім того, у вироку зазначалося, що заявник знав про неправ-
дивість інформації, опублікованої в підробленому виданні «Голос
України», проте ця обставина справи не була достатньо досліджена
в мотивувальній частині вироку. Більш того, суд не дослідив свої
попередні міркування щодо наявності доказів того, що заявник ак-
тивно намагався розповсюдити газету, яку він не видав сам, як таку,
що містить правдиву інформацію, та щодо того, чи вплинув заявник
суттєво на рішення виборців стосовно необхідності взяти участь у
виборах і не голосувати за п. Кучму.
92. В світлі вищезазначеного Суд вважає, що заявник не міг
скористатися перевагами справедливого судового розгляду, оскільки
національні суди не надали обґрунтованої відповіді, чому Куйби-
шевський районний суд м. Донецька спочатку не знайшов доказів за-
судження заявника за обвинуваченнями, які йому інкримінувалися,
та 7 березня 2000 р повернув справу на додаткове розслідування, а 6
липня 2000 р. визнав заявника винним у перешкоджанні здійснен-
ню громадянами України своїх виборчих прав. Відсутність обґрун-
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тованого рішення суду завадило заявникові порушити ці питання на
апеляційній стадії (див. «Suominen v. Finland», заява № 37801/97, § 37,
рішення від 1 липня 2003 р.).
(е) Правова певність, верховенство права та презумпція невинуватості

93. Право на справедливий судовий розгляд, зазначене статтею 6
§ 1 Конвенції передбачає повагу до принципу верховенства права.
Одним із основних аспектів принципу верховенства права є при-
нцип правової певності, який передбачає, що коли рішення суду
стало остаточним, воно не може бути піддано сумніву будь-яким
іншим рішенням суду (див. рішення у справі Brumărescu, наведене
вище, § 61). Відповідно до цього принципу жодна зі сторін не може
клопотати про перегляд остаточного і обов’язкового рішення пере-
важно для того, щоб заслухати справу знову та домогтися нового
рішення у справі. Повноваження судів вищих інстанцій щодо пере-
гляду рішень мають застосовуватися з метою виправлення судових
помилок, а не для нового розгляду справи по суті. Перегляд не має
розумітися як удавана апеляція, і сама лише можливість існування
двох поглядів на питання не є підставою для дослідження перегляду
справи. Відступ від цього принципу дозволяється, коли це зумов-
лено обставинами суттєвого та нездоланого характеру (див. «Рябих
проти Росії», заява № 52854/99, § 52, ЕСНR 2003-ІХ).
94. Суд проте відмічає, що ця справа відрізняється від справи
Brumărescu (наведеної вище), оскільки постанова від 7 березня 2000
не стосувалася остаточного виправдання заявника. Він підтверджує
позицію, що ця постанова носила процедурний характер та була пе-
редумовою для визначення кримінального обвинувачення щодо за-
явника (див. § 66 вище).
95. Що стосується відповідності процесуальним строкам, Суд
знов зазначає, що тлумачення національного законодавства в пер-
шу чергу належить до компетенції органів державної влади, зокре-
ма судів. Суд не замінятиме тлумачення, здійснене цими судами,
своїм власним, якщо тільки він не встановить ознаки свавілля, (див.,
mutаtis mutandis, «Ravnsborg v. Sweden», рішення від 23 березня 1994 р.,
Серія А № 283-В, с. 29, § 33, та рішення у справі Bulut, наведене
вище, с. 355-56, § 29). Цей принцип, зокрема, відноситься до тлу-
мачення судами правил процесуального характеру, таких як термін
подачі документів чи скарг. Хоча часові межі та процесуальні пра-
вила, встановлені для внесення прокуратурою протестів мають бути
дотримані як частина справедливого судового розгляду, в принци-
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пі, це завдання національних судів здійснювати нагляд за власними
провадженнями.
96. Суд далі відмічає, що постанова від 7 березня 2000 р., що
носила процесуальний характер, (див. § 22 вище) не оскаржувалась
за звичайною процедурою, передбаченою статтею 252 Кримінальнопроцесуального кодексу (§ 43 вище). Єдиним використаним засобом
правового захисту була заява про перегляд у порядку нагляду. Від-
повідно до статті 358 Кримінально-процесуального кодексу часових
меж для подачі такої заяви встановлено не було (див. § 44 вище).
Заява про перегляд постанови від 7 березня 2000 р. в порядку на-
гляду була отримана президією Донецького обласного суду 30 бе-
резня 2000 р., коли постанова вже набрала чинності за загальною
процедурою. Необмежений термін подачі заяв про перегляд у поряд-
ку нагляду процесуального рішення, яке вступило в законну силу,
відповідно до статті 385 КПК України (див. § 44 вище) не може вва-
жатися нормальним з погляду дотримання процесуальних строків та
відповідності вимогам процесуальної прозорості та передбачуванос-
ті ходу кримінального процесу, які й найважливішими питаннями
статті 6 § 1 Конвенції.
97. На думку Суду, постанова президії Донецького обласного
суду про розгляд несвоєчасно поданого подання прокурора про пе-
регляд постанови від 7 березня 2000 р. та відкладення її скасування
після місяця з дня її винесення може вважатися свавільною та та-
кою, що може підірвати справедливість процесу.
(f) Висновки

98. Суд, з огляду на висновки, яких дійшов щодо чотирьох
зазначених елементів кримінального провадження (див. §§ 86, 88,
92 та 97 вище), вважає, що кримінальний процес у цілому був
несправедливий. Відповідно, мало місце порушення статті 6 я 1
Конвенції.
ІІІ. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 10 КОНВЕНЦІЇ

99. Заявник скаржився на те, що внаслідок вироку Куйбишевсь-
кого районного суду м. Донецька від 6 липня 2000 р. його право на
свободу вираження поглядів, гарантоване статтею 10, було поруше-
не. У цій статті зазначено, зокрема:
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«1. Кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає свободу дотримуватись своїх поглядів, одержувати та передавати
інформацію та ідеї без вручання органів державної влади незалежно
від кордонів. Ця стаття не перешкоджає державі вимагати ліцензування діяльності радіомовних, телевізійних та кінематографічних
підприємств.
2. Здійснення цих свобод, оскільки воно пов’язано із обов’язками і відповідальністю, може підлягати таким формальностям, умовам, Обмеженням або санкціям, що встановлені законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадської безпеки, для
охорони громадського порядку або запобігання злочинам, для охорони
здоров’я або моралі, для захисту репутації або прав інших осіб, для запобігання розголошенню конфіденційної інформації або для підтримання авторитету і безсторонності суду і є необхідними в демократичному суспільстві».

100. Суд відзначає, що обидві сторони згодні з тим, що засуд-
ження заявника становило втручання в його право на свободу ви-
раження поглядів, яке гарантоване § 1 статті 10 Конвенції. Однак
сторони розійшлись в думці про те, чи було це втручання передба-
чене законом і чи мало воно законну мету, а саме «захист репутації
або прав інших осіб» у сенсі § 2 статті 10. Таким чином, Суд має
розглянути питання, чи було втручання передбачене законом, чи
мало воно законну мету і чи було воно «необхідним у демократич-
ному суспільстві».
A. Доводи сторін

101. Уряд визнає, що засудження заявника та присуджений строк
покарання становили втручання в його право на свободу вираження
поглядів за § 1 статті 10. Однак це втручання було виправданим, у
сенсі § 2 статті 10. Воно було «передбачене законом» (статтею 127
КК) і мало законну мету (захист прав інших осіб обирати Прези-
дента України в ході вільних і чесних виборів). Крім того, втручання
було «необхідним у демократичному суспільстві». Що ж стосуєть-
ся останнього пункту, Уряд вказував, що в усталеній практиці Су-
ду (Ahmed and Others v. the United Kingdom, рішення від 2 вересня
1998 р., Reports 1998 VІ, с. 2376, § 52) підкреслюється важливість
забезпечення вільного волевиявлення людей під час виборів і необ-
хідність захисту демократичного суспільства від втручань, таких як
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у цій справі, у цей процес. Поширення інформації про кандидата в
президенти було в інтересах виборців. Однак коли поширенню під-
лягала неправдива інформація, це могло вчинити негативний вплив
на репутацію кандидата і перешкодити йому проводити ефективну
виборчу кампанію.
102. Уряд повторює, що, виступаючи як представник іншого кан-
дидата в президенти, заявник поширив неправдиву інформацію про
смерть суперника останнього. Тим самим він брав участь у нечесній
виборчій кампанії і завдав шкоди інтересам українського суспільс-
тва, які полягають в проведенні чесних виборів. Визнавши заявника
винним у вчиненні злочину, передбаченому статтею 127 КК (див.
§ 41 вище), українські суди діяли строго в межах свого розсуду. Біль-
ше того, заявник був засуджений до умовного позбавлення волі з
випробувальним терміном, що не може не вважатися диспропорцій-
ним до обставин справи. Тому Уряд робить висновок про відсутність
порушення статті 10 Конвенції щодо втручання в право заявника на
поширення інформації в ході виборів.
103. Заявник із цим не погодився. Він наполягав, що п. 2 статті
127 КК не може бути застосований до його дій. Зазначене положен-
ня сформульоване настільки нечітко, що він не міг передбачати, що
за цей вчинок його можуть позбавити волі. Його дії підпадали під
статтю 186-2 Кодексу про адміністративні правопорушення, і його
не можна було карати за поширення інформації (див. § 42 вище).
Крім того, відповідні санкції були застосовані до нього виключ-
но у зв’язку з виборчою кампанією кандидата на пост президента
Л.Д.Кучми. Чимало неправдивої інформації було поширено й сто-
совно інших кандидатів, проте нікого за це не покарали. Що ж сто-
сується винесення йому умовного вироку, то, на думку заявника, це
доводить, що навіть суд усвідомлював абсурдність висунутих проти
нього обвинувачень.
B. Відповідніть статті 10 Конвенції

1. Практика Суду
104. Відповідно до усталеної практики Суду сфера для обмежен-
ня політичних висловлювань чи дебатів щодо питань, які становлять
загальний інтерес, є дуже малою відповідно до § 2 статті 10 Кон-
венції (див., mutatіs mutandіs, серед інших джерел, рішення у справі
«Lingens v. Austria», від 8 липня 1986 р., Серія A, № 103, с. 26, § 42 та
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Castells v. Spain, рішення від 23 квітня 1992 р., Серія A, т. 236, с. 23,
§ 43). Ця свобода підпадає під обмеження, викладені в статті 10 § 2
Конвенції, які проте мають тлумачитися однозначно. Необхідність
будь-якого обмеження має бути переконливо встановлена.
105. Критерій «необхідності в демократичному суспільстві» ви-
магає від Суду встановлення того, чи відповідало «втручання», яке
оскаржується, «нагальній суспільній необхідності», чи було це втру-
чання пропорційним законній меті, яку воно мало, та чи були до-
води, надані національними органами на виправдання втручання,
відповідними і достатніми (див. «Sunday Times v. the United Kingdom»
(1), рішення від 26 квітня 1979 р., Серія A, т. 30, с. 38, § 62). При
визначенні існування такої «необхідності» та при обранні засобів у
цьому зв’язку органи державної влади наділені певною свободою роз-
суду. Проте ця свобода розсуду не є необмеженою – вона нерозривно
пов’язана з контролем Суду, якому належить винести остаточне рі-
шення про сумісність застосованих обмежень з правом на свободу
вираження поглядів, що захищається статтею 10 Конвенції (див.
справу «Bladet Tromsø and Stensaas v. Norway» [GC], заява № 21980/93,
§ 58, ECHR 1999-ІІІ, і справу « Cumpănă and Mazăre v. Rumania» [GC],
заява № 33348/95, § 88, ECHR 2004-XІ).
106. Завданням Суду при нагляді не є підміна національних
судів, а контроль за відповідністю статті 10 тих рішень, які вони
винесли, здійснюючи своє право на свободу розсуду (див. справу
«Bergens Tidende and Others v. Norway», заява № 26132/95, § 50, ECHR
2000-І). При цьому Суд повинен поглянути на втручання, що оскар-
жується, у світлі обставин справи в цілому, включаючи зміст статті й
умови, в яких вона була поширена (див. «Barfod v, Denmark», рішення
від 22 лютого 1989 р., Серія A, т. 149, с. 12, § 28).
107. Наприкінці Суд повторює, що стаття 10 захищає не тільки
зміст ідей, що виражаються, та інформації, але і форму їх поширен-
ня (див. справу «Nilsen and Johnsen v. Norway», заява № 23118/93, § 43,
ECHR 1999-VІІІ).

2. Чи було втручання передбачене законом?
108. Суд зауважує, що однією з вимог, яка випливає з вислову
«передбачений законом» є передбачуваність відповідних заходів. Та
чи інша норма не може вважатись «законом», якщо вона не сфор-
мульована з достатньою чіткістю, щоб громадянин міг регулювати
свою поведінку: він повинен мати можливість – за належної право-
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вої допомоги – передбачити наслідки, до яких може призвести певна
дія (див., наприклад, «Rekvényi v. Hungary» [GC], заява № 25390/94,
§ 34, ECHR 1999-III, та «Feldek v. Slovakia, заява № 29032/95, § 56,
ECHR 2001-VIII). Рівень передбачуваності значною мірою залежить
від змісту заходу, сфери, яку він має охопити, а також кількості
та статусу тих, до кого він застосовується (див. рішення у справі
«Groppera Radio AG and others v. Switzerland» від 28.05.90, серія A,
№ 173, с. 26, § 68).
109. Суд не вважає переконливими доводи заявника щодо засто-
сування національними судами в його справі Кримінального кодек-
су, а не Кодексу про адміністративні правопорушення (див. §§ 41-42
вище). У зв’язку з цим, він їх відхиляє. Взявши до уваги свою прак-
тику щодо вимог чіткості та передбачуваності (див. рішення у справі
«Markt Intern Verlag GmbH and Klaus Beermann v. Germany» від 20.11.89,
серія A, № 165, с. 18, § 30; «Mueller v. Switzerland» від 24.05.88, серія A,
№ 133, с. 20, § 29) та з огляду на той факт, що стаття 127 Криміналь-
ного кодексу відповідала цим вимогам, Суд вважає, що втручання у
право заявника було «передбачене законом» в розумінні § 2 статті 10
Конвенції.

3. Чи переслідувало втручання правомірну мету ?
110. Суд погоджується з Урядом, що втручання, яке є предме-
том спору, мало законну мету – забезпечення виборців правдивою
інформацією в ході президентської кампанії 1999 р. Залишається,
однак, питання, чи було втручання необхідним та пропорційним до
законної мети, що ставилася.

4. Чи було втручання необхідним у демократичному суспільстві
й пропорційним до законної мети, що ставилася?
111. Суд дотримується думки, що стаття, яка оспорюється, роз-
повсюджена в номері сфальсифікованої газети, стосувалася питань
великого суспільного інтересу, а саме особистості конкретного кан-
дидата на президентських виборах та його нібито смерті від викли-
каної алкогольною інтоксикацією міокардіодистрофії і наступного
державного перевороту, здійсненого кримінальним оточенням ніби-
то померлого Кучми (див. § 13 вище). Згадані в статті теми торкалися
виборів як таких і можливості виборців голосувати за конкретно-
го кандидата. На думку Суду, це важливі питання, здатні покласти
початок серйозній суспільній дискусії в ході виборів. Отже, до цієї
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справи цілком можуть бути застосовані принципи щодо рамок полі-
тичної дискусії (див. справа «Українська прес-група» проти України»,
заява № 72713/01, §§ 39-41, рішення від 29 березня 2005 р.).
112. Що стосується питання про те, чим була стаття, що запе-
речується: фактичним твердженням або оціночним судженням, –
Суд відзначає, що національні суди кваліфікували інформацію,
що містилася в статті, як викладення фактів, тобто, факту смерті
п. Кучми і підміні його схожою на нього людиною, а тому таким,
яке перешкоджало виборцям обрати його президентом (див. § 28
вище). Суд вважає, що ця стаття також має бути визнана як та-
ка, що містить неправдиві твердження (див. справа «Harlanova v.
Latvia», рішення щодо прийнятності від 3 квітня 2003 р., заява
№ 57313/00).
113. Однак із установлених національними судами фактів вба-
чається, що це твердження не було підготовлено або опубліковане
самим заявником – він просто нього посилався на в розмовах з ін-
шими особами як на особисту оцінку фактичної інформації, віро-
гідність якої викликала в нього сумнів. Національні суди не довели
того, що він навмисне намагався ввести в оману інших виборців і
перешкодити їм у здійсненні ними своїх виборчих прав на прези-
дентських виборах 1999 р. Більш того, сама по собі стаття 10 Конвен-
ції не забороняє обговорення або поширення отриманої інформації,
навіть якщо виникають серйозні сумніви щодо її вірогідності. Якби
це було не так, то це означало б, що люди були позбавлені права
виражати свої погляди і думки про заяви, зроблені у ЗМІ, що накла-
дало б необґрунтовані обмеження на свободу вираження поглядів,
гарантовану статтею 10 Конвенції.
114. Суд відзначає, що, відповідно до тверджень заявника, під
час обговорення цієї інформації з іншими людьми він не знав,
чи була вона правдива або помилкова. За його твердженнями, він
прагнув її перевірити. Більше того, вплив інформації, що містилася
в газеті, був незначним, оскільки заявник мав лише вісім примір-
ників сфальсифікованої газети «Голос України», і він розповідав
про неї тільки обмеженому колу осіб. Цей факт національні суди
мали б узяти до уваги (див. § 28 вище). Розглядаючи справу заяв-
ника, національні суди також мали б враховувати право на свободу
вираження поглядів та обговорення інформації, гарантовані стат-
тею 10 Конвенції, зважаючи на конкретні обставини президентсь-
ких виборів.
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115. Суд нагадує, що при оцінці співрозмірності втручання вар-
то брати до уваги й такі чинники, як характер і суворість накладено-
го покарання (див. справу «Ceylan v. Turkey», заява № 23556/94, § 49,
ECHR 1999-І; справу « Skałka v. Poland», заява № 43425/98, §§ 41-42,
рішення від 27 травня 2003 р.; зазначену вище справу Cumpănă and
Mazăre v. Rumania §§ 111-124). У справі заявника, покарання у виг-
ляді позбавлення волі строком на 5 років умовно з випробувальним
терміном на два роки, штраф у розмірі 170 українських гривень
і наступне анулювання Донецькою обласною кваліфікаційно-дис-
циплінарною комісією адвокатури свідоцтва про право заняття ад-
вокатською діяльністю являло собою дуже суворе покарання.
116. Іншими словами, доводи, на які посилалась держава-від-
повідач, не були ні суттєвими, ні достатніми для обґрунтування то-
го, що оскаржуване втручання було «необхідним у демократичному
суспільстві». Крім того, рішення засудити заявника за обговорення
інформації, що містилися в підробленому примірнику газети, про
смерть президента Кучми було явно неспіврозмірним переслідуваній
законній меті .
117. Відповідно, мало місце порушення статті 10 Конвенції.
ІV. ЗАСТОСування СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

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

119. Заявник вимагав 31 500 євро як компенсацію матеріальної
шкоди, заподіяної йому внаслідок втрати доходу; 1200 українських
гривень як відшкодування державного мита, сплаченого ним за по-
новлення свідоцтва про право заняття адвокатською діяльністю; су-
дові витрати, понесені ним у ході національних розглядів (1000 євро,
виплачені, за його твердженням, адвокатові п. В. Філіпенко); штраф,
сплачений ним на підставі судового рішення від 6 липня 2000 р. (170



32,82 євро.
194,73 євро.
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українських гривень), і витрати, пов’язані з утриманням його під
вартою. У сукупності, він вимагав 150 000 євро як компенсацію ма-
теріальної і моральної шкоди. Він стверджував, що його незаконне
засудження спричинило сильні душевні страждання в нього самого й
у його родини і, до того ж, завдало шкоди його діловій репутації.
120. Уряд наполягав на відсутності причинно-наслідкового зв’яз
ку між оскаржуваним порушенням і сумами, котрі вимагав заявник.
Він вважав, що вимоги заявника надмірно високі і безпідставні, і
тому мають бути відхилені. Він додавав, що, у будь-якому разі, саме
встановлення факту порушення становило б достатню сатисфакцію
для заявника.
121. З огляду на обставини справи, Суд вважає, що заявник
не довів існування причинно-наслідкового зв’язку між виявлени-
ми порушеннями і заявленим ним матеріальним збитком, оскіль-
ки вимагав відшкодування витрат, понесених у зв’язку з розглядом
справи в національних судах, втрати доходу, витрат, пов’язаних з
його утриманням під вартою тощо. Отже, немає підстав для присуд-
ження заявникові відшкодування за зазначеними вимогами. Беручи
до уваги всі обставини справи, Суд вважає, що єдиними обґрун-
тованими вимогами про відшкодування матеріального збитку є ті,
котрі пов’язані з анулюванням свідоцтва заявника про право занят-
тя адвокатською діяльністю (194,73 євро) і штраф, сплачений ним
на виконання вироку (32,82 євро). Таким чином, в цій частині Суд
присуджує заявникові 227,55 євро.
122. Суд визнає, що заявник зазнав і моральної шкоди – душев-
них стражданнь через те, що його негайно не доставили до судді для
розгляду питання про законність його арешту (§ 3 статті 5 Конвенції),
через відсутність справедливого судового розгляду в його справі (§ 1
статті 6 Конвенції) і через засудження його за обговорення політично
значимої інформації в ході виборів (стаття 10 Конвенції), – що не мо-
же бути в достатній мері компенсоване одним лише встановленням
факту порушення Конвенції. Здійснюючи свою оцінку на справед-
ливій основі, Суд присуджує заявникові 10 000 євро в цій частині.
B. Судові витрати

123. Заявник, якому не була надана юридична допомога для
представництва в Суді, вимагав 1000 євро як компенсацію витрат,


32,82 євро.
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понесених їм у ході національних судових розглядів. Він не вима-
гав відшкодування судових витрат, понесених ним під час розгляду
справи в Суді.
124. Уряд заявляв, що заявлена сума не стосується справи, яка
розглядається в Суді. Він стверджував також, що заявник не надав
ніяких документів на підтвердження того, що він дійсно зробив ці
витрати.
125. Суд відзначає, що заявник не надав ніяких конкретних до-
кументів на підтвердження своїх вимог щодо відшкодування понесе-
них ним витрат. До того ж він не обґрунтував і не конкретизував свої
вимоги щодо відшкодування витрат, понесених ним у Суді. Тому Суд
вирішив не присуджувати заявникові жодних сум в цій частині.
C. Пеня

126. Суд вважає, що пеня, яка нараховуватиметься у разі несвоє-
часної сплати, дорівнює граничній позичковій ставці Європейського
центрального банку плюс три відсоткові пункти.

На цих підставах Суд одностайно
1. Постановляє, що мало місце порушення § 3 статті 5 Конвенції;
2. Постановляє, що § 1 статті 6 застосовується до кримінального
провадження у справі;
3. Постановляє, що мало місце порушення § 1 статті 6 Конвенції;
4. Постановляє, що мало місце порушення статті 10 Конвенції;
5. Постановляє, що:
(a) протягом трьох місяців від дати, коли рішення стане оста-
точним згідно з § 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач повин-
на сплатити заявникові в українських гривнях за курсом на день
здійснення платежу 227,55 (двісті двадцять сім євро п’ятдесят п’ять
центів) євро компенсації матеріальної шкоди та 10000 (десять тисяч)
євро компенсації моральної шкоди, а також будь-який податок, який
може підлягати сплаті із зазначених сум;
b) після вищезазначених трьох місяців і до остаточного розра-
хунку на названі суми нараховуватиметься пеня в розмірі граничної
позичкової ставки Європейського центрального банку, що діятиме в
період несплати, плюс три відсоткові пункти.
6. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
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Вчинено англійською мовою і повідомлено письмово 29 бе-
резня 2005 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Регламенту
Суду.
С. Нейсміт
заступник секретаря

Ж.-П. Коста
голова

Відповідно до § 2 статті 45 Конвенції і § 2 правила 74 Регламенту
Суду, до цього рішення додаються окремі думки п. Кабрал Баррето
і пані Мулароні.
ЧАСТКОВО СПІВПАДАЮЧА думка судді кАБРАЛ БАРРЕТО

На жаль, я мушу не погодитися з думкою більшості щодо об
ґрунтування порушення статті 6 Конвенції.
Якщо я погоджусь з рішенням більшості, що мало місце пору-
шення статті 6 щодо принципів рівності сторін, правової певності,
верховенства права та презумпції невинуватості, я мушу не погоди-
тись з їх обґрунтуванням та висновком про порушення статті 6 § 1
Конвенції щодо незалежності та неупередженості судів, що розгля-
дали справу, рішення та через невмотивованість судового рішення.
У цьому зв’язку, я поділяю причини, висвітлені в частково співпада-
ючий думці моєї колеги – судді Антонелли Мулароні.
ОКРЕМА думка судді Мулароні

Погоджуючись із найголовнішим положенням рішення, що в
цій справі мало місце порушення статті 6 § 1 Конвенції, я не цілком
погоджуюсь з обґрунтуванням, яке підтримала більшість суддів, та
з усіма аспектами його аналізу.
Я погоджусь із обґрунтуванням і фактом того, що мало місце
порушення статті 6 § 1 Конвенції щодо принципів рівності сторін
(див §§ 87-88 рішення), правової певності, верховенства права та
презумпції невинуватості (див. §§ 93-97 рішення). Проте я не погод-
жуюся з обґрунтуванням та висновком про порушення статті 6 § 1
щодо незалежності та неупередженості судів, що розглядали справу
(див. §§ 80-86) та у зв’язку з невмотивованістю судового рішення
(див. §§ 89-92 рішення).
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1. Щодо незалежності та неупередженості судів, що розглядали
справу, більшість правильно вказує, що твердження заявника про те,
що суддя Т. Куйбишевського районного суду м. Донецька керувався
політичними мотивами та був поінструктований головою районної де-
ржавної адміністрації, є незначними при оцінці його скарг щодо від-
сутності незалежності та неупередженості судів, які розглядали справу
(див. § 82 рішення). Проте, стверджуючи це, більшість дотримується
доводів загального характеру щодо недосконалості національного за-
конодавства, що, я вважаю, не має значення для розгляду справи, і дає
підстави для виникнення обґрунтованих сумнівів щодо можливості
встановлення порушення статті 6 § 1 (див. § 83 рішення).
Далі, більшість суддів досліджує питання неупередженості судді
у справі, підкреслюючи, що він був юридично змушений діяти за
вказівками президії обласного суду, яка скасувала попередню пос-
танову та відправила справу для розгляду по суті. Крім того, біль-
шість розвиває серію тверджень, з якими мені важко погодитися
(див. §§ 84-85 рішення). Я вважаю, що існуюча в Україні система
(принаймні, на час подій у справі) могла бути, mutatis mutandis, при-
рівняною до процедури касації та до такої загальновідомої в багатьох
країнах-учасницях процедури, як повернення справи до судів ниж-
чої інстанції для розгляду по суті. Я боюся, що внаслідок обґрун-
тування, прийнятого більшістю щодо сумнівів заявника відносно
неупередженості судді Куйбишевського районного суду м. Донецька
(див. § 86 рішення), більш серйозні сумніви можуть виникнути в
майбутніх заявників щодо упередженості суддів, які розглядатимуть
питання винуватості підсудних після того як касаційний суд повер-
не справу для розгляду по суті. Мені здається, що висновок про те,
що «сумніви заявника щодо неупередженості судді Куйбишевського
районного суду м. Донецька можуть вважатися об’єктивно виправда-
ними» є не лише дуже серйозним, а й таким, що може мати небажані
наслідки в майбутньому.
Щодо «недостатніх правових та фінансових гарантій проти зов-
нішнього тиску на суддю у справі» та, зокрема, «відсутності таких
гарантій проти можливого тиску з боку голови обласного суду», я
вважаю такий аргумент дуже слабким для обґрунтування виснов-
ку про порушення статті 6 § 1, частково з причин, вказаних вище,
частково через те, що він може, між іншим, та за відсутності інших
доказів, навести на думку, що суддя був корумпований.
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З огляду на всі ці причини, я не можу приєднатися до точки
зору більшості про порушення статті 6 § 1 Конвенції стосовно неза-
лежності й неупередженості судів у справі.
2. Щодо невмотивованості судового рішення (див. §§ 89-92 рі-
шення), мені здається, що більшість робить такий висновок на під-
ставі аналізу питання стосовно незалежності та неупередженості
судів, що розглядали справу по справі. Читаючи вирок районного
суду від 6 липня 2000 р. (див. § 28 рішення), я не можу зробити
висновок, що він був недостатньо обґрунтований. Принаймні, він
обґрунтований так само, як і багато інших судових рішень, у яких
Суд не вбачав жодних проблем за статтею 6 § 1 Конвенції. З огляду
на міркування, викладені вище в частині першій, я не переконана,
що районний суд повинен був указувати, чому він спочатку не знай-
шов доказів обвинувачення заявника та відправив справу на додат-
кове розслідування та, врешті, 6 липня 2000 р., внаслідок постанови
президії Донецького обласного суду від 5 квітня 2000 р. (див. § 24
рішення), визнав заявника винним у перешкоджанні здійсненню
виборчого права громадян.
Як наслідок, я не можу дійти висновку про порушення статті 6
§ 1 Конвенції у зв’язку з невмотивованістю судового рішення.

***
Що стосується статті 10, то я згодна з більшістю суддів, які вста-
новили факт її порушення. Однак єдина причина, через яку я дійш-
ла такого висновку, – та обставина, що втручання в права заявника
було непропорційним, оскільки покарання було надмірно суворим
(див. § 115 рішення).
Я не недооцінюю серйозності того, що зробив заявник. Суд виз-
начив, – і я цілком згодна з ним, – що стаття є неправдивим тверд-
женням. Поза всяким сумнівом, інформація була неправдивою, тому
що п. Кучма був живий. Це було очевидним поширенням неправди-
вої інформації щодо важливого аспекту життя країни, а саме виборів
президента. Навіть допускаючи, що статтю можна вважати внеском в
обговорення суспільно-значимих або загальнополітичних питань, я
не переконана, що заявник діяв сумлінно в прагненні надати точну
й достовірну інформацію іншим особам (див., серед інших джерел,
справу «Colombani and Others v. France», заява № 51279/99, § 65, ECHR
2002-V). Заявник міг би спробувати перевірити правдивість або хиб-
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ність цієї інформації до (а не після) її поширення, що не залишило
б сумнівів щодо її правдивості. Я не вважаю, що свобода вираження
надає право поширювати неправдиву інформацію, можливо, з метою
надати перевагу іншому кандидатові в президенти.
Суд неодноразово вказував, що преса не повинна переступати
меж, встановлених, зокрема, в інтересах захисту репутації або прав
інших осіб (див. зазначене вище рішення у справі Colombani, § 56).
Права і свободи особи зазнають обмежень, коли справа стосується
прав і свобод інших людей.
Якщо, відповідно до практики Суду, навіть оціночне судження
може бути визнано таким, яке не підпадає під захист статті 10 Кон-
венції у випадку, коли воно не має під собою фактологічної основи,
я вважаю, що розповсюдженій заявником неправдивій інформації не
слід надавати більшого захисту.
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
ДРУГА СЕКЦІЯ
СПРАВА «СТРИЖАК проти УКРАЇНИ»
(Заява № 72269/01)

Рішення
Страсбург
8 листопада 2005 року
Це рішення стане остаточним за обставин, визначених пунктом
2 статті 44 Конвенції. Воно може підлягати бути відредагованим.

У справі «Стрижак проти України»
Європейський суд з прав людини (друга секція), засідаючи пала
тою, до складу якої увійшли судді:
п. Ж.-П. Коста, голова,
п. А.Б. Бака,
п. К. Юнґвірт,
п. В. Буткевич,
п. М. Угрехелідзе,
пані А. Мулароні,
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п. Д. Попович,
та пані С. Доллє, секретар секції,
після обговорення в нарадчій кімнаті 18 жовтня 2005 року, вино
сить таке рішення, що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справа порушена за заявою (№ 72269/01), поданою проти Ук-
раїни до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав і
основоположних свобод людини (далі – Конвенція) громадянином
України, п. Олександром Георгійовичем Стрижаком (далі – заяв-
ник), 10 лютого 2001 року.
2. Заявника, якому була надана правова допомога, представляв
п. Ренат Мухамеджанов, адвокат, який практикує в Україні. Ос-
танній є також співголовою неурядової організації – Центру прав
людини в Дніпропетровську. Уряд України (далі – Уряд) пред-
ставляли його уповноважені – пані З. Бортновська та пані В. Лут
ковська.
3. Заявник скаржився, зокрема, на те, що його не було повідом-
лено про дату та час слухання, яке відбулось 14 серпня 2000 року у
Дніпропетровському обласному суді і, що розгляд його скарги не був
публічним.
4. Заява була розподілена другій секції (пункт 1 Правила 52 Рег-
ламенту Суду). У межах цієї секції палата, яка розглядатиме справу
(пункт 1 статті 27 Конвенції), була сформована, як передбачено пун-
ктом 1 Правила 26.
5. Ухвалою від 15 червня 2004 року Суд визнав заяву частково
прийнятною.
6. 1 листопада 2004 року Суд змінив склад секції (пункт 1 Пра-
вила 25). Ця справа була передана до другої секції у новому складі
(пункт 1 Правила 52).
7. І Уряд і заявник надали зауваження щодо суті (пункт 1 Пра-
вила 59).

ФАКТИ
8. Заявник народився у 1938 році і постійно проживає у м. Дніп-
ропетровську.
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І. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ
А. Підстави заяви

9. 5 вересня 1938 року Трійка Управління Народного Комісаріа-
ту Внутрішніх Справ Української Радянської Соціалістичної Рес-
публіки у Дніпропетровській області визнала батька заявника со-
ціально шкідливим елементом за вчинення грабежу та засудила його
на 5 років позбавлення волі у виправно-трудовому таборі.
10. Батько заявника помер 26 березня 1976 року.
11. 28 березня 1980 року Президія Дніпропетровського обласно-
го суду за протестом прокурора Дніпропетровської області скасувала
постанову Трійки від 5 вересня 1938 року. Було також закрите про-
вадження у справі. У постанові, зокрема, зазначалось, що:
«...не було доказів... грабежу...
...розслідування у справі відбувалось з грубим порушенням норм процесуального права.
Кримінальна справа за фактом скоєння злочину не порушувалась, звинувачення [батькові заявника] не було висунуто, обвинувальний висновок у справі не складався. У процесі слідства й розгляду справи не
дотримані елементарні права обвинуваченого (на захист і т. ін.).
За таких обставин, постанова Трійки УНКВС УРСР підлягає скасуванню, а справа провадженням, за відсутності у його діях складу злочину
закриттю...»

12. 29 травня 1980 року Дніпропетровський обласний суд напра-
вив заявникові письмову довідку про те, що провадження у справі
його батька було закрите, а постанова Трійки від 5 вересня 1938 року
скасована.
13. 24 лютого 1997 року Комісія з реабілітації Дніпропетровської
обласної ради народних депутатів звернулась до Голови Дніпропет-
ровського обласного суду з запитом про надання інформації щодо
засудження 5 вересня 1938 року батька заявника, з огляду на те, що


Національний Комісаріат Внутрішніх Справ (еквівалент КДБ та Міністерс-
тва внутрішніх справ у відповідних час) був заснований у 1934 році, як частина
Об’єднаного Державного Політичного Управління. Декретом Центральної Вико-
навчої Комісії СРСР від 10 липня 1934 року в його структурі були також створені
спеціальні надзвичайні суди, межі повноважень яких поширювались на «антирево-
люційні» прояви та роботу з «соціально небезпечними елементами». У колишньому
СРСР цими трибуналами були засуджені та ув’язнені близько двох мільйонів осіб.
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довідка від 29 травня 1980 року містила щодо цього факту недостат-
ньо інформації. Комісія також цікавилась, чи був батько заявника
засуджений із політичних мотивів.
b. Провадження щодо виправлення довідки

14. 4 березня 1997 року заступник голови Дніпропетровського
обласного суду видав Комісії з реабілітації Дніпропетровської облас-
ної ради народних депутатів письмову довідку про те, що:
«...постановою Дніпропетровського обласного суду від 28 березня 1980
року, постанова Трійки УНКВС СРСР у Дніпропетровській області була
скасована, а справа щодо Стрижака Г.І. провадженням закрита у зв’язку
з недоведеністю звинувачення».

15. З березня 1997 року до травня 2000 року заявник безуспішно
звертався до заступника голови та голови Дніпропетровського облас-
ного суду, а також писав до Верховного Суду України, оскаржуючи
неправильність довідки та вимагаючи її виправлення, оскільки вона
не відповідала постанові Дніпропетровського обласного суду від 28
березня 1980 року і, таким чином, пам’ять його батька була запля-
мована. Він також вимагав порушення кримінальної справи проти
заступника голови Дніпропетровського обласного суду.
16. 8 серпня 1997 року заступник голови палати з кримінальних
справ Верховного Суду України направив скаргу заявника стосовно
довідки від 4 березня 1997 року голові Дніпропетровського обласно-
го суду для вирішення питання щодо суті. Він також вимагав вип-
равлення довідки та принесення публічного вибачення заявникові.
17. Листами Верховного Суду України від 26 вересня та 24 груд-
ня 1997 року заявника повідомляли про те, що його скарги відхилені
як необґрунтовані. Зокрема, 24 грудня 1997 року заступник голови
Верховного Суду України зазначав, що батько заявника був реабілі-
тований; він також зазначав, що він був засуджений з політичних
мотивів. 8 і 10 вересня 1997 року та 22 квітня 1998 року голова Дніп-
ропетровського обласного суду відмовився анулювати чи виправляти
письмову довідку.
18. 1 квітня 2000 року заявник подав до Жовтневого районного
суду м. Дніпропетровська позов про визнання незаконною відмову
заступника голови та про спростування інформації, зазначеної у зга-
даній довідці від 4 березня 1997 року. Він вимагав також компенсації
за завдану моральну шкоду.
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19. 2 червня 2000 року Жовтневий районний суд м. Дніпропет-
ровська відмовив у розгляді скарги заявника з огляду на те, що вона
знаходиться поза межами компетенції судів, оскільки вона стосуєть-
ся адміністративної діяльності судді.
20. 20 липня 2000 року заступник голови Дніпропетровського
обласного суду розглянув подання заявника про продовження стро-
ку на касаційне оскарження.
21. 27 липня 2000 року Жовтневий районний суд м. Дніпропет-
ровська продовжив строк для подання касаційної скарги до Дніпро-
петровського обласного суду у зв’язку з тим, що заявник до 7 липня
2000 року не був поінформований про ухвалу від 2 червня і, таким
чином, не мав можливості у встановлений строк подати касаційну
скаргу.
22. Уряд зазначав, що 27 липня 2000 року Жовтневий районний
суд повідомив заявника, що слухання у його справі відбудеться 14
серпня 2000 року у Дніпропетровському обласному суді. Заявник
стверджує, що він не отримував цього повідомлення.
23. Справа надійшла до Дніпропетровського обласного суду 7
серпня 2000 року.
24. 14 серпня 2000 року Дніпропетровський обласний суд за від-
сутності заявника залишив у силі ухвалу від 2 червня 2000 року.
25. Скарги заявника, подані голові Дніпропетровського облас-
ного суду, про порушення перегляду в порядку нагляду ухвали Дніп-
ропетровського обласного суду, включаючи скаргу про відсутність
публічності слухання при розгляді його справи в суді, були відхилені
24 жовтня 2000 року, як необґрунтовані. Голова Дніпропетровсько-
го обласного суду повідомив заявника, що відсутність публічності
слухання у обласному суді не була перешкодою для розгляду судом
справи щодо суті, заявник був належним чином поінформований
про дату та місце слухання, про що він був повідомлений 27 липня
2000 року.
26. 4 вересня 2003 року голова Апеляційного суду Дніпропет-
ровської області видав заявникові письмову довідку про те, що 28
березня 1980 року президія Дніпропетровського обласного суду ска-
сувала постанову Трійки Управління Народного Комісаріату Внут-
рішніх Справ Української Радянської Соціалістичної Республіки у
Дніпропетровській області від 5 вересня 1938 року щодо Стрижака Г.І.
(батька заявника) та, що провадження у справі було закрите з огляду
на відсутність у діях його батька складу злочину. Він також зазна-
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чав, що п. Стрижак Г.І. був визнаний неправомірно засудженим та
реабілітований.
c. Провадження проти Комісії з реабілітації

27. У січні 2002 року Комісія з реабілітації Дніпропетровської
обласної ради народних депутатів відмовилась визнати заявника та-
кож реабілітованим з огляду на скасування засудження його батька.
Вони також відмовили йому у видачі посвідчення реабілітованого.
Зокрема, вони зазначали, що заявник не надав інформації про місце
проживання його та його матері після засудження його батька.
28. У березні 2002 року заявник звернувся до Жовтневого район-
ного суду м. Дніпропетровська з позовом до Комісії з питань реа-
білітації, вимагаючи визнати відмову у визнанні його реабілітова-
ним незаконною.
29. 20 листопада 2002 року Жовтневий районний суд м. Дніпро-
петровська відмовив у задоволенні цих скарг, як необґрунтованих.
Це рішення було залишене у силі ухвалою Апеляційного суду Дніп-
ропетровської області від 10 лютого 2003 року і ухвалою Верховного
Суду України від 1 квітня 2004 року.
ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
А. Цивільний процесуальний кодекс

30. Положення Цивільного процесуального Кодексу щодо пові-
домлень про слухання передбачають таке:

Стаття 90. Судові повістки
«Судові виклики і повідомлення провадяться повістками, що
надсилаються особам, які беруть участь у справі, свідкам, експер-
там, представникам громадських організацій і трудових колективів
за адресою, вказаною стороною, самими цими особами або іншими
учасниками справи.
Повістки разом із зворотною розпискою надсилаються рекомен-
дованим листом або через розсильних.
Як виняток, повістку можна видати на руки стороні або її пред-
ставникові з їхньої згоди для вручення відповідним особам».
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Стаття 93. Судові повістки-повідомлення
«Судові повістки-повідомлення надсилаються особам, які бе-
руть участь у справі, з приводу вчинення процесуальних дій, у яких
участь цих осіб не є обов’язковою.
Повістка-повідомлення повинна містити найменування і адресу
суду, назву справи, вказівку про те, яку процесуальну дію буде вчи-
нено, місце, день і час її вчинення.»
31. Інші положення Цивільного процесуального Кодексу перед-
бачають таке:

Стаття 297. Повідомлення про розгляд справи
за касаційною скаргою, поданням
«Особи, які подають касаційні скарги безпосередньо до суду,
сповіщаються про день слухання справи усно, а в разі надходження
від них касаційних скарг поштою – письмовим повідомленням.
…Список справ, призначених до розгляду в касаційному поряд-
ку, вивішується в приміщенні суду касаційної інстанції не пізніше
як за день до їх розгляду».

Стаття 305. Наслідки неявки в судове засідання осіб,
які беруть участь у справі
«В разі неявки в судове засідання будь-кого з осіб, які беруть
участь у справі, належним чином не повідомлених про час і місце
розгляду справи, суд відкладає розгляд справи.
Неявка зазначених у цій статті осіб, належним чином повідом-
лених про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розглядові
справи. Проте суд вправі і в цих випадках, визнавши причини неяв-
ки поважними, відкласти розгляд справи.»
b. Наказ Міністра юстиції України № 22/5 від 13 березня 1997 року
«Про затвердження Інструкції з діловодства у Верховному
Суді Автономної Республіки Крим, обласному, міжобласному,
Київському і Севастопольському міських,
районному (міському) судах»

32. Відповідні витяги з наказу передбачають таке:
«4.1. ...Видача довідок і документів канцелярією суду повинна
проводитись протягом усього робочого дня.
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В суді має бути спеціальне місце і створені належні умови для
ознайомлення громадян зі справами та для складання заяв, скарг
тощо.
6.12. Напередодні розгляду справи секретар судового засідання
складає список справ (форма № 36), призначених до розгляду на
день судового засідання, та заносить ці справи до журналу судових
засідань (форма № 37). У день судового засідання список справ виві-
шується на спеціально відведеному місці.
6.14. Перед початком розгляду справи секретар судового засі-
дання повинен перевірити, чи всі особи, яких викликано, з’явились
у судове засідання, хто з них не з’явився і з яких причин, чи до-
ставлені підсудні, які перебувають під вартою. Про все це секретар
судового засідання доповідає судді.
6.15. По справах, що розглядаються касаційною інстанцією,
учасникам процесу, заінтересованим особам судом першої інстанції,
який вирішив справу, надсилається повідомлення про час і місце
розгляду справи.
Секретар колегії також перевіряє, чи повідомлені заінтересовані
особи судом першої інстанції про час і місце розгляду справи касацій-
ною інстанцією, чи надіслано їм копії касаційної скарги, подання».

ПРАВО
І. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ

33. Заявник скаржився, зокрема, за пунктом 1 статті 6 Конвен-
ції на те, що йому не було надано жодної інформації про дату та
час слухання справи, яке відбулось у Дніпропетровському обласному
суді 14 серпня 2000 року, та на відсутність у зв’язку з цим публічності
слухання справи. Заявник стверджував про різні порушення пункту
1 статті 6 Конвенції, який у відповідній частині передбачає таке:
«Кожна особа при вирішенні питання щодо його цивільних прав та
обов’язків або при встановленні обґрунтованості будь-якого кримінального обвинувачення, висунутого проти нього, має право на справедливий і відкритий розгляд упродовж розумного строку незалежним
і безстороннім судом, встановленим законом...»

34. Суд повторює свій висновок про те, що пункт 1 статті 6 Кон-
венції застосовується до провадження в цій справі, який включає
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право на добру репутацію за соціальною реабілітацією (див. ухвалу
щодо прийнятності від 15 червня 2004 року).
А. Неповідомлення заявника про дату та час слухання

1. Зауваження сторін
35. Уряд зазначав, що в матеріалах справи міститься копія пові-
домлення про дату та час слухання справи в суді касаційної інс-
танції, направленого заявникові 27 липня 2000 року. Вони також
зазначали, що опис листування суду, який є частиною цивільної
справи, містить посилання на повідомлення, надіслане заявникові,
та на відповідну сторінку. Уряд вважав, що матеріали справи міс-
тять достатньо доказів для того, щоб проілюструвати, що заявник
належним чином був поінформований про дату та час судового слу-
хання від 14 серпня 2000 року.
36. Уряд вважав, що навіть якщо припустити, що до заявника
з якихось причин не надійшло письмове повідомлення про час і
дату слухання справи, він та/або його представник мали можливість
отримати таку інформацію в Дніпропетровському обласному суді.
Вони зазначали, що заявник проживав поруч з судом, часто відві-
дував його з різних питань і мав можливість дізнатись у канцелярії
суду та/або у суддів про дату слухання. Більше того, п. 6.12 Інст
рукції № 22/5 (пункт 32 вище) встановлено, що напередодні роз-
гляду справи секретар судового засідання складає список справ,
призначених до розгляду на день судового засідання, та заносить ці
справи до журналу судових засідань. У день судового засідання спи-
сок справ вивішується на спеціально відведеному місці (стаття 297
Цивільно-процесуального кодексу, пункт 31 вище). Списки судових
справ, призначених до розгляду зберігаються 1 рік, справа заявника
призначалась до слухання у 2000 році, тому їх копії не можуть бути
надані Суду.
37. Заявник не погоджувався. Він, зокрема, зазначав, що він
ніколи не отримував повідомлення, і що в матеріалах справи зна-
ходиться оригінал, а не копія повідомлення. Більше того, повідом-
лення ніколи не направлялось відповідачеві у справі, у матеріалах
справи немає підтвердження цьому. Він стверджував, що лише 21
серпня 2000 року, тобто після того, як справа була розглянута, він
дізнався про дату і час слухання, яке відбулось 14 серпня 2000 року.
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2. Оцінка Суду
38. Суд зазначає, що відповідно до статті 90 Цивільно-процесу-
ального кодексу, повідомлення про дату і час слухання мало надси-
латись сторонам зареєстрованим листом. Підтвердження отримання
мало повернутись до суду. Відповідно до статті 93 Цивільно-про-
цесуального кодексу суд надсилає повідомлення без підтверджен-
ня отримання у справах, коли він вирішує, що відсутність сторони
на судовому засіданні не перешкоджатиме розгляду справи. Проте,
якщо суд вирішить, що особа не була належним чином повідомлена
про дату і час слухання, він може відкласти її розгляд (див. пункти
30-32 вище).
39. Суд вважає малоймовірним, що 27 липня 2000 року заяв-
ник отримав повідомлення про дату та час слухання, оскільки лише
у цей день Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська прийняв
касаційну скаргу (ця ухвала стала остаточною через 10 днів). Біль-
ше того, слухання справи відбулось 14 серпня 2000 року у Дніпро-
петровському обласному суді без встановлення, чи було заявникові
належним чином направлено повідомлення від 27 липня 2000 року.
Проте, Суд зауважує, що не було надано ні копії повідомлення про
доставку, ні іншого повідомлення чи рішення, яке б передбачало
невикористання цього поштового методу. Фактично, Уряд не надав
жодних доказів того, що повідомлення було відправлене. Так само,
як Уряд не продемонстрував, що воно було отримане заявником пев-
ного дня, що надало б йому, чи його адвокату можливість підготу-
ватись до слухання.
40. Суд вирішує, що заходи повідомлення у цій справі не були
достатньою мірою забезпечені і, таким чином, заявник був позбавле-
ний можливості надати свої аргументи під час публічного слухання
в Дніпропетровському обласному суді. На думку Суду, це слухання
було важливим, беручи до уваги той факт, що відповідачем у цій
справі був заступник голови цього суду.
41. Суд вирішує таким чином, що тут було порушення пункту 1
статті 6 Конвенції з огляду на відмову національних органів повідо-
мити заявника про дату та час слухання в цій справі.
b. Відсутність публічного слухання

42. Уряд зазначав, що розгляд справи відбувався у відкритому за-
сіданні, оскільки присутність громадськості не заборонялась і участь
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заявника у засіданні не обмежувалась діючим законодавством. Заяв-
ника належним чином повідомили про час та місце слухання справи,
і його відсутність у судовому засіданні не була спричинена обмежен-
нями з боку держави.
43. Заявник не погодився. Він зазначав, що його присутність на
засіданні була важливою для справедливого і об’єктивного розгляду
його справи.
44. Суд зазначає, що скарга заявника стосується його особистої
присутності на слуханні, а не широкого питання присутності гро-
мадськості. Проте, ця скарга більшою частиною обговорювалась при
попередньому розгляді. Беручи до уваги висновок у пункті 41 вище,
що тут було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції, Суд вирішує,
що немає необхідності окремо розглядати цей аспект справи.
ІІ. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

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

46. Заявник вимагав 10 000 доларів США на відшкодування не-
матеріальної шкоди.
47. Уряд зазначав, що вимоги заявника були надмірними і не
обґрунтовані обставинами справи.
48. Об’єктивно оцінюючи ситуацію, як цього вимагає стаття 41
Конвенції, Суд на відшкодування нематеріальної шкоди присуджує
заявникові кошти у сумі 2 000 євро.
b. судові Витрати

49. Заявник подав вимогу головним чином щодо витрат на лис
тування з Судом.
50. Беручи до уваги інформацію про його власність, суд присуд-
жує заявникові 200 євро витрат на провадження в Суді.
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c. Пеня

51. Суд вважає за доцільне призначити пеню на підставі гранич-
ної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої
мають бути додані три відсотки.

На цих підставах Суд одностайно
4. Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції;
5. Постановляє, що:
(а) протягом трьох місяців з дня, коли рішення стане остаточ-
ним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач
має сплатити заявникові, такі кошти, які мають бути конвертовані у
національну валюту держави-відповідача на день здійснення платежу:
(і) 2 000 євро (дві тисячі євро) на відшкодування нематеріаль
ної шкоди і
(іі) 200 євро (двісті євро) витрат на провадження в Суді,
плюс суму будь-якого податку, який може бути стягнуто з заявника
(б) у разі несплати чи несвоєчасної сплати державою-відпові-
дачем належної заявникові суми, на неї нараховуватиметься пеня,
яка дорівнює граничній позичковій ставці Європейського централь-
ного банку плюс три відсотки, з часу, коли закінчиться вищезгада-
ний тримісячний строк, і до моменту повного розрахунку.
3. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 8 листо-
пада 2005 року відповідно до пунктів 2 та 3 Правила 77 Регламенту
Суду.
С. Доллє
секретар
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Справи, які стосуються
права на приватність

CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
ДРУГА СЕКЦІЯ
СПРАВА «НОВОСЕЛЕЦЬКИЙ проти УКРАЇНИ»
(Заява № 47148/99)

Рішення
Страсбург
22 лютого 2005 року
Це рішення набуває статусу остаточного відповідно до обставин,
що зазначені в § 2 статті 44 Конвенції. Воно може бути відредаго-
ваним.
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В справі «Новоселецький проти України»
Європейський суд з прав людини (друга секція), засідаючи пала
тою, до складу якої увійшли судді:
п. Ж.-П. Коста, голова,
п. В. Буткевич,
п. I. Кабрал Баррето,
п. М. Угрехелідзе,
п. Р. Тюрман,
пані Е. Фура-Сандстром,
пані Д. Йочєнє,
а також пані С. Доллє, секретар секції,
після обговорення в нарадчій кімнаті 11 березня 2003 та 1 люто
го 2005, виносить таке рішення, яке було прийнято у зазначений
вище день:

ПРОЦЕДУРА
1. Підстава для справи – заява (№ 47148/99) проти України, що
була передана на розгляд до Європейської комісії з прав людини (далі
Комісія) громадянином України, паном Новоселецьким Ромуальдом
Миколайовичем (далі – заявник), 4 жовтня 1998 року відповідно до
колишньої статті 25 Конвенції про захист прав та основних свобод
людини.
2. Уряд України (далі – Уряд) представляв його представник –
пані В. Лутковська, Міністерство юстиції України.
3. Заявник, зокрема, скаржився на те, що в результаті незакон-
ного проникнення до його квартири під час його відсутності його
майно було викрадено, а також на те, що у зв’язку з виселенням його
зі спірної квартири він залишився разом з дружиною без житла був
вимушений проживати в інших осіб, в іншій області країни, в умо-
вах, які перешкоджали, нормальному сімейному життю.
4. Заяву було передано до Суду 1 листопада 1998 року – дата
набрання чинності Протоколу 11 до Конвенції (п. 2 ст. 5 Протоколу
№ 11).
5. Заяву було передано на розгляд другої секції Суду (правило
Регламенту). Палата, призначена до розгляду цієї справи (пункту 1
статті 27 Конвенції), була створена відповідно до пункту 1 правила
26 Регламенту Суду.
6. Ухвалою від 11 березня 2003 р. палата визнала заяву частково
прийнятною.
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7. Заявник і Уряд подали свої письмові зауваження щодо суті
(пункт 1 правила 52 Регламенту). Після ознайомлення з позицією
сторін палата вирішила, що немає потреби проводити усні слухання
у справі (пункт 3 правила 52 in fine Регламенту), в результаті чого
кожна сторона подала письмові коментарі на зауваження іншої.
8. 1 листопада 2004 року Суд змінив склад своїх секцій (пункт 1
правила 25 Регламенту). Вказана заява була передана до іншої секції
(пункт 1 правила 52).

ФАКТИ
I. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ

9. Заявник народився в 1938 році та на цей час проживає в м. Уссу
рійську (Росія).
A. виникнення справи

10. Рішенням від 2 червня 1995 року керівництво Державного
педагогічного інституту у м. Мелітополі (далі – інститут) відповідно
до Закону України «Про освіту» надало заявникові як співробітни-
кові інституту ордер на користування двокімнатною квартирою за-
гальною площею 25,1 м2 у м. Мелітополі, яка знаходилась на балансі
інституту.
11. У серпні 1995 року заявник звільнився з інституту та пе-
реїхав до міста Володимира (РФ) з метою написання докторської
дисертації. Перед тим, як поїхати, він перевіз свою дружину до Ко-
товська (Україна), де вона повинна була пройти медичне лікування.
12. 5 жовтня 1995 року інститут анулював своє рішення від 2 чер-
вня 1995 року та надав спірну квартиру іншому співробітнику п. Ч.
13. 3 листопада 1995 року п. Ч. у супроводі чотирьох свідків
ввійшов до зазначеної квартири. Пересвідчившись, що квартира бу-
ла порожньою, вони склали акт про відсутність майна у квартирі.
Відповідно до тверджень заявника його речі були конфісковані з цієї
квартири чи викрадені.
14. У листопаді 1995 року дружина заявника повернулась до
Мелітополя. Не маючи можливості перебувати у своїй квартирі, ос-
кільки вона була вже зайнята сім’єю Ч., дружина була вимушена
повернутись до Котовська та влаштувалась у родичів. У січні 1996
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року заявник приїхав до Мелітополя, але згодом також поїхав до
своєї дружини в Котовськ.
B. повернення квартири

15. Наприкінці лютого 1996 року заявник звернувся до Мелі-
топольського суду з цивільним позовом проти інституту щодо від-
шкодування моральної та матеріальної шкоди та про визнання йо-
го права на вільне користування спірною квартирою. Інститут, у
свою чергу, звернувся з позовом про позбавлення заявника цього
права.
16. 15 травня 1996 року після втручання прокурора інститут ану-
лював рішення від 5 жовтня 1995 року як таке, що було прийнято
незаконно, і відновив право заявника на квартиру.
17. Рішенням від 27 червня 1996 року суд відмовив заявникові та
задовольнив позов інституту. Суд встановив, що відповідно до чин-
ного законодавства та до трудової угоди, укладеної між інститутом
та заявником, останній втратив право на користування відповідною
квартирою, обравши інше місце постійного проживання. Суд зазна-
чив також, що згідно з актом від 3 листопада 1995 року ця квартира,
коли її відчинили, була порожньою.
18. За протестом, який був внесений заступником прокурора За-
порізької області, Запорізький обласний суд постановою від 23 трав-
ня 1997 року скасував рішення від 27 червня 1996 року та направив
справу на новий розгляд до суду першої інстанції.
19. Рішенням від 28 квітня 1998 року Мелітопольський міський
суд відхилив позов заявника, посилаючись на рішення від 27 червня
1996 року.
20. У відповідь на касаційну скаргу заявника ухвалою від 18 сер-
пня 1998 року Запорізькій обласний суд скасував рішення від 28
квітня 1998 року та направив справу до суду першої інстанції на
новий розгляд. Суд зазначив, що, задовольняючи позовні вимоги
інституту, суд не перевірив законність скасування інститутом сво-
го рішення про надання п. Ч. житла, хоча це має суттєве значення
при вирішенні даного спору. Тим більше, рішення інституту оскар-
жено прокуратурою м. Мелітополя і скасовано 15.05.96 р. рішенням
профспілкового комітету. Крім того, суд зазначив, що дружина заяв-
ника теж має право на проживання в квартирі, а її відсутність була
тимчасовою і пов’язана з її лікуванням. Далі, суд встановив, що троє
з чотирьох свідків, які підписали акт від 3 листопада 1995 року на
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прохання Ч., не були присутні, коли відчинялася спірна квартира
останнім.
21. Згідно з рішенням інституту від 2 грудня 1998 року управ-
ління житлового майна у м. Мелітополі надало Ч. ордер на володін-
ня спірною квартирою.
22. Рішенням від 6 січня 1999 року Мелітопольський міський суд
частково задовольнив вимоги заявника. Ухвалою від 16 лютого 1999
року Запорізький обласний суд підтримав рішення від 6 січня 1999
року. Суд констатував, зокрема, що переїзд заявника до м. Володи-
мира мав тимчасовий характер і місцем його постійного проживан-
ня залишився Мелітополь. Таким чином, суд визнав право заявника
на вільне користування спірною квартирою у м. Мелітополі. Проте
суд відхилив позов заявника щодо відшкодування завданої мораль-
ної і матеріальної шкоди, зазначивши, що у порушенні кримінальної
справи щодо зникнення речей заявника було відмовлено 15 лютого
1996 року (див. § 36 нижче). З цього приводу суд зауважив, що ні
сума вимоги, ні факт матеріальної шкоди, нібито спричиненої інс-
титутом заявникові, не були підкріплені доказами. Крім того, суд
зазначив, що «відшкодування моральної шкоди у житлово-правових
спорах законом не передбачено».
23. 17 травня 1999 року Мелітопольський міський суд направив
до Мелітопольського управління юстиції виконавчий лист про вико-
нання рішення від 6 січня 1999 року.
24. 21 травня 1999 року судовий виконавець з’ясував, що кварти-
ра зайнята сім’єю Ч. Після цього судовий виконавець звернувся з за-
питом до Мелітопольського міського суду про надання роз’яснення
рішення від 6 січня 1999 року.
25. Ухвалою від 14 вересня 1999 року суд відмовив у задоволенні
цього клопотання в зв’язку із тим, що в клопотанні вимагалось не
роз’яснити це рішення, а змінити його. Крім того, суд зазначив, що
«Протягом розгляду вищезазначеної цивільної справи суд не мав інформації про те, що спірна квартира (...) була передана у приватну власність, оскільки [Ч.] не проінформував суд про це під час його допиту як
свідка на судовому слуханні. І тільки після винесення рішення цей факт
був виявлений. Таким чином, ні суд, ні заявник Новоселецький не мали інформації про те, що квартира була приватизована, і тому заявник
Новоселецький Р. подав тільки позов до суду про вселення його в спірну
квартиру, а не позов про виселення Ч.»
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Ухвалою від 9 грудня 1999 року Запорізький обласний суд під-
тримав це рішення.
26. У листопаді 1999 року прокурор Мелітопольської міської
прокуратури вніс подання в інтересах заявника до Мелітопольсько-
го міського суду з метою визнання незаконним права власності на
спірну квартиру, яке було 2 грудня 1998 року надано Ч., та з метою
примусового звільнення останнім цієї квартири.
27. Під час судового засідання управління житлового фонду у
м. Мелітополі зазначило, що будівництво квартир, які належать ін-
ституту, фінансувалось Міністерством освіти та науки України і що
всі рішення щодо спірної квартири приймались керівництвом інс-
титуту.
28. Рішенням від 25 травня 2000 року суд задовольнив подан-
ня прокурора і наказав Ч. звільнити квартиру, а інституту забез-
печити сім’ю Ч. іншим житлом. До того ж, суд дійшов висновку,
що рішення інституту щодо спірної квартири мало незаконний
характер, оскільки в 1998 році керівництво інституту схвалило
приватизацію квартири Ч. у той час, коли справа заявника ще роз-
глядалась у суді. 18 серпня 2000 року це рішення набуло статусу
остаточного.
29. Ухвалою від 28 грудня 2000 року Мелітопольський міський
суд надав сім’ї Ч. відстрочку до 1 квітня 2001 року у виконанні рі-
шення від 25 травня 2000 року, враховуючи хронічну хворобу одного
з членів сім’ї. Заявник стверджував, що він не був проінформований
про судовий розгляд з цього приводу.
30. У грудні 2000 року та в січні 2001 року державний викона-
вець накладав штраф на директора інституту у зв’язку з затримкою
виконання рішення.
31. Постановами від 13 березня та 28 березня 2001 року держав-
ний виконавець закрив виконавчі провадження щодо виконання рі-
шень Мелітопольського міського суду від 6 січня 1999 року та 25
травня 2000 року на тій підставі, що спірна квартира знаходиться в
стані, непридатному для проживання. Згідно з актом про вселення
заявника в квартиру від 28 березня 2001 року комісія, до складу якої
входили заявник та сім свідків, у присутності державного виконавця
встановила, що спірна квартира була порожньою і в стані, непридат-
ному для проживання, і що проживання в ній можливе тільки після
капітальних ремонтних робіт. Серед інших пошкоджень комісія за-
значила, що санвузли та електричні проводи були дуже пошкоджен-
ні, раковина та суміжні труби були відсутні, що робило неможливим
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використовувати воду, а з водозливів у квартиру потрапляли нечис-
тоти, які поширювали сильний сморід. Комісія також зазначила, що
Ч. та службовець інституту відмовились передати ключі від кварти-
ри державному виконавцеві.
32. 20 січня 2004 року шість свідків, серед яких було п’ять ін-
женерів, у супроводі заявника оглянули квартиру і встановили, що
в кухні та в туалетах були перекриті водозливи, як під час їх візитів
у 2002 та 2003 роках, незважаючи на те, що 28 березня 2001 року
заявник звертав увагу на неможливість використовувати санвузли і
користуватись водою. На підставі цього був складений акт для при-
вернення уваги керівних органів інституту.
33. Відповідно до акту від 16 лютого 2004 року, який був скла-
дений заявником та чотирма інженерами-свідками для привернення
уваги інституту і прокуратури, водозливи були перекриті, водопро-
від і санвузли пошкоджені. Акт відрізнявся від тих тверджень інсти-
туту, які були зроблені 13 лютого 2004 року. Особи, що підписалися,
вказали, що така ситуація була, починаючи з 28 березня 2001 року,
коли заявник переїхав до спірної квартири.
34. У своєму листі від 10 лютого 2004 року, адресованому Суду,
заявник вказав, що починаючи з 28 березня 2001 року з огляду на
поганий стан квартири він не міг жити в ній, але він її відвідував з
метою регулярного контролю за ситуацією.
C. розслідування, яке стосується
зникнення речей заявника

35. 6 лютого 1996 року заявник подав скаргу до Мелітопольсько-
го міського управління Міністерства внутрішніх справ про викра-
дення його речей з власної квартири. Він також звернувся з заявою
про порушення кримінальної справи проти інституту та Ч. у зв’язку
з незаконним проникненням до його квартири. До своєї скарги за-
явник додав дві заяви: одну від своєї сестри Г.Г.С., а іншу – від
своєї племінниці Г.І.В., в яких вони свідчили, що бачили в квартирі
заявника меблі, багато книг, телевізор, радіо, електропобутові при-
строї, два бивні мамонта, золоті та срібні коштовності, а також те,
що п’ять тисяч американських доларів були сховані під підлогою.
Заявник також додав заяву Т.Г.М. – співробітника міліції, який
підтвердив, що допомагав заявникові в липні 1995 року перевезти
його особисті речі з гуртожитку, де заявник проживав до переїзду в
спірну квартири.
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36. Відповідно до зауважень Уряду у зв’язку з цією скаргою ор-
гани дізнання провели належне розслідування. Було встановлено,
що будучи проінформованим про звільнення заявника та про його
від’їзд до Росії директор інституту наказав Ч. відчинити квартиру
та з’ясувати готовність квартири до нового сезону опалення. Пос-
тановою від 15 лютого 1996 року Мелітопольське міське управління
Міністерства внутрішніх справ відмовило в порушенні криміналь-
ної справи у зв’язку з відсутністю складу злочину. Постанова ґрунту-
валась на заяві від 3 листопада 1995 року, яка була складена Ч. та
підписана чотирма свідками, де вказувалось, що коли відчинили
квартиру, вона була порожньою.
37. З 1996 року до 1999 року заявник надсилав декілька скарг до
Мелітопольської прокуратури та прокуратури Запорізької області з
метою скасування постанови від 15 лютого 1996 року.
38. Листом від 30 жовтня 1999 року Запорізька обласна прокура-
тура повідомила заявникові, що постановою від 29 жовтня 1999 року
Мелітопольська міська прокуратура скасувала постанову від 15 лю-
того 1996 року та порушила кримінальну справу за фактом крадіжки
його майна з квартири.
39. Листом від 18 травня 2001 року Запорізька обласна прокура-
тура повідомила заявника, що провадження у кримінальній справі
за фактом зникнення його особистих речей ще не закінчене.
40. Листом від 27 серпня 2001 року Запорізька обласна проку-
ратура поінформувала заявника, що Мелітопольське міське управ-
ління Міністерства внутрішніх справ постановою від 3 серпня 2001
року закрило кримінальне провадження у справі про зникнення йо-
го речей у зв’язку з відсутністю складу злочину та зазначила, що
процедура перевірки законності цієї постанови триває.
41. Листами від 28 грудня 2002 року та 13 січня 2003 року проку-
ратура м. Мелітополя повідомила заявникові, що кримінальна спра-
ва щодо зникнення його речей закрита.
42. 5 лютого 2003 року Запорізька обласна прокуратура закінчи-
ла перевірку, в результаті якої всі попередні постанови були скасо-
вані і справу було направлено на додаткове розслідування.
43. Постановою від 22 березня 2003 року Мелітопольське місь-
ке управління Міністерства внутрішніх справ закрило кримінальну
справу у зв’язку з відсутністю складу злочину. 3 квітня 2003 року за-
ступник прокурора скасував цю постанову і поновив кримінальне
провадження.
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44. Постановою від 27 травня 2003 року Мелітопольське місь-
ке управління Міністерства внутрішніх справ закрило кримінальну
справу у зв’язку з відсутністю складу злочину, зробивши оглядову
довідку в цій справі.
45. Необхідно зазначити, що заявник надав заяви Г.Г.С. та Г.І.В.
до суду, але вказані особи відмовились надати свідчення в суді. З ог-
ляду на родинні стосунки із заявником Мелітопольський міський
суд відмовив взяти до уваги заяву Г.I.В.
46. Г.Г.М був допитаний 7 грудня 1999 року, 10 липня 2001 ро-
ку та 21 травня 2003 року, оскільки його заява була взята до ува-
ги. У своїх свідченнях Г.Г.М. згадав такі речі, які були перевезені
до спірної квартири: пральна машина, холодильник, стільці, гітара,
запасні частини до машини, а також домашня консервація. У прото-
колі було відмічено, що вищезгадані речі не були вказані заявником в
його скарзі. Крім цього, Г.Г.М. підтвердив існування бивнів мамонта
в кімнаті гуртожитку, де заявник мешкав до переїзду.
47. Було встановлено, що до свого переїзду в спірну квартиру
заявник був орендатором повністю мебльованого помешкання в гур-
тожитку площею 30,2 м2 Проте ні Г.Г.М. під час свідчень, ні заявник
не могли вказати конкретне місце розташування деяких достатньо
об’ємних меблів у мебльований квартирі площею 30,2 м2, які заяв-
ник указав в своїй скарзі.
48. Окрім того, протягом розслідування були зібрані свідчен-
ня шести осіб, серед яких був і Ч., які проживали в одному бу-
динку та сусідніх будинках. Вони засвідчили відсутність великих
та об’ємних меблів у спірній квартирі з серпня до листопада 1995
року. Вважаючи, що такі речі не могли бути непоміченими, та з
огляду на попередні свідчення слідчий зробив висновок, що заяв-
ник не перевозив до квартири речей, які він вказав, а тому не було
їх викрадення.
49. Крім того, в постанові від 27 травня 2003 року було звину-
вачено заявника в тому, що він не проявив достатнього інтересу в
розслідуванні та не відреагував на деякі виклики слідчого.
50. Відмітивши деякі протиріччя в твердженнях заявника щодо
дати його повернення до Мелітополя, слідчий зробив висновок, що
заявник надіслав скаргу про крадіжку своїх речей з метою збага-
чення. Для того, щоб підтвердити свій висновок, в постанові були
зазначені негативні характеристики заявника, які були надані його
колишніми співробітниками.
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II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

51. У статті 4 Житлового кодексу України (далі – Кодекс) від
30 червня 1983 року (зі змінами та доповненнями) зазначено, що
житлові будинки, а також жилі приміщення в інших будівлях, що
знаходяться на території держави, утворюють житловий фонд.
52. Стаття 1 Закону України № 2482-XII від 19 червня 1992 року
«Про приватизацію державного житлового фонду» дає визначення де-
ржавного житлового фонду як фонду, який включає в себе державний
житловий фонд міських рад, а також житловий фонд, який знаходить-
ся в повному господарському віданні чи оперативному управлінні де-
ржавних підприємств, організацій, установ (далі – житловий фонд).
53. Відповідно до статті 18 Кодексу управління житловим фон-
дом здійснюється власником або уповноваженим ним органом у ме-
жах, визначених власником.
54. Згідно з пунктом 2 статті 184 Кодексу капітальний ремонт
відомчого житлового фонду здійснюється за рахунок призначених
для цього коштів відповідних установ, підприємств, організацій.
55. Стаття 52 Кодексу регламентує, що жилі приміщення в будин-
ках відомчого житлового фонду надаються громадянам за спільним
рішенням адміністрації і профспілкового комітету підприємства, ус-
танови, організації, затвердженим виконавчим комітетом районної,
міської, районної в місті, селищної, сільської Ради народних депу-
татів. Відповідно до цього рішення виконавчий комітет районної,
міської, районної в місті, селищної ради народних депутатів видає
громадянинові ордер, який є єдиною підставою для вселення в на-
дане приміщення. (див. статтю 58 Кодексу).
56. Стаття 29 Кодексу визначає, що державний контроль за ви-
користанням і схоронністю житлового фонду має своїм завданням
забезпечити дотримання всіма міністерствами, державними коміте-
тами, відомствами, державними, кооперативними та іншими гро-
мадськими підприємствами, установами, організаціями, житловобудівельними кооперативами, службовими особами та громадянами
порядку розподілу житлової площі і надання громадянам жилих
приміщень, правил користування житловим фондом і утримання
його в технічно справному стані.
57. Стаття 15 Кодексу вказує, що серед функцій виконавчих
комітетів міських рад є здійснення обліку громадян, які потребують
поліпшення житлових умов, державний контроль за використанням
і схоронністю житлових фондів, контроль за станом та експлуата-
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цією відомчого житлового фонду, контроль за станом цього обліку
на підприємствах, в установах, організаціях, а також здійснення об-
ліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, затвер-
дження рішень про взяття громадян за місцем роботи на облік, як
таких, що потребують поліпшення житлових умов.

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕНЯ СТАТТІ 8 КОНВЕНЦІЇ

58. Заявник скаржився на порушення права на повагу до його при-
ватного та сімейного життя та до житла. Заявник стверджував, зокрема,
що протягом більше ніж п’яти років після незаконного проникнення
в його квартиру він не міг жити із своєю дружиною та був вимуше-
ний проживати у третіх осіб, в умовах, які не дозволяли ведення нор-
мального сімейного життя. Окрім того, заявник скаржився, що його
квартиру повернули в стані, непридатному до проживання, та що до
цього часу влада нічого не зробила для того, щоб це усунути і покарати
винних. Він посилався на статтю 8 Конвенції, в якій зазначено, що:
«1. Кожен має право на повагу до його приватного і сімейного життя,
до житла (...).
2. Органи державної влади не можуть втручатися у здійснення цього права інакше, ніж згідно із законом і коли це необхідно в демократичному суспільстві в інтересах національної і громадської безпеки або (...) для захисту здоров’я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб».
A. Зауваження сторін

1. Уряд
59. Уряд стверджував, що факт позбавлення заявника протягом
чотирьох років можливості вільно користуватись квартирою викли-
каний, з одного боку, незаконними діями інституту, з іншого, став-
ленням самого заявника, який не вжив ніяких запобіжних заходів
щодо збереження своїх речей перед від’їздом до Росії.
60. Крім того, Уряд дорікав заявникові в тому, що він не подав
з самого початку заяву про виселення Ч., що зробило неможливим
швидке виконання судового рішення від 6 січня 1999 року.
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61. Уряд зазначив, що ситуація, яка склалася, не була в жод-
ному разі наслідком дій чи бездіяльності органів державної влади.
Уряд нагадував, що саме прокуратура звернулась до суду з позо-
вом в інтересах заявника про скасування права Ч. володіти спірною
квартирою, хоча це не входило до компетенції цього органу. Більше
того, рішеннями від 6 січня 1999 року та від 25 травня 2000 року
Мелітопольський міський суд визнав за заявником право на віль-
не користування спірною квартирою. Уряд виконав ці рішення, і,
таким чином, відновив права заявника, порушені інститутом. Крім
того, держава зобов’язана дотримуватись справедливої рівноваги між
правами заявника та правами сім’ї Ч.
62. Щодо посилань заявника стосовно незаконного проникнен-
ня до спірної квартири та заявленого зникнення його речей, то Уряд
визнає, що така ситуація може бути кваліфікована як порушення
права заявника на повагу до його житла, гарантованого статтею 8
Конвенції. Проте Уряд наголошує, що державні органи здійснили
повне та всебічне розслідування і не знайшли жодних порушень. Ор-
гани влади констатували, що згідно з актом від 3 листопада 1995 року
квартира була порожньою в момент, коли її відчинили. Крім того,
заявник не зміг довести існування в ній належних йому речей та
відповідальності Ч. за їх можливе зникнення. Держава, таким чином,
дотрималась своїх зобов’язань відповідно до положень статті 8 Кон-
венції, і ця частина скарги має бути відхилена як необґрунтована.

2. Заявник
63. Зі своєї сторони заявник підкреслював, що держава не про-
явила достатньої турботи щодо своїх зобов’язань, щоб захистити
його право на повагу до житла та приватного й сімейного життя,
що дозволило інституту та Ч. здійснити незаконні дії щодо ньо-
го. Він звертає увагу, що внаслідок недотримання державою таких
зобов’язань він залишився із своєю дружиною без житла та вимуше-
ний був проживати у третіх осіб, в іншій області країни (Котовськ,
Одеська область); і все це в умовах, що не дозволяли здійсненню
нормального сімейного та інтимного життя.
64. Посилаючись на рішення Мелітопольського міського суду
від 14 вересня 1999 року, заявник зауважував, що він не заявляв про
виселення сім’ї Ч., вважаючи, що остання не мала законних підстав
на проживання в квартирі. Крім цього, він нагадував, що ні інсти-
тут, ні Ч. не проінформували суд у відповідний час, а саме під час
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судового слухання, про приватизацію квартири, яка була проведена
до винесення судового рішення.
65. Заявник також наполягав, що розслідування, яке здійсню-
валось у відповідь на його численні скарги, не було об’єктивним та
всебічним, а було довгим і суперечливим. На цей час держава не
встановила та не покарала жодну відповідальну особу за порушення
його права на повагу до житла і приватного та сімейного життя. Зок-
рема, органи, до яких він звертався, ніколи не розглядали питання
законності проникнення до його квартири у його відсутність.
66. Заявник також зазначив, що саме директор інституту дозво-
лив Ч. увійти до його квартири та надав можливість приватизувати
квартиру, тоді як судовий розгляд справи ще не був закінчений. За-
явник зазначив також, що саме представник інституту відмовився
передати державному виконавцю ключі від квартири після переїзду
сім’ї Ч. Заявник підкреслював, що, незважаючи на цей факт інсти-
тут заперечував свою відповідальність за настання такого стану, в
якому знаходилась квартира на час повернення заявника.
67. Таким чином, держава не вжила жодних відповідних заходів
для відновлення його права. Заявник підкреслював, що він увесь
час знаходився в умовах, які унеможливлювали користування цією
квартирою з огляду на її стан. Крім того, він не отримав відшкоду-
вання шкоди, завданої його житлу, його приватному та сімейному
життю, а також його здоров’ю.
B. Оцінка Суду

1. Загальні принципи
68. Суд нагадує свою постійну практику, відповідно до якої стаття
8, яка має на меті головним чином захистити особу від свавільного
втручання державної влади, може також бути застосована останньою
для вжиття заходів, спрямованих на дотримання прав гарантованих
цією статтею, і у відносинах між особами (див., серед іншого, «Лопез
Остра проти Іспанії», рішення від 9 грудня 1994 р., серія A № 303-C,
§ 51; «Сюрюжіу проти Румунії», № 48995/99, п. 59, рішення від 20 квіт-
ня 2004 р.).
69. Якщо розглядати справу зі сторони позитивного зобов’язання
з боку держави або з огляду виправдання втручання державної вла-
ди відповідно до пункту 2, то є очевидним, що принципи, які за-
стосовуються є достатньо суміжними. В обох випадках необхідно
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звернути увагу на дотримання справедливої рівноваги між конку-
руючими інтересами осіб і суспільства в цілому. Більше того, навіть
для позитивних зобов’язань, які випливають з пункту 1, випадки,
перераховані в пункті 2, можуть відігравати деяку роль при пошу-
ку бажаної рівноваги (див. «Морено Гомес проти Іспанії», № 4143/02,
п. 55, рішення від 16 листопада 2004 р.).
70. Більше того, розуміння позитивного зобов’язання залежить
від різноманості ситуацій, які виникають в договірних країнах, та за-
стосування у цих випадках відповідних термінів. Таке зобов’язання
не повинно бути інтерпретоване таким чином, щоб нав’язати органам
влади нестерпний та обтяжуючий тягар (див., mutatis mutandis, «Озгюр
Гюндем проти Туреччини», № 23144/93, п 43, CEDH 2000-III).

2. Застосування цих принципів до конкретної справи
a. Попередні зауваження

71. Суд спочатку зауважує, що заява, яка розглядається, ґрун-
тується на позбавленні Державним педагогічним інститутом (робо-
тодавець заявника) права користування державною квартирою, яка
знаходилась на балансі інституту.
72. Далі Суд нагадує, що він не може розглядати факти щодо
вилучення права володіння спірною квартирою та дозволу відкриття
останньої у відсутності заявника, оскільки вони мали місце у жовт-
ні-листопаді 1995 року і не підпадають, таким чином, ratione temporis
під юрисдикцію (див. Рішення від 11 березня 2003 року про прий-
нятність даної заяви). Суд бере до уваги, між тим, оцінку, яку Уряд
надав ситуації, яка склалась (див. п. 62 вище). Крім цього, Суд бере
до уваги заходи, що були застосовані державними органами з метою
відновлення права заявника на повагу до його житла та приватного
і сімейного життя.
б. Роль українських судів

73. Суд зазначає, що з січня 1996 року до березня 2001 року
заявник був позбавлений квартири та був вимушений жити зі своєю
дружиною у третіх осіб. Суд далі відмічає, що цивільна справа за-
явника тричі розглядалася українськими судами та що цей розгляд
закінчився прийняттям рішення від 6 січня 1999 року, яким було
визнано право заявника на спірну квартиру.
74 Суд не впевнений, що юридична складність цієї справи була
такою, що вимагала процес, що включав би в себе три судових роз-
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гляди тривалістю три роки, особливо враховуючи те, що заявник не
міг вести приватне та сімейне життя. Якщо навіть припустити, що
деякі дії були необхідні, Суд зауважує, що ставлення судів до стано-
вища заявника під час судового процесу було більш вимогливе, ніж
до сім’ї Ч.
75. У зв’язку з цим, Суд зазначає, що становище сім’ї Ч. було
взято до уваги українськими судами. Останні, зокрема, наказали
інституту надати їй іншу квартиру та призупинили виконання рі-
шення, що зобов’язувало її переїзд, з огляду на проблемний стан
здоров’я одного з членів сім’ї (див. п.п. 28-29 вище). Натомість, Суд
не впевнений, що судові органи вжили всіх можливих заходів для
того, щоб захистити приватне і сімейне життя заявника під час су-
дового розгляду.
76. У цьому контексті Суд особливо здивований тим, що у своєму
рішенні від 6 січня 1999 року Мелітопольський міський суд відхилив
позов про відшкодування шкоди, завданої заявникові, посилаючись
на те, що «відшкодування моральної шкоди задоволенню не підля-
гає, оскільки воно не передбачено національним законодавством»
(див. п. 22 вище). Суд нагадує, що заявник звертався з заявою до су-
ду про відшкодування шкоди, яка була спричинена йому внаслідок
проникнення в його квартиру та неможливістю користуватись нею.
77. Крім того, Суд зауважує, що в тому ж рішенні Мелітополь-
ський міський суд не розглянув законність відкриття квартири у
відсутність заявника, і це відбулося всупереч вказівкам, які були
дані обласним судом у своєму рішенні від 18 серпня 1998 року, де
він поставив під сумнів підписи трьох свідків – авторів заяв від 3
листопада 1995 року (див. п. 20 вище). Суд відмічає, що для розгля-
ду заяви заявника про відшкодування шкоди питання законності
відкриття квартири було очевидно важливим та безперечним. Суд
нагадує, що прокуратура не надала належної уваги вищезазначеному
(в порівнянні з наведеною вище справою Лопез Остра, п. 55).
78. Відповідно Суд вважає, що українські суди не виконали пов-
ністю завдань, які на них покладались в силу позитивних зобов’язань
держави відповідно до положень статті 8 Конвенції. Виправданням
є те, що за участю прокуратури суди відновили право заявника на
користування спірною квартирою, хоча в непомірні строки. З огляду
на обставини справи таке положення не може прирівнюватися до
поновлення права на повагу до житла, як і до приватного та сімей-
ного життя.
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c. Роль Державного педагогічного інституту у м. Мелітополь

79. Суд зауважує, що рішення від 6 січня 1999 року не могло
бути виконане у короткий термін через те, що відповідно до рішен-
ня інституту управління житлового майна у м. Мелітополі надало
Ч. ордер на володіння відповідною квартирою (див. п. 21 вище).
Суд вважає за необхідне з’ясувати статус та роль інституту щодо
прав заявника. З цього приводу Суд нагадує, що він не має пра-
ва замінювати національні органи, щоб визначити більш належну
поведінку інституту у справі. На думку Суду необхідно оцінити рі-
шення, які були прийняті цими органами, з огляду на відповідність
їх Конвенції. (див. рішення «Цвіжеті п. Хорватії», № 71549/01, § 49,
26 лютого 2004).
80. Суд зауважує, що інститут є вищим навчальним закладом,
який належить державі та підпорядкований Міністерству освіти та
науки України. З огляду на це, інститут має у своєму розпорядженні
частину державного житлового фонду для забезпечення житлових
потреб своїх службовців (див. п. 52 вище), зокрема, будівлі, збудо-
вані за рахунок коштів Міністерства освіти та науки України (див.
п. 27 вище).
81. Суд зауважує, що надання квартир, які є частиною державно-
го житлового фонду, проводиться відповідно до Житлового кодексу
України. Будь-яке рішення чи будь-який акт щодо розпорядження
житловим фондом приймаються державою, а деякі важливі функції
здійснюються місцевими радами (див. п.п. 56-57 вище).
82. Суд робить висновок, що інститут здійснює «державне уп-
равління» відповідно до законодавства України та контролюється
державною владою, в його функції також входить управління та роз-
поділення житлового фонду, що перебуває на балансі інституту, і,
таким чином, він може розцінюватись як «державна організація» в
сенсі практики Суду (див. «Святі монастирі проти Греції», рішення
від 9 грудня 1994, серія A № 301 – А, § 49; «Радіо Франція та інші проти Франції» (ріш.) N 53984/00, CEDH 2003-X (витяг), § 26; «RENFE
проти Іспанії», № 35216/97, рішення Комісії від 8 вересня 1997 рі-
шення «Михайленки та інші проти України», № 35091/02, 35196/02,
35201/02, 35204/02, 35945/02, 35949/02, 35953/02, 36800/02, 38296/02 и
42814/02, п. 45, рішення від 30 листопад 2004 року), а тому аргументи
Уряду – відповідача (дивитись п.п. 59 та 61 вище), які заперечують
відповідальність держави за дії або бездіяльність інституту, не є для
Суду переконливими.
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83. Що стосується судового провадження, то Суд вважає, що
протягом його тривалості інститут міг би краще вивчити положення
заявника, головним чином це стосується рішення інституту від 15
травня 1996 року, яке поновило його права на спірну квартиру. Саме
інститут міг би звернути увагу на той факт, що з січня 1996 року
заявник разом з його дружиною знаходились у місті Володимирі в
Росії, а не в Котовську у родичів.
84. Суд вважає, що інститут як власник та розпорядник частини
державного житлового фонду міг би реагувати більш належним чи-
ном, наприклад, надати заявникові тимчасове житло, що навіть не
потребувало б рішення суду. У разі відсутності вільних квартир на
своєму балансі інститут міг би звернутись за допомогою до місцевої
ради, яка також має частину державного житлового фонду у своєму
розпорядженні та здійснює контроль за цим питанням (див. п.п. 52,
56-57 вище). Це припущення є більш аргументованим та ґрунтується
на тривалості процесу до моменту прийняття рішення від 6 січня
1999, яке було остаточним і було виконано. Таким чином, з огляду
на вищевикладене, Суд не знайшов жодного виявлення будь-якої
ініціативи з боку інституту (у порівнянні з вищезгаданим рішенням
Лопез Остра, п.п 21, 53 та 57).
85. Суд зауважує, що інститут навпаки дав свою згоду Ч. на
приватизацію спірної квартири в той час, коли ще тривав судовий
розгляд, навіть не проінформувавши про це суд. Суд констатує,
що ці дії значною мірою затримали виконання рішення суду від 6
січня 1999 року (у порівнянні з вищезгаданим Лопез Остра, § 56).
Зокрема, необхідно було почати окремий процес для того, щоб ану-
лювати право приватної власності на квартиру (див. п.п. 25 та 28
вище). Суд нагадує, що Мелітопольський міський суд вважав неза-
конним рішення інституту стосовно приватизації квартири. Врахо-
вуючи це, Суд здивований докором, зробленим Урядом заявникові
про те, що він не подав з самого початку заяву про виселення (див.
п. 60 вище).
86. Дійсно, інститут був зобов’язаний поважати права також сім’ї
Ч., як це доводить Уряд. Суд нагадує, що стосовно цього визначення
справедливої рівноваги використовується як засіб, спрямований на
благо обох сторін. Але Уряд не вказав жодного засобу, прийнятого
інститутом щодо заявника.
87. Суд зазначає, що спірна квартира була надана заявникові
тільки 28 березня 2001 року і то в стані, непридатному для прожи-
вання. Все ж таки інститут як власник та розпорядник державного
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житлового фонду не вжив жодних заходів для того, щоб відшкодува-
ти завдану шкоду, а також заходів, які були б спрямовані на встанов-
лення відповідальних осіб за посягання на квартиру, що є частиною
державного житлового фонду, та притягнення їх до відповідальності
в судовому порядку. З огляду на зазначені обставини, Суду важко
визначити у справі реалізацію державного контролю над житловим
фондом, як це зазначено в Житловому Кодексі України (див. п. 5657 вище).
88. Суд звертає увагу на твердження заявника, надані 20 січня
та 16 лютого 2004 року, відповідно до яких пошкодження в квартирі
були очевидні, але з 28 березня 2001 року ніякого втручання не було
зроблено, щоб їх усунути. Суд констатує, що жодний аргумент, нада-
ний Урядом у своїх зауваженнях, не дозволяє поставити під сумнів
ці твердження. Зокрема, Уряд не надав жодного аргументу чи інфор-
мації, яка б стосувалась періоду з 28 березня 2001 року і стосувалась
би спірної квартири.
д. Висновки

89. Враховуючи судові рішення, винесені у справі, та поведінку
зацікавлених державних органів Суд вважає, що держава не вико-
нала своїх зобов’язань, які б полягали у встановленні можливості
користування заявником своїм правом на житло та приватне і сі-
мейне життя. З огляду на вищезазначене, Суд вважає, що мало місце
порушення статті 8 Конвенції.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТтІ 1 ПРОТОКОЛУ 1

90. Заявник скаржився, що в результаті незаконного проник-
нення в його квартиру за його відсутності його речі були викрадені
і державні органи не провели відповідного та ефективного розсліду-
вання тих обставин, які були зазначені в його скаргах з цього при-
воду. Він посилався на статтю 1 Протоколу 1, яка у своїй головній
частині сформульована таким чином:
«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 міжнародного права. (...)»
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A. Аргументи сторін

1. Уряд
91. Уряд підкреслював, що національні органи здійснили від-
повідне та ефективне розслідування скарг заявника, які стосувались
зникнення й пошкодження його речей, і не знайшли жодного пору-
шення прав заявника. Ці органи констатували, що під час відчинен-
ня квартири вона була порожньою.
92. Крім того, з огляду на посилання заявника Уряд нагадував
необхідність доказу його тверджень. Стосовно цього Уряд зауважу-
вав, що ні Мелітопольському міському суду ні під час кримінального
розслідування заявник не надав достатніх доказів щодо володіння
зазначеними ним речами та наявності їх у квартирі. Зокрема, заяв-
ник надав тільки три заяви на підтримку своїх вимог, серед яких дві
не були взяті до уваги судом з огляду на родинний зв’язок авторів з
заявником, а що стосується третьої заяви, то в ній не зазначалася ні
природа, ні кількість зазначених речей.
93. Уряд зазначив, що не обов’язково зберігати докази на під-
твердження кожної покупки. Проте, якщо мова йдеться про дуже
рідкісні предмети, такі, як бивні мамонта, заявник міг би запросити
в наукового інституту звіти про експедиції чи інші документи, які
змогли б підтвердити володіння такими речами.
94. Уряд докоряв заявникові за те, що він займав пасивну пози-
цію протягом розслідування, яка дуже ускладнила завдання влади і
яка поставила під сумнів існування вищезазначених речей.
95. У зв’язку з цим Уряд вважав, що зобов’язання, які виплива-
ють із статті 1 Протоколу 1, не можуть вимагати від держави пошуку
нібито вкрадених речей за відсутності співпраці зі сторони заявника.
За твердженнями Уряду сумнів щодо існування речей заявника та
його пасивність унеможливили належне реагування держави на си-
туацію, в якій опинився останній.

2. Заявник
96. Зі свого боку заявник стверджував, що розслідування не було
всебічним і об’єктивним, а було непомірно довгим та суперечливим.
Він критикував владу, яка відмовлялась узяти до уваги свідчення
двох родичів та Т.Г.М., а, навпаки, врахувала акт від 3 листопада
1995 року, навіть тоді, коли він у 1998 році, під час розслідування,
довів, що три з чотирьох свідків, які підписали цей документ, були
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відсутні, коли відчиняли квартиру. Проте, незважаючи на цю об-
ставину, у своєму рішенні від 6 січня 1999 року Мелітопольський
міський суд посилався весь час на постанову від 15 лютого 1996 року
про відмову в порушенні кримінальної справи про крадіжку речей
заявника.
97. Заявник також підкреслював, що він володів речами, які не
потребують доказів, оскільки це цілком очевидно, що чоловік, у яко-
го є житло, є дружина, також може мати особисті та сімейні речі.
Він вважав, що обов’язок доказування покладається, таким чином,
на Ч., якщо він стверджує протилежне. Крім цього, заявник заува-
жував, що жодного разу протягом розслідування не було проведено
обшуку у Ч., навіть після виникнення сумніву щодо правдивості
акта від 3 листопада 1995 року.
98. Щодо бивнів мамонта, то заявник стверджував, що він во-
лодів ними потягом двадцяти п’яти років, а документи, які б під-
тверджували їх існування, знаходились в архівах Академії наук
СРСР і були знищенні тільки протягом двох останніх років. Крім
того, заявник посилався на те, що він надав прокуратурі відеока-
сету з документальним фільмом, який транслювався по місцевому
телебаченню, на деяких кадрах якого знято його квартиру та бивні
мамонта в ній (Заявник не надав Суду копії цієї касети).
99. Заявник скаржився, що прокуратура і суди повністю скон-
центрували свою увагу на питанні існування його речей, замість то-
го, щоб встановити законність проникнення в його квартиру та від-
повідальність осіб, які були причетні до цього, таких, як директор
інституту, який дав свою згоду Ч. на здійснення зазначених дій.
В. Оцінка Суду

1. Загальні принципи
100. Суд нагадує, що стаття 1 Протоколу 1, яка спрямована в
основному на захист особи від будь-якого посягання держави на пра-
во володіти своїм майном, також зобов’язує державу вживати деяких
необхідних заходів, спрямованих на захист права власності (див. рі-
шення «Броньовський проти Польщі» [GC], N 31443/96, п. 143, CEDH
2004-…).
101. У кожній справі, у якій йдеться мова про порушення вищез-
гаданого права, Суд повинен перевірити дії чи бездіяльність держави
з огляду на дотримання балансу між потребами загальної суспіль-
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ної потреби та потребами збереження фундаментальних прав особи,
особливо враховуючи те, що заінтересована особа не повинна нести
непропорційний та непомірний тягар (див. рішення «Спорронг та
Лонрот проти Швеції», рішення від 23 вересня 1982, серія A № 52,
с. 26, п. 69).
102. Щоб оцінити поведінку держави щодо дотримання статті 1
Протоколу 1, Суд має зробити повне дослідження різних інтересів у
справі, беручи до уваги, що мета Конвенції полягає в захисті прав,
які є «очевидними та вагомими». Суд повинен встановити наявність
спірної ситуації. Дійсно, коли питання суспільної користі виникає у
справі, державні органи влади повинні реагувати належним чином,
правильно та з великою відповідальністю (див. рішення «Васілеску
проти Румунії», рішення від 22 травня 1998 року, Зібрання рішень та
ухвал 1998-III, с. 1078, § 51; «Бейлер проти Іспанії» [GC], № 33202/96,
§§ 110 in fine, 114 и 120 in fine, CEDH 2000-I).
103. Зокрема, якщо відповідно до положень статті 1 Протоколу
1 держава зобов’язана вжити заходів у вигляді розслідування, то ос-
таннє має бути проведено об’єктивно, у розумні строки й неуперед-
жено (див., mutatis mutandis, «Велікова проти Болгарії», № 41488/98,
п. 80, CEDH 2000-VI). Суд нагадує, що мінімальний та ефективний
критерій розслідування залежить від обставин справи, які оціню-
ються на основі сукупності фактів і беруться до уваги разом із ре-
альною роботою, проведеною при розслідуванні. Неможливо пере-
дбачити всю різноманітність ситуацій у процесуальних документах
розслідування (див., mutatis mutandis, рішення «Каіа проти Туречини»
від 19 лютого 1998 року, Збірник 1998-I, п.п. 325-326, п.п. 89-91, і «Гюлес проти Туреччини» від 27 липня 1998 року, Збірник 1998-IV, п.п.
1732-1733, §§ 79-81).

2. Окремий випадок
104. Щодо поставленого перед українськими судами питання
зникнення речей заявника, то Суд нагадує свою вищевикладену по-
зицію, що проникнення до квартири у відсутність заявника ніколи
не було предметом розгляду з погляду Конвенції та українського
законодавства. (п. 77 вище).
105. Крім того, Суд зауважує, що незважаючи на факти, які стосу-
вались цього проникнення, і були зазначені обласним судом у своєму
рішенні від 18 серпня 1998 року (див. п. 20 вище), Мелітопольський
міський суд не взяв їх до уваги при винесенні рішення від 6 січня 1999
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року, розглядаючи позов щодо відшкодування матеріальної шкоди за-
явникові, і посилався весь час на постанову від 15 лютого 1996 року
про відмову в порушенні кримінальної справи.
106. Суд зауважує, що із січня 1996 року до 27 травня 2003 року
кримінальне розслідування багато разів призупинялось, а потім бу-
ло закрите прокуратурою. Враховуючи всі обставини, Суд не може
знайти пояснення такій тривалості.
107. Що стосується розслідування, то Суд ще раз нагадує, що він
не може заміняти функції внутрішніх органів, зокрема, прокурату-
ри, щоб вказувати їй, як вести розслідування або вчиняти будь-які
інші дії. Суд, таким чином, не має компетенції у вивченні питання
щодо факту того, чи володів заявник, in fine, двома бивнями мамон-
та, колекцією коштовностей чи інших об’єктів, і де вони можуть на
даний час знаходитись. Проте Суд вважає за необхідне дослідити, чи
було розслідування ефективним і послідовним з погляду обставин,
які були викладені заявником, і чи таке розслідування відповідало
позитивним зобов’язанням відповідно до статті 1 Протоколу 1.
108. Суд відмічає, що проблема, яка постала перед прокурату-
рою, відрізняється від звичайної крадіжки та потребує уважного до-
слідження та встановлення винного. У цьому випадку мова йде про
проникнення в квартиру в момент відсутності заявника, яке було
дозволено владою, зокрема, з відома інституту, що було здійснене
двома особами, серед яких одна була Ч., який отримав право на
проживання в цій квартирі і який не міг надати достатніх доказів
незацікавленості в цій ситуації. Суд зауважує, що особи, які відкри-
ли двері квартири заявника, були відомі. Суд нагадує, що ці особи
склали акт про вільний стан квартири та запросили трьох інших
осіб підписати цей акт без будь-якої перевірки.
109. Суд зауважує, що заявник, посилаючись на зникнення своїх
речей, звернувся до прокуратури з заявою про перевірку законності
їх проникнення. Проте прокуратура жодним чином не відреагувала
і навіть не надала відповіді заявникові з цього приводу.
110. Суд зазначає, що під час розслідування справи прокурату-
ра ніколи не розглядала можливість відповідальності двох осіб, які
здійснили проникнення, в результаті чого зникли зазначені речі, і
все це всупереч скаргам заявника з цього приводу та без будь-яких
пояснень.
111. У зв’язку з цим, Суд нагадує, що прокуратура є держав-
ним органом правової держави, діяльність якого сприяє здійсненню
правосуддя, і в разі недотримання зобов’язань, покладених на цей
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орган, права, гарантовані Конвенцією, були б позбавлені їх «конк-
ретного та ефективного» сенсу. Одне з таких зобов’язань передбачає
те, що сторона, яка постраждала, може сподіватись на уважний та
ретельний розгляд її скарг (див., mutatis mutandis, вищезазначена рі-
шення Суругіу, § 65; також як рішення «Руіс Торіа і Хіро Баланi проти
Іспанії» від 9 грудня 1994 року, в серії A № 303 – и 303-B, стор. 12,
§ 29, та п.п. 29-30, § 27).
112. Суд вважає, що питання законності проникнення до квар-
тири заявника, і питання відповідальності цих двох осіб за можливе
втручання в його власність, заслуговували більшої уваги як судів,
так і прокуратури.
113. Суд зауважує, що згідно з постановою від 27 травня 2003
року розслідування було головним чином спрямоване на те, щоб ус-
тановити, чи володів заявник у дійсності зазначеними ним речами,
такими, як бивні мамонта, коштовності, меблі та ін. У розслідуванні
з цього приводу було відмічено, що заявник та його свідок Т.Г.М.
не могли вказати конкретне місце розташування меблів, які були в
заявника в попередній квартирі, і що шість сусідів заявника, серед
яких був і Ч., не бачили перевезення великих меблів до спірної квар-
тири, транспортування яких, за твердженнями зазначених осіб, не
могло пройти непоміченим (див. §§ 47- 48 вище). Уряд також доко-
ряв заявникові за його пасивність у доказуванні реального існування
своїх речей, зокрема, бивнів мамонтів.
114. Суд не бере до уваги шляхи перевірок тверджень заявника.
Проте Суду важко зрозуміти, чому під час розслідування весь час
заперечувалась реальність існування особистих речей, які належали
заявникові, особливо з огляду на заяву Т.Г.М., який допомагав заяв-
никові при переїзді (див. п. 46 вище).
115. Суд констатує, що неналежно перевіряючи питання існу-
вання речей заявника, прокуратура не приділяла достатньої уваги
скаргам заявника, які він подавав, та не звернула увагу на відпові-
дальність задіяних у справі органів влади. Суд з цього робить ви-
сновок, що держава не змогла забезпечити рівновагу між різними
інтересами у справі та не вчинила жодних зусиль для здійснення
ефективного й неупередженого розслідування щодо зникнення ре-
чей заявника в результаті проникнення з дозволу влади до його
квартири.
116. Виходячи з вищезазначеного, Суд констатує, що було пору-
шення статті 1 Протоколу 1.
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III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

117. Відповідно до статті 41 Конвенції:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і
якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткову компенсацію, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
A. Шкода

118. Суд підтверджує, що згідно з статтею 60 Регламенту Суду
при виникненні питання справедливої сатисфакції має бути наве-
дений детальний перелік претензій з відповідними документами чи
посвідками, що підтверджують вимогу, «без наявності яких Суд мо-
же відхилити вимогу повністю або частково».
119. 13 березня 2003 року після того, як заяву було визнано час-
тково прийнятною, Секретар Суду запросив заявника надати свої
вимоги щодо справедливої сатисфакції до 11 травня 2003 року. Про-
те він нічого не надав. У своїй заяві заявник вимагав суму в розмірі
32 100 доларів США для відшкодування моральної шкоди, а також
20 000 доларів США для відшкодування матеріальної шкоди, яку
він зазнав внаслідок зникнення належної йому суми у розмірі 5 000
доларів США готівкою, бивнів мамонта, коштовностей, меблів та
інших особистих речей, які він оцінив у 15 000 доларів США.
120. Уряд не надав жодних конкретних коментарів з цього при-
воду.
121. Враховуючи констатовані порушення, Суд вважає, що за-
явникові була спричинена моральна шкода, яка не може бути від-
шкодована простою констатацією порушення. Але сума, яку вима-
гає заявник, є надмірною. Що стосується матеріальної шкоди, то
Суд визначає, що заявник не надав жодного доказу з цього приводу.
Проте, є очевидним, що він зазнав певної шкоди в цьому сенсі.
122. Суд на засадах справедливості та відповідно до статті 41
Євро Конвенції присуджує заявникові суму в розмірі 8 000 євро за
всю завдану шкоду разом.
B. Судові витрати

123. Заявник на зробив жодної вимоги з цього приводу.
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C. пеня

124. Суд вважає прийнятним, що процентна ставка має базува-
тись на граничній ставці Європейського центрального банку, до якої
повинні бути додані три відсоткові пункти.

На цих підставах Суд одностайно
1. Постановляє, що було порушення статті 8 Конвенції;
2. Постановляє, що було порушення статті 1 Протоколу 1;
3. Постановляє
a) що Держава-відповідач має сплатити заявникові протягом
трьох місяців з моменту набуття рішенням статусу остаточного від-
повідно до статті 44 § 2 Конвенції 8 000 євро (вісім тисяч євро),
що мають бути конвертовані в українську гривню за курсом на дату
сплати, враховуючи будь-який податок, який може бути утриманий;
b) після закінчення вищезазначеного терміну на зазначену су-
му буде нараховуватись простий відсоток у розмірі граничної ставки
за кредитом Європейського центрального банку протягом усього пе-
ріоду прострочення плюс три відсоткових пункти;
4. Відхиляє одноголосно інші вимоги заявника щодо справедли-
вої сатисфакції.
Вчинено французькою, повідомлено в письмовій формі 22 люто-
го 2005 року згідно з §§ 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду.
С. Доллє
секретар

Ж.-П. Коста
голова
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
колишня ДРУГА СЕКЦІЯ
СПРАВА «Українська Прес-Група» проти УКРАЇНИ»
(Заява № 72713/01)

Рішення
Страсбург
29 березня 2005 року
Ця версія була виправлена відповідно до Правила 81 Регламенту
Суду. Виправлення призвело до зміни нумерації сторінок оригіналь-
ної версії.
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У справі «Українська прес-група» проти України»
Європейський суд з прав людини (друга секція), засідаючи пала
тою, до складу якої увійшли судді:
п. Ж.-П. Коста, голова,
п. А.Б. Бака,
п. Л. Лукаідес,
п. К. Юнґвірт,
п. В. Буткевич,
пані В. Томассен,
п. М. Угрехелідзе,
п. Т.Л. Ерлі, заступник секретаря секції,
після обговорення у нарадчій кімнаті 18 травня 2004 та 8 берез-
ня 2005 року виносить таке рішення, яке було прийнято у зазначе-
ний вище день:

ПРОЦЕдура
1. Справу було порушено проти України на підставі заяви
№ 72713/01, поданої до Суду 12 грудня 2000 року у відповідності до
ст. 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі
Конвенція), компанією «Українська Прес-Група» (далі – заявник).
2. Уряд України (далі – Уряд) був представлений його уповно-
важеними пані В. Лутковською та її наступницею пані З. Бортнов-
ською.
3. Ухвалою від 18 травня 2004 року Суд оголосив заяву частково
прийнятною.
4. Заявник і Уряд надали свої зауваження щодо суті справи
(правило 59 § 1). Після консультаціїї зі сторонами Палата вирішила
провести усні слухання щодо суті (правило 59 § 3 in fine). Слухання
було призначено на 6 липня 2004 року.
5. 2 липня 2004 року сторони надіслали до Суду пропозицію
щодо дружнього врегулювання справи.
6. 5 липня Суд відклав усні слухання справи для вивчення
дружнього врегулювання, якого досягли сторони.
7. 5 жовтня 2004 року Суд вирішив обійтись без усних слухань у
справі та відмовити у прийнятті дружнього врегулювання, запропо-
нованого сторонами, оскільки вважав, що принцип поваги до прав
людини, визначений у Конвенції, вимагав подальшого розгляду спра-
ви відповідно до § 1 статті 37 in fine та § 1 (b) статті 38 Конвенції.
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8. 1 листопада 2004 Суд змінив склад своїх секцій (правило 25
§ 1). Проте було вирішено залишити цю справу на розгляді у колиш-
ньої другої секції (правило 52 § 1).

ФАКТИ
9. Заявник, ЗАТ «Українська Прес-Група», є приватною юридич-
ною особою, яка зареєстрована та знаходиться в м. Києві, Україна.
Ця юридична особа є власником щоденної газети «День».
І. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ

10. Факти справи, представлені сторонами, можуть бути викла-
дені таким чином.
А. Провадження щодо публікації від 21 серпня 1999 року

11. 21 серпня 1999 року в газеті «День» було опубліковано статтю
Тетяни Коробової під назвою «Другий Юрік для бідних Йориків,
або Українська модифікація Лебедя?» У статті зазначається:
«Эпиграф: И это все о ней, о нашей и вашей Наташе. О месте, которое
прогрессивная социалистка Наталия Витренко может занять либо не
занять – в зависимости от того, какой из сценариев Банковой победит в
конечном итоге на «тендере» в кабинете № 1. И, конечно, со скидкой на
степень погрешности в прогнозировании управляемости объекта.
Первый вариант был обозначен еще весной и строился на положении,
что Петр Симоненко, по мнению Банковой, недостаточно «красив и
ярок» для исполнения роли «страшилки» в предвыборном сценарии
«а ля рюс» – «реформатор против красной угрозы». Наталия Витренко с ее «урановыми рудниками» и Владимиром Марченко гораздо более
впечатляюща. И потому лучшие политологи и социологи вдруг стали
нам рассказывать, что она единственная способна победить Кучму во
втором туре с 33 процентами. Политологов и социологов вскоре поправили, и процент Наталии Михайловны резко пошел вниз. Но это,
скорее, видимо, говорит об уровне свободного развития наук и склоках в окружении главного тела, нежели о реальных показателях пани
Витренко. Конечно, поверить в то, что треть населения страны, видя по
телевизору, как наша Наташа лупит депутата, уложенного на пол кула-
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ками Марченко, и при этом бежит не вызывать санитаров, а, наоборот,
голосовать за прогрессивный социализм – невозможно. Ну, очевидно
придется, если учесть, что «жириновский процент» 10-11 – это норма
в нормальной стране, а не в той, где общество уже преимущественно
состоит из больных и нищих. О том, что Наталии Витренко отводится
особая роль, подтвердилось и при мучительном подсчете Центризбиркомом подписей в ее поддержку. Это сегодня нам рассказывает многоуважаемый председатель ЦИК Михаил Рябец, как не прав Верховный
Суд, обошедший вопрос о миллионе подписей и заставивший ЦИК зарегистрировать кандидатами в президенты претендентов, по сути, без
учета этой нормы. Но совсем недавно тот же Рябец делился с обществом
откровениями, которые в переводе с доверительно-эмоционального
звучат так: все зарегистрированные ЦИК (добровольно!) кандидаты не
должны были быть зарегистрированы, потому что серьезной проверки
не выдержали бы подписные листы ни одного из претендентов, в том
числе и Кучмы? Тогда что же было критерием? Представление ЦИК и ее
председателя о том, какой именно расклад на предвыборной сцене будет наиболее целесообразен? Тогда и для ЦИК, видимо, не секрет, какие
дискуссии предшествовали решению Банковой в конечном итоге регистрировать Наталию Михайловну, у которой проблемы были по многим
причинам – может, здесь поделился бы подробностями безвременно
и очень не вовремя покинувший нашу страну Вадим Рабинович? Или
доверенное лицо Кучмы, господин Волков, вышедший победителем в
борьбе за регистрацию Наташи?
Как выясняется, не спасение получить в лице Витренко, в случае нерегистрации, сорвавшуюся с цепи дикую силу продиктовало окончательное решение Банковой, а сценарий «Кучма – Симоненко», в который срочно вносятся коррективы по причине «ненадежности» Петра
Николаевича. Дело в том, что постоянно демонстрируемая спикером
Ткаченком уверенность – дескать, с Симоненко удастся договориться, а также довольно устойчивая позиция некоторых компартийных
идеологов, которые полагают, что КПУ не нужны сегодня ни чистый
(компартийный) проигрыш, ни, те более, чистая (с проекцией на болгарский вариант) победа, спровоцировали усиление суеты на Банковой.
Сыпется б/у российский сценарий, а больше-то ничего нет! Поэтому в
дело пошел улучшенный вариант: довести именно Наталию Витренко
до второго тура, выставить ее против Кучмы – с уверенностью, что в
конечном итоге сработает страх перед тем, что Витренко с Марченко
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придут к управлению страной, и тогда все, в том числе и разнообразные
левые, дружно проголосуют за Кучму.
Рисковые ребята на Банковой, конечно. Потому что на их авантюру
можно было бы ответить адекватно. К примеру, все штабы основных
претендентов, выбывших из борьбы, договариваются и отпускают свои
электоральные массы на вольное голосование. Не призывая, разумеется, голосовать за Витренко, но проведя работу с активом: дескать, лозунг «только не Кучма!» актуален как никогда. В конце концов, аморальности в этом ни чуть не больше, чем в самой разработке сценаристов
кучминских штабов. И если наша юная демократия должна переболеть
свинкой, то чем раньше, тем лучше – крепче будет иммунитет, детские
болезни должны случаться в детском же возрасте.
В стране при президенте Витренко будет жутко и весело, но не долго.
Как в Крыму при Юрике Мешкове. А уж какое всенародное помешательство было… Сначала страшно, а потом смешно. Он выйдет, покричит
перед народом, стройно так, артистично, голос уверенный, металлический, все понятно, бабушки визжат и плачут, руки целовать пытаются…
А ни одна контора не слушается. Хвать за автомат – побежал главного
милиционера менять. Поменял. А на нового все чихают. Хвать – в СБУ.
А там с ним вежливо поговорили, а его вновь назначенных – с лестницы пинком и пообещали что-то оторвать… Время идет, разноцветная
оппозиция объединяется, разъехавшиеся было бандиты возвращаются, чиновничество от ЖЭКа до правительства саботирует, Верховный
Совет полномочия президентские ограничивает – все дружат между
собой против Юрика, жизнь лучше не становится, харизма рассыпается, народ трезвеет. Некоторые говорят: то Крым, у него за спиной Киев
был. Ну, кто был за спиной, когда появился – не будем сегодня ворошить. А то, что автономия – не государство, так в том то и дело. Была
бы армия – быстрее бы все кончилось, граждане… Марченко, генерала
Кузьмука, конечно, строить будет и отставлять, но очень посмотреть хочется… И Верховная Рада какая дружная останется, и как быстро конституционные поправки пойдут! Рассвет парламентаризма!.. Досрочные
выборы президента, видимо, будут весной?.. Наталия Михайловна, дай
Бог здоровья, окончательно поставит точку в спорах, способна ли украинская земля рождать собственных «ньютонов» в юбке. И единственное перспективное зло от этого эксперимента будет состоять в сложностях, которые на следующих выборах постигнут Юлию Тимошенко, как
очередного кандидата женского пола…Тут некоторые говорят: а страна,
а народ!? Господа, не мешайте народу осуществлять свое святое право
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выбора, если вы демократы. И не мешайте тому же народу в полной мере ощутить последствия своего выбора и ответственности за него…
Но, скорее всего, радость и триумф нашей Наташи мы в полном объеме
не увидим, поскольку «настолько буйных» на Банковой все таки мало.
И в результате, очевидно, тупо будет реализовываться разработка российского штаба – калька с российского же сценария. И здесь нас ждет
большая новость, так как, наконец, определилось, кто в нашей стране
может претендовать на роль российского Лебедя, между турами получившего назначение в Совбез, сдавшегося действующему президенту и в
немалой степени определившего его победу на новых выборах. Сценарный график нарождения нашей «доморощенной Лебеди» уже до 1 тура,
по сообщению информисточника, таков. В конце августа планируется
начало кампании в СМИ по поддержке идеи создания Комитета народного контроля (Ба! А Наталия Михайловна, кажется, уже говорила о
необходимости возрождения этой структуры!). В первой половине сентября, по просьбе трудящихся, президент этот комитет своим указом
создает. Он тут же приступает к действию – одна из громких акций планируется совместно с ЦИК по предотвращению нарушений предвыборного законодательства в СМИ. Параллельно вдруг в прессе начинается
антивитренковская кампания (реализовать этот замысел можно обязать
только пропрезидентские СМИ, они и будут этим заниматься). И тут
президент по плану должен выступить с резкими требованиями прекратить грязную пропагандистскую возню против народной защитницы.
Народ рукоплещет президенту, а он затем, в конце сентября, назначает
благодарную Наталию Михайловну председателем Комитета народного
контроля. После чего следует официально заявление кандидатов Кучмы
и Витренко, в результате – кандидат остается только один, а Наталия
Михайловна танцует Сен-Санса. То есть, может быть она еще не вслушивается в лебединую песню своей политической карьеры, но российские сценаристы потирают ручки и ждут завершения избирательной
кампании с чувством исполненного долга. Вариант, надо признать, не
слабый. Вопрос в том, до какой степени Наталия Михайловна готова к
оригинальности тех, кто ее пользует, и в какой мере она осознает уровень цинизма системы, пять лет готовившей фронт работ, на котором
прогрессивная социалистка должна от имени народа продемонстрировать свои замечательные способности учета и возможности контроля?
Цепь становится короче, поводок натягивается…Но, ведомый Березовским Лебедь-то, быстро убранный с «продажи» и поста, в конечном итоге
приземлился с его же помощью в богатом краю. Вряд ли в операции с
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Наташей у российского олигарха командированных штабных сценаристов столь же долгосрочные и перспективные замыслы… Но вполне
возможно, что, даже ощущая опасность для себя этого предприятия, Наталия Михайловна вынуждена будет понять: ей сделано предложение,
от которого невозможно отказаться. Вряд ли случайно уже сейчас сумской губернатор Щербань рассказывает в прессе, что финансово помогал
ПСПУ провести съезд. Потом господин Пинчук вспомнит, как содействовал пани Витренко в Днепропетровске. А тут,возможно, господин
Рабинович, вдруг взявшийся работать на рейтинг Мороза («Рабинович
против Мороза» – не надо быть родиной Макашова, чтобы тем не менее
сообразить, какие чувства это вызывает у большинства народонаселения), по совету АП займется более перспективными воспоминаниями,
связанными с ПСПУ… А потом, вдруг, документально всплывет, что
Банковая всяческим образом помогала Наталии Михайловне вовсе не
потому, что они семьями, по ее щедрым рассказам, дружат с господином
Разумковым. И, может быть, не останется сомнений ни у кого, что крутая оппозиционерка – на самом деле «громкоговоритель» администрции
Президента, исполняющий в Украине роль российского Жириновского
(как утверждают клеветники!) на персональной ставке. Роль-то простая:
говори, что угодно, но действуй «правильно», не огорчая главного папу,
а подрывая, наоборот, его врагов.
Таким образом, если тема «народного контроля» обозначится, следовательно, российский план запущен в производство. И основным конкурентом Кучмы назначается все-таки Петр Симоненко… Костенко –
Онопенко стали инициаторами блока, альтернативного союзу «трех
китов» – Марчук – Мороз – Ткаченко – по вполне понятным причинам.
У Костенко Рух то ли есть, то ли нет, но точно есть Заяц и другие верные
последователи тактики свергнутого ими Черновола. Суетится под властью на идеологической подстилке антилевого цвета. И именно здесь
определяется сегодня, какой рух «русее» в борьбе за национал-патриотические массы. Бедный же Онопенко, привыкший к разнообразному «кидалову», вряд ли сегодня мог бы искренне ответить на вопрос:
«Пообещают вице-премьера – пойдете под Кучму?» А уж как только к
двум этаким правоцентристам присоединился зеленый Кононов, главная идея которого состоит в желании избежать гнева Кучмы, не работая
в то же время на него, сомнений в том, что идеология блока заключается
в самосохранении – уже не остается. И примкнувший к нему «неопознанный объект» Олийнык, который себе на уме, общее ощущение пока
не меняет.
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Следовательно, на линии огня у Банковой остается только «тройственный союз» Марчука – Мороза – Ткаченко, к которому присоединился
«активный штык – Юрий Кармазин, а именно от этого союза зависит,
сколь удачно все остальные кандидаты смогут выполнять отведенные
им роли в игре Банковой на победу Кучмы. Иногда и в самом деле кажется, что родная страна заслужила то ли Кучму – 2, то ли второго Юрика… Неужели мы и в самом деле бедные Йорики? И если бы не дружно высказываемые пропрезидентскими людьми «опасения» по поводу
отмены результатов выборов, можно было бы подумать, что все у них
хорошо…»

12. 21 серпня 1999 року Наталія Вітренко (лідер Прогресивної
соціалістичної партії України) звернулася зі скаргою до Мінського
районного суду м. Києва на публікацію в газеті «День», вимагаючи
компенсацію моральної та матеріальної шкоди, оскільки інформа-
ція, яка містилася в статті, опублікованій 21 серпня 1999 року, була
неправдивою та зашкодила її гідності й репутації як члена Парла-
менту. 3 березня 2000 року Мінський районний суд м. Києва част-
ково задовольнив її вимоги та присудив стягнути з газети «День» на
користь Наталії Вітренко дві тисячі гривень як компенсацію мо-
ральної шкоди. Суд також дійшов висновку, що вся стаття, опуб-
лікована в газеті «День», була неправдивою, оскільки заявник не
довів правдивість інформації, яка була опублікована. Зокрема, суд
зазначив:
«…суд не погоджується з аргументами, наданими відповідачами,
оскільки інформація, викладена ними 21 серпня 1999 року в газеті
«День», була неправдивою. Ця стаття була опублікована на четвертій сторінці в рубриці «подробиці» та «прогноз», таким чином вона
не була чітко визначена для читача газети, як він чи вона могли розглядати «прогнози на майбутнє», виходячи з фактів, та, більше того,
«подробиць»…
…вищезгадана стаття 42 Закону України «Про друковані засоби масової інформації» містить конкретний перелік обставин, що звільняє
редакцію від відповідальності. В цей перелік «прогноз подробицями»,
і тому відповідальність відповідачів в даному випадку настає незалежно «чи вони мали намір дати оцінку розвитку подій останніх виборів
Президента в Україні…


369.68 євро.
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…цитати «второй Юрик для бедных Йориков, или украинская модификация Лебедя», «наша и ваша Наташа», «страшилка», «громкоговоритель Администрации Президента, исполняющий роль Жириновского
в Украине», які використав автор, може бути…вигадкою автора та не
являється «загальноприйнятою політичною риторикою», а тим більше
оціночним судженням автора…
…також, суд не погоджується…, що дана стаття стосується Наталії
Вітренко як кандидата в Президенти України, а не її приватного життя… Стаття стосується не особисто Наталії Вітренко, а має відношення
до існуючого визначеного плану «Банкової» (Адмінітрація Президента
України) та як могли маніпулювати Наталією Вітренко... Суд вирішує,
що особисте життя відповідача як особи тісно пов’язане з її політичними поглядами та переконаннями та з її роллю в політичному житті
суспільства. Тому роль «страшилки», яку, відповідно до прогнозів відповідача, пані Тетяни Коробової, було сплановано Адміністрацією Президента України, була не виправданою. Суд вважає це є уявою автора...
Суд вважає, що таке (що розповсюджено в статті) «оціночне судження»
є наклепом на честь, гідність та ділову репутацію позивача в той час,
коли вона була лідером Прогресивної Соціалістичної партії України, ...
народним депутатом України, та кандидатом на пост Президента України... Це означає, що стаття стосується як публічного, так і особистого
життя особи...»

13. 12 липня 2000 року Київський міський суд залишив це рі-
шення без змін. Зокрема, суд констатував, що висновки Мінського
районного суду м. Києва були правильними, оскільки відповідачі
не надали доказів і суд не встановив, що розповсюджена інформація
була правдивою.
В. Провадження щодо публікації 14 вересня 1999 року

14. 14 вересня 1999 року в газеті «День» була опублікована стаття
Тетяни Коробової під назвою «Про священную корову и воробышка:
лидер КПУ как последняя надежда Кучмы». У відповідному уривку
статті міститься таке:
«...к Петру Николаевичу пожаловал человек, похожий на доверенного
Кучмы Олександра Волкова, и будто бы он сказал лидеру КПУ: «Если
снимешься с гонки, останешься без головы. Сегодня снимаешь свою
кандидатуру – завтра тебя хоронят...
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...готовы идти до «конца», опираясь на решение съезда (Коммунистической Партии), и после избрания Кучмы сотрудничать с ним, приняв в
дар за услугу правительство…
...Петр Николаевич опять, наверное, на газету «День» обидится. Зря.
Тут притча одна на ум пришла и не уходит. Лютой стужею замерз на
лету воробышек и упал. Идет мимо корова – плех лепешку прямо на
воробышка. Он отогрелся, головку высунул, чирик-чирик, радостный
такой. А тут кошка – подкралась, цап-царап и нет воробышка. Мораль:
попал в дерьмо – сиди и не чирикай. И помни: не всяк тот враг, кто на
тебя кладет, и не всяк тот друг, кто тебя из дерма вытаскивает... Извините. За прямоту».

15. У грудні 1999 року Петро Симоненко (лідер Комуністичної
Партії) звернувся до Мінського районного суду м. Києва зі скаргою
на газету «День» та Тетяну Коробову, заявляючи, що інформація,
яка містилася в публікації, була неправдивою. Він також вимагав
захистити його честь, гідність і ділову репутацію та отримати ком-
пенсацію моральної шкоди. 8 червня 2000 року Мінський районний
суд м. Києва частково задовольнив вимоги Симоненка та присудив
стягнути з газети «День» на його користь одну тисячу гривень як
компенсацію моральної шкоди. Зокрема, суд відзначив:
«...при розгляді справи необхідно брати до уваги той факт, що Петро
Симоненко є політичним лідером і стаття стосується сфери його діяльності як політика, а не як пересічного громадянина...
Щодо інших цитат із статті, згаданих позивачам у його скарзі, суд вирішує, що при судовому розгляді було виявлено, що вони були неправдивими, оскільки відповідачі не змогли надати суду доказів, що підтверджували б правдивість опублікованої інформації. (...)
Представник відповідача стверджував протягом судового слухання, що
ці цитати були просто припущенням автора статті, а не стверджуванням
того, що це було так. Суд критично ставиться до даних пояснень, оскільки із тексту статті не вбачається, що журналіст вказує на це як на припущення і читач повинен розуміти даний текст в контексті припущення.
Порівняння позивача (Петра Симоненка) з «горобчиком» є принизливою образою. Більше того, не було надано доказів підтвердження існуючої угоди між П.Симоненком та діючою владою напередодні виборів, як
це вбачається із заголовку статті «Лідер КПУ як остання надія Кучми».


184.84 євро.
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...така (моральна) шкода визначалася на підставі того факту, що стаття
була опублікована напередодні президентських виборів, в яких позивач
також брав участь як кандидат. Тому (...) він був змушений на зустрічах
з виборцями давати пояснення з питань, що мали місце в статті. Отже,
ЗАТ «Українська прес-група» опублікувало неперевірену інформацію та
поширило відомості, які не відповідають дійсності (...), а Коробова Т.
вигадала та розповсюдила неправдиву інформацію...»

16. Суд також дійшов висновку, що такі твердження мають бути
визнані неправдивими:
«... заголовок статті на першій сторінці «Про священную корову и воробышка: Лидер КПУ как последняя надежда Кучмы.»
«...к Петру Николаевичу пожаловал человек, похожий на доверенного
Кучмы Олександра Волкова, и будто бы он сказал лидеру КПУ: «если
снимешься с гонки, останешься без головы. Сегодня снимаешь свою
кандидатуру – завтра тебя хоронят...»
«...готовы идти до «конца», опираясь на решение съезда (Коммунистической Партии), и после избрания Кучмы сотрудничать с ним, приняв в
дар за услугу правительство...»

17. 16 серпня 2000 року Київський міський суд залишив рішен-
ня Мінського районного суду м. Києва без змін. Зокрема, суд за-
значив, що Мінський районний суд м. Києва дійшов правильного
висновку, що відповідач у цій справі не надав доказів щодо прав-
дивості інформації, яка була розповсюджена стосовно Петра Симо-
ненка. Суд також вирішив, що висновки Мінського районного суду
м. Києва ґрунтувалися на матеріалах справи та відповідали чинному
законодавству.
II. Відповідне міжнародне право
А. Нещодавні Рекомендації Парламентської
Асамблеї Ради Європи

18. Нещодавня Рекомендація Парламентської Асамблеї «Свобо-
да слова в засобах масової інформації Європи» (№ 1589 (2003)) сто-
сується переслідування в Україні засобів масової інформації та жур-
налістів через критичні публікації про політиків і посадових осіб.
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В. Резолюція Парламентської Асамблеї 1346 (2003)
«Про виконання Україною своїх обов’язків та зобов’язань»

19. У відповідних частинах Резолюції ПАРЕ № 1346 зазначено:
«1. Парламентська Асамблея Ради Європи (далі – Асамблея) звертає увагу на свої Резолюції № № 1179 (1999), 1194 (1999), 1239 (2001), 1244 (2001)
та особливо Резолюцію № 1262 (2001) щодо виконання Україною своїх
обов’язків та зобов’язань.
11. Асамблея засуджує дуже часті випадки насильства проти журналістів (найвизначнішими серед яких є вбивства Георгія Ґонґадзе в
2000 р. та Ігоря Александрова у 2001 р.) і низький рівень розкриття цих
злочинів. Асамблея також схвильована зловживаннями, особливо в регіонах, з боку податкових, регуляторних органів та органів внутрішніх
справ, спрямованими на залякування опозиційних ЗМІ. Асамблея повторює свій заклик до органів влади України проводити свою політику
щодо засобів масової інформації таким чином, щоб переконливо продемонструвати свою повагу до свободи слова в країні. Стосовно цього
Асамблея також закликає органи влади України забезпечити опозицію
справедливим доступом до державних загальнонаціональних та регіональних каналів телебачення.
12. Асамблея схвильована спробами президентської адміністрації встановити ще щільніший контроль над державними, контрольованими
олігархами й незалежними засобами масової інформації. Щодо цього
Асамблея вітає постанову Верховної Ради України, прийняту 16 січня
2003 р., з питань політичної цензури в Україні та зміни, внесені Верховною Радою України 3 квітня 2003 р. до деяких законів щодо свободи слова, оскільки ці зміни спрямовані на посилення захисту прав
журналістів, зокрема в питанні їхньої відповідальності за поширення
інформації та доступу до офіційних документів. Асамблея дуже сподівається, що ці положення виконуватимуться належним чином органами влади всіх рівнів (національного, регіонального та місцевого).»
С. Резолюція Європейського Парламенту щодо України (2004)

20. У відповідних частинах Резолюції Європейського Парламен-
ту зазначено:
«...Е. Беручи до уваги, що свобода слова продовжує знаходиться під загрозою, усе частіше мають місце серйозні порушення проти ЗМІ та жур-
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налістів, такі як прямий тиск та втручання у діяльність окремих ЗМІ з
боку державних службовців, свавільні адміністративні та правові заходи проти телевізійних станцій, інших ЗМІ, утиски та насильство проти
журналістів,
...2. Закликає органи влади України поважати свободу слова і постійно
вживати ефективних заходів задля попередження й покарання випадків втручання у діяльність незалежних ЗМІ, свавільних адміністративних та правових дій проти телевізійних станцій, інших ЗМІ, а також
утисків і насильства проти журналістів...»
D. Звіт Комітету міністрів Ради Європи про місію Секретаріату
з питань інформування й допомоги до Києва 16-19 березня 2004 року:
«Виконання зобов’язань: становище в Україні»
(SG/Inf(2004)12, 8 квітня 2004 року)

21. Звіт від 8 квітня 2004 року містить такі положення, які сто-
суються свободи слова:
«47. Свобода вираження поглядів і свобода засобів масової інформації
в Україні, які вже висвітлювалися в експертних звітах та коментарях
українських органів влади ..., і далі є підставою для серйозної стурбованості…
...55. Згідно з відомостями, зібраними Делегацією Секретаріату, деякі з
норм нового Цивільного кодексу, що набув чинності на початку 2004
року (тексту якого на цей момент немає), здається, так само створюють
проблеми щодо свободи вираження поглядів та інформації. Це стосується, зокрема, статті 277, яка встановлює, що «негативна інформація
вважається недостовірною», і статті 302, яка передбачає, що «інформація, повідомлена державними органами, вважається достовірною».
Ці норми можуть призвести до того, що журналісти вдаватимуться до
самоцензури, аби уникнути обвинувачень за цими статтями. Хоча українські суди ще не ухвалювали рішень, спираючись на ці норми, бо
новий Цивільний кодекс набрав чинності лише недавно, але цей факт
становить ще одну причину для занепокоєння.
Конкретні рекомендації: …Українські органи влади мали б втілити в
життя рекомендації Ради Європи, спрямовані на узгодження українських законів у галузі засобів масової інформації з відповідними стандартами Ради Європи. Вони мають забезпечити суворе дотримання
стандартів, які зокрема встановлені в статті 10 Європейської конвенції
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з прав людини, у будь-якому законопроекті, який стосується до свободи
вираження поглядів і інформації.»
III. відповідне національне законодавство
А. Конституція України від 28 червня 1996 року

22. Відповідно до положень Конституції:

Стаття 32
«...Кожному гарантується судовий захист права спростовувати
недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім’ї та права ви-
магати вилучення будь-якої інформації, а також право на відшкоду-
вання матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, збері-
ганням, використанням та поширенням такої недостовірної інфор-
мації».

Стаття 34
«Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на віль-
не вираження своїх поглядів і переконань.
Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і
поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на
свій вибір.
Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах
національної безпеки, територіальної цілісності або громадського
порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охоро-
ни здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей,
для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденцій-
но, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя».
В. Цивільний кодекс 1963 року

23. Відповідно до положень Цивільного кодексу:

Стаття 7. Захист честі, гідності та ділової репутації
«Громадянин або організація вправі вимагати по суду спросту-
вання відомостей, що не відповідають дійсності або викладені не-
правдиво, які порочать їх честь, гідність чи ділову репутацію або
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завдають шкоди їх інтересам, якщо той, хто поширив такі відомості,
не доведе, що вони не відповідають дійсності.
...Громадянин або організація, відносно яких поширені відо-
мості, що не відповідають дійсності і завдають шкоди їх інтересам,
честі, гідності або діловій репутації, вправі поряд із спростуванням
таких відомостей вимагати відшкодування майнової і моральної
шкоди, завданої їх поширенням. Щодо вимог про спростування цих
відомостей та компенсацію моральної шкоди встановлюється строк
позовної давності в один рік».
С. Цивільний Кодекс 2003 року

24. Відповідно до положень Цивільного кодексу:

Стаття 23. Відшкодування моральної шкоди
«1. Особа має право на відшкодування моральної шкоди, завда-
ної внаслідок порушення її прав...»

Стаття 277. Спростування недостовірної інформації
«...3. Вважається, що негативна інформація, поширена про осо-
бу, є недостовірною.
...6. Фізична особа, особисті немайнові права якої порушено у
друкованих або інших засобах масової інформації, має право на від-
повідь, а також на спростування недостовірної інформації у тому ж
засобі масової інформації в порядку, встановленому законом.
Спростування недостовірної інформації здійснюється незалеж-
но від вини особи, яка її поширила.
7. Спростування недостовірної інформації здійснюється у такий
же спосіб, у який вона була поширена».
D. Закон України «Про інформацію»

25. Відповідно до положень Закону України «Про Інформацію»:

Стаття 47. Відповідальність за порушення законодавства
про інформацію
«...Відповідальність за порушення законодавства про інформа-
цію несуть особи, винні у вчиненні таких порушень, як:
...надання інформації, що не відповідає дійсності;

242

«Українська Прес-Група» проти України

...поширення відомостей, що не відповідають дійсності, ганьб-
лять честь і гідність особи;...»
Е. Закон України «Про друковані засоби масової інформації»

26. Відповідно до положень Закону України «Про друковані за-
соби масової інформації»:

Стаття 26. Права та обов’язки журналіста редакції
«…Журналіст зобов’язаний:
...2) подавати для публікації об’єктивну і достовірну інформа-
цію; …»

Стаття 37. Спростування інформації
«Громадяни, юридичні особи і державні органи, а також їх за-
конні представники мають право вимагати від редакції друкованого
засобу масової інформації опублікування ним спростування поши-
рених про них відомостей, що не відповідають дійсності або прини-
жують їх честь та гідність.
Якщо редакція не має доказів того, що опубліковані нею відо-
мості відповідають дійсності, вона зобов’язана на вимогу заявника
опублікувати спростування їх у запланованому найближчому випус-
ку друкованого засобу масової інформації або опублікувати його за
власною ініціативою…»

Стаття 42. Звільнення від відповідальності
«Редакція, журналіст не несуть відповідальності за публікацію
відомостей, які не відповідають дійсності, принижують честь і гід-
ність громадян і організацій, порушують права і законні інтереси
громадян або являють собою зловживання свободою діяльності дру-
кованих засобів масової інформації і правами журналіста, якщо:
1) ці відомості одержано від інформаційних агентств або від за-
сновника (співзасновників);
2) вони містяться у відповіді на інформаційний запит щодо до-
ступу до офіційних документів і запит щодо надання письмової або
усної інформації, наданої відповідно до вимог Закону України «Про
інформацію»;
3) вони є дослівним відтворенням офіційних виступів посадо-
вих осіб державних органів, організацій і об’єднань громадян;
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4) вони є дослівним відтворенням матеріалів, опублікованих ін-
шим друкованим засобом масової інформації з посиланням на нього;
5) в них розголошується таємниця, яка спеціально охороняється
законом, проте ці відомості не було отримано журналістом незакон-
ним шляхом».
F. Практика Верховного Суду України

27. Відповідно до Постанови Пленуму Верховного Суду України
№ 4 від 31 березня 1995 року «Про судову практику в справах про
відшкодування моральної (немайнової) шкоди»:
«...11. ...Критична оцінка певних фактів ... не можуть бути підставою для
задоволення вимог про відшкодування моральної (немайнової) шкоди.
Однак якщо при цьому допускаються образа чи порушення інших захищених законом прав особи (розголошення без її згоди конфіденційної
інформації, втручання в приватне життя тощо), то це може тягти за собою відшкодування моральної шкоди...»

28. Відповідно до Постанови Пленуму Верховного Суду України
№ 7 від 28 вересня 1990 року «Про застосування судами законодавс-
тва, що регулює захист честі, гідності і ділової репутації громадян
та організацій»:
«...17. Відповідно до ст. 7 Цивільного кодексу України відповідач повинен
довести, що поширені ним відомості відповідають дійсності. На позивача покладається обов’язок довести лише факт поширення відомостей,
які його порочать, особою, до якої пред’явлений позов. Проте позивач
має право подати докази невідповідності дійсності таких відомостей».

29. Відповідно до ухвали Верховного Суду України від 11 верес
ня 2002 року у справі «С. проти газети «Сім’я та Дім»:
«...розглядаючи справи про захист честі й гідності (суди), мають брати
до уваги, що критична оцінка фактів і недоліків, думок та поглядів, (чи)
критичні огляди творів мистецтва не можуть бути підставою для задоволення позовів про відшкодування моральної шкоди».
G. Рішення національних судів, надані Урядом

30. Уряд надав Суду рішення національних судів, які, на його
думку, містять оцінку оціночних суджень, а саме:
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− рішення Старокиївського районного суду м. Києва від 18 жовт
ня 2000 року;
− рішення Радянського районного суду м. Києва від 25 жовтня
2000 року;
− рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 20 лис-
топада 2000 року;
− рішення Лубенського районного суду Полтавської області від
21 січня 2001 року;
− рішення Артемівського міського суду Донецької області (під-
тримане Донецьким апеляційним судом 17 грудня 2001р.);
− рішення Мінського районного суду м. Києва від 24 липня 2001
року;
− рішення Володарського міського суду від 18 вересня 2001 року;
− рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 28 ве-
ресня 2001 року;
− рішення Центрального районного суду м. Миколаєва від 23
квітня 2003 року;
− рішення Ленінського районного суду м. Севастополя від 15
травня 2000 року;
− витяги з рішень щодо застосування ст. 10 Конвенції націо-
нальними судами, які наведені в книзі заступника Голови апеляцій-
ного суду Миколаївської області В. Паліюка «Застосування судами
України Конвенції про захист прав та основних свобод людини»
(С. 146-212)
H. Витяги із судової статистики,
опублікованої Верховним Судом

31. Відповідний витяг зі статистики Верховного Суду за 2002 рік
зазначає таке:
«У 2002 році судами розглядалося близько 6 177 справ щодо захисту
честі, гідності та ділової репутації. З них 1 978 позовів розглядалися
по суті, що становить 49,4% від загальної кількості справ, процедури в
яких були припинені; позови були задоволені в 1 116 справах, або 56,4%
від загальної кількості справ, у яких прийнято рішення. Позивачам у
цих справах компенсовано близько 4 224 000 грн. До судів подано приблизно 1 109 позовів проти засобів масової інформації, з яких 356 справ
розглядалося по суті, 223 позови було задоволено, або 62,6% від справ,
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що розглядалися, і... були прийняті рішення. Загальна сума задоволених позовів становила 1 191 000 грн.».

32. Відповідний витяг зі статистики Верховного Суду за 2003 рік
зазначає таке:
«У 2003 році судами розглядалося близько 6 200 справ щодо захисту
честі, гідності і ділової репутації; 2 000 справ розглядалися по суті, і
процедури щодо них були припинені. У 1 100 справах позови були задоволені (53,5% від загальної кількості справ). Загальна сума задоволених позовів сягнула 8 419 000 грн. Серед вказаних справ 927 справ було
ініційовано проти засобів масової інформації, що на 16,4% менше, ніж
попереднього року. З цих позовів розглядалося 308 справ і 187 заяв було
задоволено, що становить приблизно 60,7% від усіх справ, що розглядалися. Загальна сума задоволених позовів дорівнювала 4 535 000 грн.».
IV. ВІДПОВІДНІ ЗВІТИ ЩОДО СТАНУ СВОБОДИ СЛОВА В УКРАЇНІ
А. Звіт Human Rights Watch від березня 2003 року

33. У звіті Human Rights Watch (березень 2003, том 15, № 2 (D))
зазначається про систематичний «правовий утиск» українських ЗМІ
з боку Уряду і про спроби останнього контролювати ЗМІ та інфор-
мацію, що ними розповсюджується.
B. Звіт Державного департаменту США про ситуацію
щодо ЗМІ в Україні (2003 року)

34. У відповідних положеннях Звіту Держдепартаменту США за-
значається:
«a. Свобода Слова та Преси
...Неурядова організація «Freedom House» знизила рейтинг краї-
ни з «частково вільної» до «невільної» через державну цензуру на
телебаченні, постійний утиск і підрив роботи незалежних ЗМІ та
неспроможність органів державної влади адекватно розслідувати ви-
пади проти журналістів.
...Використання погрози подання позовів щодо наклепу продов
жували придушувати свободу преси, однак спостерігається, що кіль-
кість позовів упродовж року зменшилася.
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...3 квітня Верховна Рада прийняла закон, який встановлює ме-
жу щодо суми компенсації, яку можна вимагати за позовами щодо
наклепу. Закон вимагає, аби позивач вносив плату від 1 до 10% від
розміру компенсації, яку він вимагає, у формі мита, яка йому не по-
вертається, якщо позивач програє справу. Крім того, закон звільняє
пресу від відповідальності за необразливі висловлювання, які не міс-
тять фактичних даних, зокрема критику. Незважаючи на ці заходи,
служба уповноваженого ВР з прав людини висловила занепокоєння
щодо «астрономічних» сум, присуджених як компенсацію за стверд-
жуваний наклеп.
...Для впливу чи залякування преси урядові установи викорис-
товували кримінальні справи щодо наклепу та позови, які ґрунту-
валися на стверджуваному завданні шкоди «особистій честі та гід-
ності». Відповідно до даних Інституту Масової Інформації впродовж
року було подано 46 позовів проти ЗМІ та журналістів. За оцінками
ІМІ 90% цих позовів були подані посадовими особами. Стаття 7 ЦК
дозволяє кожному, включаючи посадовців, вимагати відшкодування
шкоди, якщо поширена інформація є недостовірною або завдає шко-
ди честі й гідності особи.
Новий ЦК, прийнятий цього року, який має набрати чинності
в 2004 році, передбачає, що негативна інформація про особу має
вважатися недостовірною, якщо особа, яка поширила інформацію,
не доведе протилежне. Журналісти та правові аналітики висловили
занепокоєння тим, що цей кодекс матиме негативний вплив на сво-
боду слова та преси».
C. Тиск, політика та преса (витяг зі Звіту «Статті 19»
стосовно свободи преси в Україні)

35. У відповідних частинах Звіту «Статті 19» щодо свободи преси
в Україні (§ 3.6 «Свобода слова та наклеп») зазначено таке:
«4.1.3 Україна: ...У 1999 році було зареєстровано 2 258 позовів
проти ЗМІ на суму понад 90 млрд. грн., з яких приблизно 55% було
подано посадовими особами. Близько 70% цих справ були фіктив-
ними й ініційовані з метою здійснення впливу на діяльність ЗМІ.
Як повідомлялося, у 2001 році проти газети «День» було подано 45
позовів на загальну суму 3,5 млн. грн. Така сама ситуація була й у
2002 році. Деякі суди першої інстанції навіть видають накази про
замороження рахунків газети на час розгляду в суді цивільних справ
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щодо наклепів, а майно газети може бути конфісковано для того,
щоб змусити її сплатити штрафи.
...Відповідно, багато журналістів публікуються анонімно, ви-
користовуючи псевдонім, аби при висвітленні політично чутливих
питань уникнути особистих нападок. Зокрема, журналісти відчува-
ють, що критика Верховної Ради та Кабінету Міністрів є відносно
безпечною, на відміну від критики Президента.
Стаття 8 (3) ЦК ... наклеп містить подвійну вимогу. Твердження
має бути недостовірним та завдавати шкоди репутації для того, щоб
вважатися наклепом відповідно до міжнародних стандартів дифама-
ції. Однак стаття також містить положення про захист інших «інте-
ресів», що є досить розмитим, і тому дає підстави для неоднознач-
ного тлумачення та можливого зловживання: інші інтереси, такі як
приватність, мають захищатися шляхом спеціальних гарантій, тоді
як межі законодавства про дифамацію мають бути чітко й однознач-
но визначені.
...Крім того, ст. 37 Закону України «Про друковані засоби масо-
вої інформації (пресу) в Україні» констатує, що у справах стосовно
наклепів може вимагатися спростування, якщо інформація є недос-
товірною або шкодить репутації особи.
...Навпаки, з метою дотримання права відповіді у справах щодо
наклепів інформація має бути недостовірною і шкодити репутації
особи... Ст. 4401 щодо відшкодування моральної (немайнової) шкоди
зазначає: «Моральна (немайнова) шкода, заподіяна громадянину або
організації діяннями іншої особи, яка порушила їх законні права,
відшкодовується особою, яка заподіяла шкоду, якщо вона не доведе,
що моральна шкода заподіяна не з її вини. Моральна шкода відш-
кодовується в грошовій або іншій матеріальній формі за рішенням
суду незалежно від відшкодування майнової шкоди.» ...Тягар дове-
дення покладається на особу, яка поширює інформацію.
Позитивним кроком стало прийняття Закону України «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України з питань забезпе-
чення та безперешкодної реалізації права людини на свободу слова»,
який зазначає, що органи державної влади, органи місцевого самов-
рядування як позивачі у справах про захист честі, гідності та ділової
репутації вправі вимагати по суду лише спростування недостовірної
інформації та не мають права вимагати відшкодування моральної
(немайнової) шкоди. Той же закон вніс гарантію «щодо державної
підтримки засобів масової інформації», де вказувалося, що у справах
за позовами публічних посадових осіб до ЗМІ суд вправі призначи-
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ти компенсацію моральної (немайнової) шкоди лише за наявності
умислу журналіста чи службових осіб засобу масової інформації, та
що негрошові заходи, такі як спростування, мають пріоритет над
грошовими. Закон чітко вказує, що журналісти повинні мати пере-
ваги під час захисту обґрунтованої публікації.
Журналісти отримають краще правове представництво в суді і,
таким чином, здатні вигравати більше справ, в тому числі й завдяки
правовому навчанню, що забезпечується міжнародними організа-
ціями.
...Стаття 277 ЦК України… що набирає чинності 01.01.2004, вста-
новлює, що «негативна інформація, поширена про особу, є недос-
товірною». Під «негативною інформацією» розуміється будь-яка фор-
ма критики чи змалювання особи в негативному світлі.
Ця гарантія є не лише порушенням свободи вираження думки,
а й перевертає дійсність із ніг на голову таким чином, що будь-що
правдиве, але негативне твердження вважатиметься недостовірним.
Це не може бути виправдане як необхідне, оскільки поширення не-
гативних фактів, так само як і думок про людей, часто-густо буде
справою значного громадського інтересу. Наприклад, викриття ко-
рупції вимагатиме обох згаданих аспектів.
...Як висновок, ситуація залишається критичною... Україна до-
сягла певного прогресу в напрямку свободи преси, однак журналіс-
ти щоденно стикаються з величезними проблемами, що може пос-
тавити професійну журналістику в розряд небезпечних професій.
Для поглиблення демократичних процесів та для створення умов, за
яких ЗМІ зможуть плідно працювати, життєво важливими є єднан-
ня та солідарність серед членів журналістської професії, груп ЗМІ та
громадянського суспільства за підтримки міжнародних інституцій.
У цьому контексті корисними можуть стати міжнародні регіональні
ініціативи, що сприяють переданню досвіду та ноу-хау задля взаєм-
ного посилення демократичного поступу».

ПРАВО
I. ПОДАЛЬШИЙ РОЗГЛЯД ЗАЯВИ

36. Уряд та заявник досягли дружнього врегулювання (див. § 7
вище), у прийнятті якого Суд відмовив 5 жовтня 2004 року. При ць-
ому Суд посилався на серйозність природи заявлених у справі скарг,
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які стосувалися стверджуваного втручання у свободу заявника на
вираження поглядів. Тому Суд не визнав за необхідне викреслити
заяву із свого реєстру справ. Суд вирішив, що у справі наявні особ-
ливі обставини, які стосуються поваги до прав людини, що вста-
новлена Конвенцією та Протоколами до неї, і які потребують по-
дальшого розгляду заяви щодо суті. (статті 37 § 1 in fine та 38 § 1(b)
Конвенції).
II. СтвЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 10 КОНВЕНЦІЇ

37. Заявник скаржився, що при аналізі оціночних суджень на-
ціональні суди не застосували практику Європейського суду з прав
людини щодо статті 10 Конвенції, зокрема справу Lingens v. Austria
(рішення від 8 липня 1968 року, Серія А, № 103). Заявник також
скаржився, що національні суди визнали публікації, які становили
предмет спору, такими, що не відповідали дійсності. Він стверджу-
вав, що суди не змогли розрізнити «оціночні судження» та «факти»,
які містились у відповідних публікаціях від 19 серпня 1999 року та
14 вересня 1999 року. Заявник також стверджував, що рішення судів
становили втручання в його право вільно поширювати інформацію.
Заявник посилався на статтю 10 Конвенції, яка у її відповідній час-
тині проголошує:
«1. Кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає
свободу дотримуватись своїх поглядів, одержувати та передавати інформацію та ідеї без вручання органів державної влади незалежно від кордонів. Ця стаття не перешкоджає державі вимагати ліцензування діяльності радіомовних, телевізійних та кінематографічних підприємств.
2. Здійснення цих свобод, оскільки воно пов’язано із обов’язками і відповідальністю, може підлягати таким формальностям, умовам, обмеженням або санкціям, що встановлені законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадської безпеки, для
охорони громадського порядку або запобігання злочинам, для охорони
здоров’я або моралі, для захисту репутації або прав інших осіб, для запобігання розголошенню конфіденційної інформації або для підтримання авторитету і безсторонності суду і є необхідними в демократичному суспільстві.»
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A. Практика Суду

38. Преса відіграє суттєву роль у демократичному суспільстві.
І хоча вона не може переступати певні межі, зокрема щодо репутації
та прав інших осіб, тим не менш, її обов’язком є передавати у спосіб,
сумісний із її обов’язками та відповідальністю, інформацію та ідеї з
усіх питань загального інтересу (див. «De Haes and Gijsels v. Belgium»,
рішення від 24 лютого 1997, «Reports of Judgments and Decisions 1997-I»,
С. 233-34, § 37). На пресу не лише покладено обов’язок поширювати
таку інформацію та ідеї: суспільство також має право отримувати їх.
Якби було інакше, преса була б неспроможна відігравати свою важли-
ву роль «вартового суспільства» (див. «Thorgeir Thorgeirson v. Iceland»,
рішення від 25 червня 1992 р., Серія A, № 239, С. 28, § 63).
39. Суд нагадує, що відповідно до § 2 статті 10 Конвенції сфера
для обмеження політичних висловлювань чи дебатів щодо питань,
які становлять загальний інтерес, є дуже малою (див. « Sürek v. Turkey»
(№ 1) [GC], no. 26682/95, § 61, ECHR 1999-IV). Крім того, межа до-
пустимої критики щодо політика, який виступає у своїй публічній
якості, є ширшою ніж щодо приватної особи. На відміну від остан-
нього, перший неминуче та свідомо відкриває кожне своє слово та
вчинок для ретельної уваги журналістів і всього суспільства, і тому
має виявляти більшу терпимість. Звичайно, право на захист репу-
тації поширюється і на політиків, навіть коли вони виступають не
як політики, проте вимоги такого захисту мають бути збалансовані
з інтересами суспільства до відкритої дискусії з політичних питань
(див. рішення у справі «Lingens v. Austria», від 8 July 1986, Серія A,
№ 103, С. 26, § 42).
40. Стаття 10 захищає не лише суть висвітлених ідей та інформа-
ції, але також і форму, в якій вони надані (див. «Oberschlick v. Austria»
(№ 1), рішення від 23 травня 1991, Серія A, № 204, стор. 25, § 57).
Журналістська свобода передбачає також використання висловлю-
вань, деякою мірою перебільшених або навіть провокаційних (див.
рішення у справі «Prager and Oberschlick v. Austria (no. 1)», від 26 квітня
1995, Серія А, № 313, С. 19, § 38). При дотриманні умов § 2 статті
10 Конвенції, право вільно передавати інформацію поширюється не
лише на «інформацію» та «ідеї», які сприймаються сприятливо або
вважаються необразливими чи нейтральними, але й такі, які обра-
жають, шокують чи викликають стурбованість. Такі є вимоги плю-
ралізму, толерантності і лібералізму, без яких немає «демократичного
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суспільства» (див. рішення у справі «Handyside v. the United Kingdom»,
від 7 грудня 1976, Серія А, № 24, С. 23, § 49).
41. У своїй практиці Суд розрізняє факти та оціночні суджен-
ня. Якщо існування фактів може бути підтверджене, правдивість
оціночних суджень не піддається доведенню. Вимога довести прав-
дивість оціночних суджень є нездійсненною і порушує свободу вис-
ловлення думки як таку, що є фундаментальною частиною права,
яке охороняється статтею 10 Конвенції (див. наведене вище рішення
у справі Lingens v. Austria, С. 28, § 46).
42. Однак навіть якщо висловлення є оціночним судженням,
пропорційність втручання має залежати від того, чи існує достатнє
фактичне підґрунтя для оспорюваного висловлювання. Залежно від
обставин конкретної справи, висловлювання, яке є оціночним суд-
женням, може бути перебільшеним за відсутності будь-якого фактич-
ного підґрунтя (див. згадане вище рішення «De Haes Gijsels v. Belgium»,
С. 236, § 47).
43. Завданням Суду при виконанні його наглядової функції є не
заміна собою національних органів, а скоріш аналіз (у світлі статті
10 та справи в цілому) рішень, які вони прийняли відповідно до
своїх повноважень. Зокрема, Суд має визначити, чи було втручання
«пропорційним законним цілям, що ставилися» та чи були причини,
наведені національними органами для виправдання такого втручан-
ня, «відповідними та достатніми». При цьому Суд має переконати-
ся, що національні органи застосували стандарти, що відповідали
принципам статті 10 і, крім того, що вони ґрунтували свої рішен-
ня на належній оцінці відповідних фактів (див. рішення у справі
«Jerusalem v. Austria», заява № 26958/95, § 33, ECHR 2001-II).
B. Застосування практики Суду до цієї справи

1. Чи мало місце втручання
44. Уряд погодився, що в цій справі мало місце втручання у пра-
ва заявника, передбачені статтею 10 Конвенції. Проте він стверджу-
вав, що це втручання було виправданим.
45. Суд повторює, що це втручання становитиме порушення
статті 10 Конвенції, якщо воно не підпадатиме під одне з виклю-
чень, встановлених § 2 статті 10 Конвенції. (див. рішення у справі
«Handyside v. the United Kingdom», від 7 December 1976, Серія А, № 24,
С. 21, § 43). Тому Суд по черзі має розглянути, чи було втручання у
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цій справі «визначене законом», чи ставило воно за мету/цілі, яка/які
є законною/законними відповідно до § 1 статті 10, та чи було воно
«необхідним у демократичному суспільстві» задля досягнення зазна-
ченої мети.

2. Чи було втручання виправданим
a. Чи було втручання, передбачене законом

46. Заявник стверджував, що втручання, яке є предметом спору,
не було передбачене законом. Це втручання не було передбачуваним,
оскільки положення Цивільного кодексу 1963 року та стаття 42 За-
кону України «Про друковані засоби масової інформації» (§§ 23, 26
вище) могли тлумачитися по-різному. У цій справі українські суди
кваліфікували твердження, висловлені в оскаржуваних статтях, як
факти, хоча, відповідно до практики Європейського суду з прав лю-
дини, вони мали б кваліфікувати їх як оціночні судження.
47. Уряд, у свою чергу, стверджував, що стаття 7 Цивільного ко-
дексу України та розділ 47 Закону України «Про інформацію» (див.
§§ 23, 25 вище) становили правову підставу для проголошення ос-
каржуваних тверджень неправдивими та для виникнення відпові-
дальності заявника перед стверджуваними жертвами. Ці положення
та практика українських судів були достатньою мірою доступни-
ми, що робило їхнє застосування передбачуваним. Крім того, Уряд
стверджував, що національні суди діяли у відповідності до практики
Конвенції, розглядаючи питання пропорційності втручання у сво-
боду вираження поглядів, та збалансовуючи його з захистом честі,
гідності й репутації осіб у публічному житті.
48. Суд зауважує, що однією з вимог, яка випливає з вислову
«передбачений законом» є передбачуваність відповідних заходів. Та
чи інша норма не може вважатись «законом», якщо вона не сфор-
мульована з достатньою чіткістю, щоб громадянин міг регулювати
свою поведінку: він повинен мати можливість – за необхідності й
належної правової допомоги – передбачити наслідки, до яких може
призвести певна дія (див., наприклад, «Rekvényi v. Hungary» [GC],
заява № 25390/94, § 34, ECHR 1999-III, та «Feldek v. Slovakia», заява
№ 29032/95, § 56, ECHR 2001-VIII).
49. Рівень передбачуваності значною мірою залежить від змісту
заходу, сфери, яку він має охопити, а також кількості та статусу тих,
до кого він застосовується (див. рішення у справі «Groppera Radio AG
and others v. Switzerland» від 28.05.90, серія A, № 173, С. 26, § 68).
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50. Суд зазначає, що саме по собі твердження про те, що прак-
тика українських судів чи та частина, яка стосується цих питань, не
відповідали, на думку заявника, практиці Суду, може критикувати-
ся, однак це не впливає на «передбачуваність». Крім того, на думку
Суду, аргументи заявника щодо якості права стосуються питання
того, чи було втручання «необхідним у демократичному суспільстві»,
яке Суд розглядатиме нижче. Взявши до уваги свою практику що-
до вимог чіткості та передбачуваності (див. рішення у справі «Markt
Intern Verlag GmbH and Klaus Beermann v. Germany» від 20.11.89, серія A,
№ 165, С. 18, § 30; «Mueller v. Switzerland» від 24.05.88, серія A, № 133,
С. 20, § 29) та з огляду на той факт, що існує значна національна
судова практика з цього питання (§§ 27-31 вище), Суд вважає, що
втручання у право заявника було «передбачене законом» в розумінні
§ 2 статті 10 Конвенції.
b. Чи ставило втручання за законну мету

51. Заявник стверджував, що втручання не мало законної мети,
як того вимагає § 2 статті 10 Конвенції, оскільки національні суди
не могли чітко розмежувати оціночні судження й факти. Заявник
стверджував, що він критикував п.Симоненка та Вітренко як пуб-
лічних осіб і не зачіпав їхнього приватного життя.
52. На думку Уряду, законна мета існувала, тобто йшлося про
захист репутації та прав інших осіб.
53. Суд погоджується з Урядом і встановлює, що втручання, що
є предметом спору, мало законну мету – захист репутації та прав
інших осіб, тобто п.Симоненка та п. Вітренко. Однак залишається
питання, чи було воно необхідним.
C. Чи було втручання необхідним у демократичному суспільстві
та пропорційним законним цілям, яке воно мало

54. Справа обмежується скаргою заявника про те, що рішення ук-
раїнських судів, якими його було зобов’язано визнати неправдивість
певних висловлювань, зроблених щодо п.Симоненка та п.Вітренко,
спростувати ці висловлювання та сплатити позивачам компенсацію
моральної шкоди, становили порушення статті 10 Конвенції.
55. Суд вважає, що скарга має два пов’язаних між собою аспекти:
♦ по-перше, чи національне право та практика як такі були
сумісними з правом Конвенції та практикою Суду щодо § 2 ст. 10;
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♦ по-друге, чи мав місце той факт, що, як наслідок у цій справі,
національні суди не змогли забезпечити свободу вираження поглядів
заявника.
56. Суд розглядатиме ці елементи по черзі.

(і). Сумісність національного права та практики
a. Доводи сторін

57. Уряд стверджував, що якість права та практика національних
судів доводить, що порушення статті 10 Конвенції не було, оскіль-
ки стандарти, встановлені українським правом і практикою (див.
§§ 22 – 31 вище), повністю узгоджуються з практикою Суду у сфері
свободи вираження поглядів.
58. Заявник не погодився. Він вказував, зокрема, що право та
національна практика були не передбачуваними щодо оціночних
суджень.
b. Оцінка Суду

59. Суд вважає, що на момент оскаржуваних подій українське за-
конодавство з дифамації не проводило різниці між оціночними суд-
женнями та фактами (див. Звіти щодо свободи слова в Україні, §§ 3436 вище), оскільки в ньому говориться лише про загальні «відомості»,
і воно виходить із припущення, що будь-яке твердження підлягає
доведенню за правилами цивільного судочинства. Суд також бере до
уваги останні Рекомендації ПАРЄ (§§ 18-19 вище), Резолюцію Єв-
ропарламенту (§ 20 вище), Звіти Комітету міністрів РЄ (§ 21 вище),
Human Rights Watch (§ 34 вище), Держдепартаменту США (§ 35 вище)
та «Статтю 19» (§ 36 вище) щодо свободи слова Україні.
60. Суд знаходить, що відповідно до статті 7 ЦК, «особа, яка по-
ширювала [оспорювану] інформацію, має довести її правдивість» (див.
постанову Пленуму Верховного Суду від 31.03.95, § 27 вище). Такий
самий тягар доведення вимагається і для опублікованих оціночних
суджень. Цей підхід визначений у статті 37 Закону «Про друковані
засоби масової інформації»: засоби масової інформації повинні спро-
стувати поширену інформацію, якщо вони не довели її правдивість
(§ 26 вище). Стаття 23 нового ЦК, прийнятого в червні 2003 року,
тобто після подій у цій справі, яка, як наслідок, не має значення для
неї, встановлює відповідальність за моральну шкоду, спричинену на-
клепом. Відповідно до § 3 ст. 277 нового ЦК «негативна інформація,
поширена про особу, є недостовірною» (§ 24 вище). Проте § 6 ст. 277
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переклав тягар доведення неправдивості чи наклепницької природи
такої інформації на позивача. Водночас тягар доведення правдивості
поширеної інформації покладений на відповідача.
61. Суд зазначає, що загалом національні суди сприйняли підхід
практики за Конвенцією, що «критична оцінка фактів... не може слу-
гувати підставою для задоволення позовів щодо моральної шкоди»
(див., наприклад, рішення у справі «Marasli v. Turkey» від 09.11.2004,
заява № 40077/98, §§ 17-19). Проте якщо порушено право на добру
репутацію особи, навіть якщо наклеп був оціночним судженням,
суди можуть призначити компенсацію моральної шкоди. Таким чи-
ном, національне право виходить з того, що захист честі, гідності та
репутації публічної особи переважує можливість відкритої критики
щодо нього/неї (§§ 25, 27 та 34-35 вище).
62. Таким чином, Суд доходить висновку, що українське пра-
во і практика чітко запобігали тому, щоб суди розрізняли оціночні
судження, справедливі коментарі чи твердження, що не піддаються
доказуванню. Отже, національне право та практика містили негнуч-
кі елементи, які в разі їх застосування могли стати причиною прий-
няття рішень, що не узгоджуються зі статтею 10 Конвенції.

(іі). Наслідки для цієї справи
a) Доводи сторін

63. Уряд стверджував, що оскаржуване «втручання» було не-
обхідним у демократичному суспільстві, оскільки воно відповіда-
ло «нагальній суспільній необхідності». Далі Уряд стверджував, що
втручання було пропорційним законній меті, яку воно мало, та що
доводи, надані національними органами на виправдання втручання,
були відповідними й достатніми.
64. Заявник не погодився. Він наполягав, що втручання не бу-
ло необхідним, оскільки статті зверталися не до фактів, а до оці-
ночних суджень, які не підлягають доведенню. Рішення судів були
фактично формою цензури думок журналіста і спрямовувалися на їх
вилучення з політичної дискусії щодо публічного життя осіб. Крім
того, накладені санкції були спрямовані на недопущення суджень
як джерела інформації та контрольного механізму громадськості над
владою. Заявник вказував, що головним питанням у оспорюваних
публікаціях була оцінка особистісних та управлінських якостей кан-
дидатів на посаду Президента, а також їхньої здатності формувати
команду однодумців, виконати те, що вони пообіцяли, та забезпечи-
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ти моральне й інтелектуальне лідерство заради процвітання країни.
Крім того, відкрита критика політиків і обговорення їхніх якостей
є необхідними умовами для проведення вільних і демократичних
виборів. Відповідно, заявник дійшов висновку, що фундаментальні
гарантії, зазначені у ст. 10 Конвенції, були порушені.
b) Оцінка Суду

65. Суд зазначає, що обидві оспорювані статті містили критичні
твердження про Наталію Вітренко та Петра Симоненка (позивачів),
лідерів Прогресивної соціалістичної та Комуністичної партій від-
повідно. Вони обидва були кандидатами на президентських виборах
1999 року й обидва були, і досі є, активними політиками. Статті
головним чином сфокусовані на домовленостях, начебто досягнутих
між Адміністрацією Президента Кучми з цими політиками під час
ПЕРЕДВИБОРЧОЇ кампанії, і критикують їх як політичних осіб.
66. Щодо першої статті під заголовком «Второй Юрик...» (§ 11
вище), Суд зазначає, що національні суди визнали весь текст на-
клепницьким, незважаючи на те, що встановили, що твердження
журналіста, які містилися у статті, були оціночними судженнями.
Суд вважає, що твердження, зроблені у статті, які містили такі вис-
лови, як «второй Юрик для бедных Йориков, или Украинская мо-
дификация Лебедя», «наша и ваша Наташа», «страшилка», «гром-
коговоритель Администрации Президента, исполняющий роль Жи-
риновского в Украине», є оціночними судженнями, використаними
в ході політичної риторики, і не підлягають доведенню. Хоча на-
ціональні суди встановили, що зазначені твердження завдали шко-
ди публічному й приватному життю п.Вітренко, Суд завважує, що
скарга обмежувалася лише шкодою, яка нібито була спричинена її
репутації як депутата (§ 13 вище). Крім того, контекст статті чітко
стосувався її професійної діяльності. Щодо другої статті під заголов-
ком «Про священну корову...» (§ 15 вище) Суд вказує, що національ-
ний суд також визнав цей заголовок та інші елементи неправдивими
й наклепницькими для позивача, Петра Симоненка, хоча й визнали
їх оціночними судженнями. Однак Суд знову встановлює, що вони
підпадають під визначення оціночних суджень журналіста у формі
політичної риторики, яка не підлягає доведенню.
67. Суд вважає, що публікації містили критику двох політиків,
яка була викладена жорсткою, полемічною, саркастичною мовою.
Немає сумніву, що для позивачів вони були образливими і навіть
шокуючими. Проте, обираючи свою професію, вони залишили се-
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бе відкритими для суворої критики і пильного нагляду; це той тя-
гар, який політики мають прийняти в демократичному суспільстві
(§§ 40-41 вище).
68. Беручи до уваги відповідні тексти в цілому і зважуючи кон-
фліктні інтереси, Суд знаходить, що українські суди перейшли ме-
жу розсуду, надану національним органам Конвенцією. Визнання
заявника винним у наклепі було вочевидь непропорційним меті, яка
була поставлена.
69. Суд доходить висновку, що оскаржуване втручання не від-
повідало нагальній суспільній необхідності, яка б переважувала ін-
терес суспільства у законній політичній дискусії щодо ПЕРЕДВИ-
БОРЧОЇ кампанії та політичних фігур, залучених до неї. Крім того,
стандарти, що застосовувалися українськими судами в цій справі, не
узгоджувалися з принципами, зазначеними у статті 10, а пояснення,
які використовувалися для виправдання втручання, не можуть вва-
жатися «достатніми».
70. Відповідно, мало місце порушення статті 10 Конвенції.
ІІІ. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

71. Стаття 41 Конвенції проголошує:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і
якщо внутрішнє законодавство відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткову сатисфакцію, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
А. Шкода

72. Заявник стверджував, що матеріальна шкода відповідає сумі,
яку він мав сплатити позивачеві рішеннями національних судів. За-
явник вимагав 3000 гривень (588,12 євро) компенсації матеріальної
шкоди.
73. Заявник вимагав 33 000 євро компенсації моральної шкоди.
Він стверджував, що в результаті винесення рішень національни-
ми судами редакторський склад видання та журналісти були під-
дані тиску й цензурі та не могли вільно висловлювати свої погляди
стосовно головних соціальних та політичних подій, які сталися в
країні. Відповідно, газета втратила свою гостроту й глибокі аналі-
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тичні погляди. Як наслідок, тираж газети впав, декілька провідних
журналістів і працівників залишили газету. Більше того, винесення
судами таких рішень означало, що заявник опублікував неправдиву
інформацію, що негативним чином позначилося на його репутації
як засобу масової інформації.
74. Уряд вважав обґрунтованою суму, яку вимагав заявник як ком-
пенсацію матеріальної шкоди. Проте Уряд стверджував, що сума, яку
вимагав заявник як компенсацію моральної шкоди, була надмірною і
необґрунтованою. Більше того, Уряд наполягав на відсутності причин-
но-наслідкового зв’язку між шкодою та стверджуваним порушенням
статті 10 Конвенції. Уряд стверджував, що сама констатація порушення
складатиме достатню справедливу сатисфакцію для заявника.
75. Суд убачає, що існує причинно-наслідковий зв’язок між вста-
новленим порушенням та матеріальною шкодою, яку зазнав заявник
у результаті порушення його прав, передбачених статтею 10 Кон-
венції. Відповідно Суд присуджує заявникові повну суму вимоги,
тобто 3 000 грн. (588.12 євро) як компенсацію матеріальної шкоди.
Крім того, керуючись принципами справедливості та враховуючи всі
обставини справи, Суд присуджує заявникові суму в 33 000 євро за
завдану моральну шкоду.
В. Судові витрати

76. Заявник вимагав 8 337,07 євро судових витрат, яких він за-
знав під час провадження в національних судах та під час провад-
ження в Суді, щодо яких надав детальний звіт.
77. Уряд стверджував, що сума, яку вимагав заявник, була над-
мірною і необґрунтованою. Він стверджував, що судових витрат не
було для заявника насправді вони не були необхідними.
78. Суд переконався, що судові витрати були вони насправді,
були необхідними для того, щоб отримати відшкодування за вста-
новлене порушення Конвенції або щоб попередити таке порушення,
та також є розумними щодо суми. Відповідно до критеріїв, викла-
дених у практиці Суду, Суд присуджує заявникові всю суму, яку він
вимагав у цьому зв’язку, за винятком суми, яка вимагалася як від-
шкодування витрат, з участі в усних слуханнях у Суді (2 816 євро),


Виправлено 16 червня 2005 року: у попередній версії рішення текст було викла-
дено як....Уряд не прокоментував ці вимоги заявника.

Виправлено 16 червня 2005 року: у попередній версії рішення текст було викла-
дено як....Уряд знову не прокоментував вимоги заявника.
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які врешті не відбулися. Таким чином, у цій частині Суд присуджує
заявникові 5 521,07 євро.

На цих підставах Суд одностайно
1. Постановляє, що мало місце порушення статті 10 Конвенції;
2. Постановляє:
a) протягом трьох місяців від дати, коли рішення стане оста-
точним згідно з пунктом 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач
повинна сплатити заявникові в українських гривнях за курсом на
день винесення цього рішення 588,12 (п’ятсот вісімдесят вісім євро
дванадцять центів) компенсації матеріальної шкоди, 33 000 (трид-
цять три тисячі) євро компенсації моральної шкоди та 5 521,07 (п’ять
тисяч п’ятсот двадцять один євро сім центів) євро відшкодування
судових витрат, а також будь-який податок, який може підлягати
сплаті із зазначених сум;
b) після вищезазначених трьох місяців і до остаточного роз
рахунку на названі суми нараховуватиметься відсоток у розмірі гра-
ничної позичкової ставки Європейського центрального банку, що
діятиме в період несплати, плюс три відсоткові пункти.
3. Одностайно відхиляє решту вимог заявника щодо справедли-
вої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою і повідомлено письмово 29 березня
2005 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду.
Т.Л. Ерлі
секретар
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Справи, які стосуються
невиконання рішень національних судів

CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
ДРУГА СЕКЦІЯ
СПРАВА «ШАРЕНОК проти УКРАЇНИ»
(Заява № 35087/02)

Рішення
Страсбург
22 лютого 2005 року остаточне з 06.06.2005 року
Це рішення стане остаточним за обставин, викладених у стат-
ті 44 § 2 Конвенції. Воно може бути відредагованим.
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У справі «Шаренок проти України»
Європейський суд з прав людини (друга секція), засідаючи па-
латою, до складу якої увійшли судді:
п. Ж.-П. Коста, голова,
п. К. Юнґвірт,
п. І. Кабрал Баррето,
п. В. Буткевич,
п. Р. Тюрмен,
пані А. Мулароні,
пані Д. Йочєнє,
та пані С. Доллє, секретар секції,
після обговорення в нарадчій кімнаті 1 лютого 2005 року, вино-
сить таке рішення, яке було прийнято у зазначений вище день:

ПРОЦЕДУРА
1. Справа порушена проти України за заявою (№ 35087/02), по-
даною до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав і
основоположних свобод людини (далі – Конвенція) громадянином
України, паном Дмитром Миколайовичем Шареноком (далі – заяв-
ник) 6 вересня 2002 року. 16 вересня 2004 року заявник помер, вдова
заявника і його діти висловили бажання пітримати заяву.
2. Інтереси заявника представляв п. Г.М. Авраменко, адвокат,
який практикує у м. Чернігові. Уряд України (далі – Уряд) представ-
ляли його уповноважені – пані В. Лутковська та пані З. Бортновська.
3. 28 квітня 2003 року Суд вирішив комунікувати заяви Уряду.
Відповідно до пункту 3 статті 29 Конвенції, він вирішив розглядати
питання щодо суті заяв разом з питанням щодо їх прийнятності.

ФАКТИ
4. Заявник був громадянином України, який народився у 1948
році і помер 16 вересня 2004 року. Листом від 5 листопада 2004 року,
вдова заявника та його діти поінформували Суд про те, що вони
мають намір надалі підтримувати заяву.
І. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ

5. У 1997 році заявник звернувся до Новозаводського районного
суду м. Чернігова з позовом до його колишнього працедавця – де-
ржавного підприємства «Атомспецбуд» – компанії, яка здійснювала
будівельні роботи у Чорнобилі, у зоні обов’язкового відселення, ви-
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магаючи виплатити йому заборгованість із заробітної плати. Рішен-
ням суду від 7 жовтня 1998 року заявникові було присуджено 4 964
грн. заборгованості з заробітної плати. 25 січня і 18 серпня 2000 року
заявник отримав 147,28 грн. і 77,90 грн., відповідно. Проте більшою
частиною рішення залишається невиконаним, залишок заборгова-
ності складає 4 738,82 грн. (або 677 євро).
6. Листом від 4 січня 2003 року уповноважений у справах до-
тримання Конвенції про захист прав і основних свобод людини
поінформував представника заявника про те, що укладення мирової
угоди може розпочатись лише після прийняття Судом ухвали про
прийнятність. Далі уповноважений інформував заявників про ве-
лику кількість виконавчих листів щодо підприємства-боржника на
загальну суму 3 849 312 грн. Виконання рішень шляхом реалізації
майна, проте, вимагало спеціального дозволу МНС з огляду на те,
що майно боржника знаходилось у Чорнобильській зоні та зазнало
радіоактивного забруднення. Такий дозвіл наданий не був.
7. Наказом Міністерства палива та енергетики від 27.06.2002 ро-
ку підприємство-боржник було ліквідоване і була створена ліквіда-
ційна комісія.
8. Відповідно, 17 березня 2003 року Державна виконавча служба
закрила виконавче провадження заявника, і виконавчий лист заяв-
ника був направлений до ліквідаційної комісії як вимога кредитора.
Ліквідаційна процедура досі триває.
ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

9. Витяги з відповідного національного законодавства можна знай
ти у рішенні від 30 листопада 2004 року у справі «Михайленки та інші
проти України» (заяви № 35091/02 та інші, п.п. 24-33).

ПРАВО
І. СТАТУС LOCUS STANDI ВДОВИ ЗАЯВНИКА ТА ЙОГО ДІТЕЙ –
ПАНІ ТА п. ШАРЕНОКІВ

10. Заявник помер у вересні 2004 року. 5 листопада 2004 року
вдова заявника і його діти повідомили Суд про те, що вони мають
намір підтримати заяву.


592 201,87 євро
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11. Уряд-відповідач зауважував, що Суд дійсно раніше нада-
вав дозвіл на продовження провадження у Суді найближчим ро-
дичам (див. ухвалу у справі «Гайдук та інші проти України», заяви
№ № 45526/99 та інші, ЄСПЛ-2002-VI). Таким чином, вирішення
цього питання – на розсуд Суду.
12. Суд зазначає, що ця заява стосується майнового права, яко-
му властивий перехід до спадкоємців і що наявні найближчі родичі,
які мають намір підтримувати заяву. За цих обставин Суд вирішує,
що вдова і діти заявника (далі – спадкоємці) можуть продовжувати
брати участь у цій справі. Проте у цьому тексті посилання робити-
муться на заявника.
ІІ. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ

13. Заявник скаржився на невиконання судового рішення, вине-
сеного на його користь, посилаючись при цьому на пункт 1 статті 6
Конвенції, яка передбачає таке:
«Кожен при вирішенні питання щодо його цивільних прав та обов’яз
ків…, має право на справедливий ... розгляд ... судом …»
А. Прийнятність

(а) Вичерпання національних засобів захисту
14. Уряд зазначав, що заявник не вичерпав національних засобів
захисту з огляду на те, що він не оскаржував до національних судів
бездіяльність державних виконавців та не вимагав відшкодування
шкоди у зв’язку з тривалістю виконавчого провадження чи знецінен-
ням присуджених йому коштів.
15. Заявник спростовував цей аргумент, наголошуючи на тому,
що основною причиною тривалого невиконання рішення, винесено-
го на його користь, було важке економічне становище підприємстваборжника, що вимагало вирішення питання на державному рівні.
16. Суд повторює, що метою пункту 1 статті 35 Конвенції є на-
дання державам-учасницям можливості попередження та віднов-
лення прав, про порушення яких стверджується, перед тим, як такі
твердження будуть подані до Суду. Проте, лише ті засоби захисту
мають бути використані, які є ефективними. Ефективність означає
як попередження стверджуваного порушення чи його продовження,
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так і надання відповідного відшкодування за будь-яке порушення,
яке вже відбулось (див. «Кудла проти Польщі»[ВП], заява № 30210/96,
§ 158). У цій справі рішення, винесене на користь заявника, залиша-
лось частково невиконаним, незважаючи на суттєві спроби держав-
них виконавців, що визнавалось Урядом (пункт 23 нижче). Більше
того, Державна виконавча служба більше не бере участі у процесі
стягнення заборгованостей, оскільки виконавче провадження було
закрите, а вимога заявника була направлена до ліквідаційної комісії
підприємства-боржника (див. пункти 7-8 вище). Таким чином, Суд
доходить висновку, що попередні зауваження Уряду не стосуються
основної скарги заявника і не можуть бути прийняті, оскільки засіб
захисту, на який посилався Уряд, не міг перешкодити продовженню
стверджуваного порушення.
17. Відповідно, Суд відхиляє ці зауваження.

(б) Відповідність принципу ratione personae
(відповідальність держави)
18. Далі у своїх зауваженнях Уряд наполягав на тому, що незважа-
ючи на те, що підприємство-боржник було державним підприємством,
воно було окремою юридичною особою і відповідно до національного
законодавства держава не може бути відповідальною за його борги.
19. Заявник наполягав на тому, що компанія є казенним під-
приємством, яке працювало за державним замовленням. Робота, яка
виконувалась компанією, не була у повному обсязі оплачена МНС.
Ця ситуація призвела до виникнення заборгованостей у компанії.
Заявник далі зазначав, що відповідно до національного законодавс-
тва власник був відповідальний за заборгованості юридичної особи,
якщо в юридичної особи не вистачало коштів для виконання своїх
зобов’язань.
20. Суд посилається на свої висновки у справі «Михайленки та
інші проти України» (рішення від 30.11.2004 року, заяви №№ 35091/02
та інші), які стосувались неспроможності цієї ж компанії виконува-
ти рішення, винесені проти неї. З огляду на причини, викладені
у пункті 45 рішення, Суд вирішив, що така неспроможність стала
підставою для виникнення відповідальності відповідного учасника
Конвенції за статтею 6 та статтею 1 Протоколу № 1. Він не вбачає
підстав для відхилення від цих висновків у цій справі.
21. Таким чином, Суд відхиляє зауваження Уряду, пов’язані з
цим питанням.

265

Справи, які стосуються невиконання рішень національних судів
(в) Висновки
22. Суд вирішує, що ця скарга не є абсолютно необґрунтованою
в сенсі пункту 3 статті 35 Конвенції. Далі він зазначає, що вона не
є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Таким чином, вона має
бути визнана прийнятною.
b. ЩОДО СУТІ

23. Уряд зазначав, що Державна виконавча служба забезпечила
виконання рішення, винесеного на користь заявника, так скоро, як
це було можливо, і що воно частково було виконане. Він зазначав,
що майно боржника знаходилось у зоні радіоактивного забруднен-
ня і, таким чином, не могло бути відчужене без дозволу, який мав
надаватись МНС. Уряд вважав, що скарга заявника про невиконан-
ня рішення, винесеного на його користь, з огляду на стверджувану
бездіяльність Державної виконавчої служби була безпідставною, ос-
кільки Державна виконавча служба вжила всіх необхідних заходів
для виконання рішення і після прийняття рішення про ліквідацію
підприємства-боржника більше не відповідала за виконання.
24. Заявник спростовував ці твердження Уряду. Він наполягав
на тому, що його скарга про невиконання рішення не обмежувалась
сверджуваною бездіяльністю Державної виконавчої служби, як за-
значав Уряд. Заявник стверджував, що рішення, винесене на його
користь, не може бути виконане без вжиття заходів на державному
рівні. Далі він зазначав, що компанія була державним підприємс-
твом і держава має сплатити заборгованість свого підприємства.
25. Суд знову наголошує, що пункт 1 статті 6 гарантує кожному
право порушити в суді чи трибуналі будь-який позов, який стосується
його цивільних прав та обов’язків. Таким чином, пункт передбачає
«право на суд», одним із аспектів якого є право доступу до суду, тоб-
то право порушувати в судах позов для вирішення цивільного спору.
Однак це право було б ілюзорним, якби національна правова система
Високої Договірної Сторони дозволяла, щоб остаточне, обов’язкове
для виконання судове рішення залишалося невиконаним на шкоду
однієї зі сторін. Важко уявити, щоб пункт 1 статті 6 детально опису-
вав процедурні гарантії, які надано сторонам, – справедливість, від-
критість і оперативність проваджень, – і не передбачав би гарантій
виконання судових рішень. Тлумачення статті 6 як положення, що
лише гарантує право на звернення до суду та проведення судового
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розгляду, могло б призвести до ситуації, несумісної з принципом вер-
ховенства права, який Високі Договірні Сторони зобов’язалися пова-
жати, ратифікуючи Конвенцію. Отже, виконання судового рішення
має розглядатися як невід’ємна частина «судового процесу» для цілей
статті 6 (див. «Бурдов проти Росії», заява № 589498/00, п. 34).
26. Державні органи не можуть довільно посилатись на брак
коштів як на виправдання невиконання рішення. Але затримка ви-
конання рішення може бути обґрунтована окремими обставинами.
Проте, вона не може бути такою, що позбавляє право сенсу, гаран-
товане пунктом 1 статті 6 Конвенції (див. «Іммобільяре Саффі проти
України», заява № 22774/93, п. 74). У цій справі заявник не має бути
позбавлений можливості отримання користі від успішного завер-
шення провадження за його скаргою.
27. Суд зазначає, що до цього часу рішення, винесене на користь
заявника у жовтні 1998 року, залишається більшою частиною неви-
конаним. На думку Суду, враховуючи встановлену відповідальність
держави за боргами перед заявником у цій справі, до тривалості не-
виконання має бути включена не лише стадія виконавчого провад-
ження, але й наступний період повернення боргів в процесі ліквіда-
ційної процедури. Таким чином, період повернення заборгованості у
справі заявника тривав шість років і три місяці.
28. Відмовою протягом шести років і трьох місяців вжити не-
обхідних заходів для виконання остаточного рішення у цій справі
державні органи України позбавили положення пункту 1 статті 6
Конвенції всього її практичного значення.
29. Таким чином, у цій справі було порушення пункту 1 статті 6
Конвенції.
ІІІ. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 1 ПРОТОКОЛУ 1
ДО КОНВЕНЦІЇ

30. Далі заявник скаржився на те, що держава порушила йо-
го право на мирне володіння своїм майном, гарантоване статтею 1
Протоколу 1 до Конвенції, якою передбачене таке:
«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.
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Попередні положення, однак, ніяким чином не обмежують право
держави запроваджувати такі закони, які, на її думку, необхідні для
здійснення контролю за використанням майна відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків або інших зборів
чи штрафів».
А. Прийнятність

31. Суд звертається до своїх висновків за пунктом 1 статті 6 Кон-
венції, якими були відхилені зауваження Уряду щодо прийнятності
заяви (пункти 14-21 вище), які рівною мірою стосуються скарги за-
явника за статтею 1 Протоколу № 1 до Конвенції. Тож, Суд вирішує,
що ця скарга не є абсолютно необґрунтованою чи неприйнятною з
інших підстав, передбачених статтею 35 Конвенції. Таким чином,
вона має бути визнана прийнятною.
b. Щодо суті

32. Уряд у своїх зауваженнях погоджувався з тим, що сума, при-
суджена заявникові національним судом, становить майно в сенсі
статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції. Він погоджувався з тим, що
невиконання рішення, винесеного на користь заявника, може вважа-
тись втручанням у право заявника на мирне володіння його майном.
Проте, Уряд зазначав, що таке втручання було викликане загальними
інтересами, зокрема, необхідністю контролю за вивезенням забруд-
неного устаткування з Чорнобильської зони. Велика кількість креди-
торів ліквідованої компанії зобов’язує ліквідаційну комісію і державу
вжити комплексних заходів для задоволення всіх їхніх вимог.
33. Заявник зазначав, що держава відповідальна за непогашені
перед ним заборгованості і, відмовившись виплачувати йому борг,
вона в порушення статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції позбавила
реальної вартості його власності.
34. Суд нагадує свою прецедентну практику, згідно з якою від-
сутність у заявника можливості домогтися виконання рішення, вине-
сеного на його чи її користь, становить втручання у право на мирне
володіння майном, гарантоване першим реченням частини першої
статті 1 Протоколу № 1 (див. серед інших рішень, рішення у справах
«Бурдов проти Росії», заява № 569498/00Ю, п. 40 та «Ясіуньєне проти
Латвії» від 6.03.2003, заява № 41510/98, п.45).
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35. У цій справі Суд доходить висновку, що неможливість для
заявника домогтися виконання його рішення протягом розумного
періоду часу (шість років і три місяці) становить втручання у його
право на мирне володіння його майном в сенсі частини 1 статті 1
Протоколу № 1.
36. Таке втручання певною мірою виправдовувалось забороною
вивозу з Чорнобильської зони обов’язкового відселення забрудненого
майна підприємства-боржника. Проте, на думку Суду, заборона, яка,
безперечно, зачіпала законні суспільні інтереси, порушує рівновагу між
інтересами держави та заявника, який ніс основний фінансовий тягар.
37. Відмовою виконати рішення, винесене на користь заявника,
державні органи перешкоджали та продовжують перешкоджати за-
явникові протягом відповідного періоду отримати у повному обсязі
кошти, на які він мав право.
38. Відповідно, тут було також порушення статті 1 Протоколу № 1.
ІV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

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

Суд звертає увагу на те, що згідно з правилом 60 Регламенту
Суду будь-яка вимога щодо справедливої сатисфакції має містити
перелік претензій та має бути подана письмово разом з відповідними
підтверджуючими документам чи свідоцтвами, без наявності яких
Суд може відхилити вимогу повністю або частково.

(а) матеріальна шкода
40. Заявник вимагав 4 814 грн. (688 євро) на відшкодування ма-
теріальної шкоди. Спадкоємці заявника підтримали цю вимогу.
41. Уряд наполягав, що згідно з національним законодавством
держава не відповідає за заборгованості своїх підприємств.
42. Суд нагадує, що раніше він відхилив це твердження (пункти
18-21). За цих же підстав Суд відхиляє цей аргумент за статтею 41.
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43. У світлі документів, які знаходяться у розпорядженні Суду,
він присуджує спадкоємцям заявника 677 євро загалом на відшко-
дування матеріальної шкоди, ця сума відповідає залишку заборгова-
ності перед заявником.

(б) нематеріальна шкода
44. Заявник вимагав 50 000 грн. (7 143 євро) на відшкодування
нематеріальної шкоди, спричиненої відмовою державних органів ви-
конувати рішення. Спадкоємці заявника підтримали цю вимогу.
45. Уряд зауважував, що визнання порушення становитиме до-
статню сатисфакцію у цій справі.
46. Суд бере до уваги те, що в результаті встановленого по-
рушення заявник зазнав певної нематеріальної шкоди, достатнім
відшкодуванням якої не могла б бути лише констатація порушен-
ня. Проте заявлений розмір є надмірним. Роблячи свою оцінку
на неупередженій основі, як вимагається статтею 41 Конвенції,
Суд присуджує спадкоємцям заявника загалом 3 000 євро, ця су-
ма залежать від тривалості періоду невиконання рішення у справі
заявника.
b. Судові витрати

1. Провадження у національних судах
47. Заявник не подав у встановлені строки жодних вимог щодо
цього; таким чином, Суд нічого не присуджує з цього приводу.

2. Провадження за Конвенцією
48. Заявник вимагав 1 035 євро судових витрат, пов’язаних з про-
вадженням справи у Суді.
49. Уряд стверджував, що ці вимоги є необґрунтованими та над-
мірними. Уряд вважав, що заявник не надав інформації про деталі
роботи, яку здійснював його представник, вартість однієї години
роботи представника тощо. Уряд зазначав, що представник подав
спільну відповідь на зауваження Уряду у цій справі разом з заува-
женнями за десятьма іншими заявами. Далі Уряд зазначав, що, бе-
ручи до уваги просту правову природу справи, загальна сума, яку
вимагає заявник, є надмірною.


(див. згадане рішення у справі «Михайленки та інші проти України»)
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50. Суд знову повторює, що для того, щоб кошти на провад-
ження в Суді були включені до присуджених відповідно до статті
41 сум, має бути встановлено, що вони були дійсно витрачені та
їх розмір був необхідним для запобігання порушенню чи отри-
мання відшкодування за встановлене порушення Конвенції, а та-
кож були адекватними відповідно до критерію розміру (див. серед
багатьох інших «Нільсен та Джонсон проти Норвегії» [ВП], заява
№ 23118/93, п. 62).
51. Суд вирішує, що цих вимог не було дотримано у цій справі.
Проте зрозуміло, що заявник витратив певні кошти для того, щоб
його представляли в Суді. Відповідно до інформації про його влас-
ність згідно з наведеними вище критеріями Суд вважає розумним
присудити спадкоємцям заявника загалом 135 євро за судові вит-
рати.
c. Пеня

52. Суд вважає за доцільне призначити пеню на підставі гранич-
ної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої
мають бути додані три відсотки.

На цих підставах Суд одностайно
1. Постановляє, що спадкоємці заявника можуть продовжувати
брати участь у цьому провадженні;
2. Оголошує заяву прийнятною;
3. Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 6 Конвен-
ції;
4. Постановляє, що було порушення статті 1 Протоколу № 1 до
Конвенції;
5. Постановляє, що:
(а) протягом трьох місяців з дня, коли рішення стане остаточ-
ним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відпові-
дач має сплати спадкоємцям заявника (пані Шаренок, п. Шареноку
та пані Шаренок) загалом 677 євро (шістсот сімдесят сім євро) ма-
теріальної шкоди, 3 000 євро (три тисячі євро) нематеріальної шкоди
і 300 євро (триста євро) витрат на провадження в Суді;
(б) суми мають бути конвертовані у національну валюту Уря-
ду – відповідача на день здійснення платежу плюс будь-який пода-
ток, який може бути сплачений;
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(в) у разі несплати чи несвоєчасної сплати державою-відпові-
дачем сум на них нараховуватиметься пеня, яка дорівнює граничній
позичковій ставці Європейського Центрального Банку плюс три від-
сотки, з часу, коли закінчиться вищезгаданий тримісячний строк, і
до моменту повного розрахунку.
6. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 22 лютого
2005 року відповідно до правила 77 §§ 2 та 3 Регламенту Суду.
С. Доллє
секретар
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
ДРУГА СЕКЦІЯ
СПРАВА «кацюк проти УКРАЇНИ»
(Заява № 58928/00)

Рішення
Страсбург
5 квітня 2005 року
Рішення у справі набуде статусу остаточного відповідно до пунк
ту 2 статті 44 Конвенції. Воно може бути відредагованим.

У справі «Кацюк проти України»
Європейський суд з прав людини (друга секція), засідаючи па-
латою, до складу якої увійшли судді:
п. Ж.-П. Коста, голова,
п. А.Б. Бака,
п. І. Кабрал Баррето,
п. К. Юнґвірт
п. В. Буткевич,
пані А. Мулароні,
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пані Д. Йочєнє,
та пані С. Доллє, секретар секції,
після обговорення у нарадчій кімнаті 15 березня 2005 року вино
сить таке рішення, яке було прийнято у зазначений вище день:

ПРОЦЕДУРА
1. Підставою для початку розгляду цієї справи стала заява
№ 58928/0, подана проти України до Суду 7 лютого 2000 року гро-
мадянином України Кацюком Василем Івановичем (далі – заявник)
відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав і основоположних
свобод людини (далі – Конвенція).
2. Уряд України (далі – Уряд) був представлений його уповнова-
женим пані В. Лутковською з Міністерства юстиції.
3. 30 квітня 2002 року друга секція вирішила передати скаргу
заявника на комунікацію Уряду України. Керуючись положеннями
пункту 3 статті 29 Конвенції, вона вирішила, що питання щодо при-
йнятності та обґрунтованості справи мають розглядатись разом.

ФАКТИ
І. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ

4. Заявник народився у 1953 році та проживає в м. Шахтарськ,
Україна.
А. Факти у справі СТОСОВНО процедури виконання рішення
від 2 березня 1999 року, винесеного щодо приватного товариства

5. 28 травня 1997 року обласне управління Фонду державного
майна України здало в оренду товариству з обмеженою відповідаль-
ністю «Шахта № 20» кілька шахт, внесених на баланс ДВАТ «Шахта
Постниківська».
6. З жовтня 1997 року до січня 1999 року заявник працював у
ТОВ «Шахта № 20».
7. У лютому 1999 року заявник звернувся до Шахтарського місь-
кого суду з позовом до свого колишнього наймача про стягнення
заборгованості з заробітної плати. Рішенням від 2 березня 1999 року
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суд задовольнив позов та зобов’язав ТОВ «Шахта № 20» виплатити
заявникові 1 534,99 українських гривень.
8. 8 квітня 1999 року суд направив до відділу Державної вико-
навчої служби Шахтарського міського управління юстиції виконав-
чий лист, виданий на підставі винесеного рішення.
9. Листами від 28 травня, 30 червня, 6 жовтня та 18 листопада
1999 року відділ ДВС та міське управління юстиції Міністерства
юстиції України інформували заявника про відсутність коштів на
банківських рахунках товариства-боржника та про накладення аре-
шту на його майно.
10. У червні 1999 року ТОВ «Шахта № 20» закінчило свою діяль-
ність, і договір оренди з ФДМУ було розірвано. Згодом ФДМУ здав в
оренду ці шахти іншому приватному товариству.
11. Листом від 31 січня 2000 року міське управління юстиції Мі
ністерства юстиції України поінформувало заявника, зокрема, що
ТОВ «Шахта № 20» має боржників. З них ТЕС, яка належить державі,
заборгувала йому (ТОВ «Шахта № 20») 26 160 грн., а два приватних
товариства – 51 483 грн.
12. У березні 2000 року арбітражний суд Донецької області розпо-
чав процедуру банкрутства ТОВ «Шахта № 20» та призупинив вико-
нання рішень, винесених щодо нього. Ухвалою від 20 липня 2000 року
суд визнав його банкрутом, виніс ухвалу про його ліквідацію та виз-
начив склад ліквідаційної комісії: Шахтарська ОДПІ, Шахтарський
міський відділ ПФУ, Харцизські електричні мережі та банк «Промін-
вестбанк», які були кредиторами ТОВ «Шахта № 20». Суд встановив,
що загальний борг товариства збільшився до 2 420 100 грн.
13. У жовтні 2000 виконавчі листи, видані на підставі рішень
щодо ТОВ «Шахта № 20», були передані ліквідаційній комісії. Керів-
ництво ліквідаційною комісією було доручено юристу ДВАТ «Шахта
Постниківська».
14. Ухвалою від 10 квітня 2001 року на звернення кредиторів ар-
бітражний суд Донецької області призначив незалежного професій-
ного ліквідатора.
15. За повідомленням Уряду, у процесі ліквідації було встанов-
лено, що ТОВ «Шахта № 20» має боржника – ТЕС, яка належить
акціонерному товариству «Донбасенерго» та має заборгованість у
сумі 214 000 грн.
16. Господарського суд Донецької області наказом від 25 лютого
2002 року зобов’язав товариство «Донбасенерго» перерахувати ТОВ
«Шахта № 20» кошти у сумі 46 637,08 грн.
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17. Постановою від 11 травня 2002 року державний виконавець
призупинив виконання наказу від 25 лютого 2002 року у зв’язку з
розпочатою процедурою банкрутства товариства «Донбасенерго».
18. Рішенням від 4 листопада 2002 року господарський суд До-
нецької області подовжив процедуру ліквідації ТОВ «Шахта № 20»
та призначив нового ліквідатора.
19. Листом від 25 лютого 2004 року новий ліквідатор поінфор-
мував заявника, що виплата заборгованості з заробітної плати не-
можлива через відсутність коштів у товариства-боржника.
20. Згодом заявник оскаржив бездіяльність ліквідатора у Шах-
тарському міському суді. Під час судового засідання ліквідатор по-
яснив суду, що на рахунки збанкрутілого товариства не було надход-
жень, та, що наказ від 25 лютого 2002 року, адресований товариству
«Донбасенерго», все ще не виконаний.
21. Рішенням від 26 травня 2004 року суд зобов’язав ліквідатора
виконати рішення від 2 березня 1999 року. Оскільки останній не
здійснив заходи щодо виконання рішення, державний виконавець
наклав на нього штраф. Восени 2004 року ліквідатор оскаржив дії
виконавця у Шахтарському міському суді, і процедуру виконання
рішення від 26 травня 2004 року було зупинено.
22. На сьогоднішній день рішення від 2 березня 1999 року, ви-
несене на користь заявника, залишається невиконаним.
В. Факти стосовно процедури виконання рішення від 7 грудня
1999 року, винесеного щодо державного підприємства

23. Рішенням від 7 грудня 1999 року Шахтарський міський суд
зобов’язав ДВАТ «Шахта Постниківська» сплатити заявникові кош-
ти у сумі 672,17 грн. у порядку відшкодування заборгованості з за-
робітної плати за період з квітня 1996 року до вересня 1997 року.
24. Протягом 2000 – 2002 років ДВС інформувала заявника про
накладення арешту на банківські рахунки товариства, про відсут-
ність на них коштів та про те, що претензії кредиторів задовольня-
тимуться у порядку черговості по мірі надходження коштів на ра-
хунок товариства-боржника. Крім того, щодо питання погашення
боргів, вона посилалась на Закон України № 2864-ІІІ «Про введен-
ня мораторію на примусову реалізацію майна» (набрав чинності 26
грудня 2001 року), який заборонив реалізацію майна підприємств,
25% або більше акцій яких належать державі.
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25. У жовтні 2000 року заявник звернувся до Шахтарського місь-
кого суду зі скаргою на бездіяльність ДВС та з вимогою відшкодува-
ти завдану йому моральну шкоду. Рішенням від 31 жовтня 2000 року
суд відмовив у задоволенні позову, оскільки рішення залишалось не-
виконаним через відсутність коштів у ТОВ «Шахта № 20», а не через
бездіяльність державних виконавців.
26. Двома рішеннями від 17 березня та 13 червня 2003 року
Шахтарський міський суд зобов’язав заявника сплатити відповідним
службам заборгованість з комунальних послуг, яка зросла до 441,66
грн. За зверненням заявника двома рішеннями від 29 квітня та 28
липня 2003 року той же суд зобов’язав ДВАТ «Шахта Постниківсь-
ка» виплатити цю суму. У червні та грудні 2003 року, відповідно, ці
рішення були виконані.
27. Відповідно до наказу Міністерства палива та енергетики Ук-
раїни від 7 березня 2003 року ДВАТ «Шахта Постниківська» та кіль-
ка інших підприємств були об’єднані в єдине державне підприємство
«Шахтарськантрацит». Рішенням від 12 вересня 2003 року Шахтарський
міський суд ухвалив визнати відповідальним за зобов’язаннями ДВАТ
«Шахта Постниківська» його правонаступника – підприємство «Шах-
тарськантрацит».
28. У квітні 2004 року заявникові був нарахований залишок за-
боргованості – 231,51 грн. на підставі рішення від 7 грудня 1999 ро-
ку. Це рішення було виконано повністю.
ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
А. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника
або визнання його банкрутом»

29. Відповідно до статті 1 Закону арбітражний керуючий (лікві-
датор) – фізична особа, яка має ліцензію, видану в установленому
законодавством порядку, та діє на підставі ухвали господарського
суду. Відповідно до пункту 1 статті 25 ліквідатор очолює ліквідацій-
ну комісію. Стаття 32 передбачає, що після завершення усіх розра-
хунків із кредиторами ліквідатор подає звіт та ліквідаційний баланс
до господарського суду, який або визнає процедуру ліквідації за-
кінченою або призначає іншого ліквідатора, якщо робота здійснена
попереднім, є недостатньою.
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30. Пункт 3 статті 25 Закону передбачає, що ліквідаційна ко-
місія складається з представників кредиторів, фінансових органів, а
в разі необхідності – також представників державного органу у спра-
вах нагляду за страховою діяльністю, Антимонопольного комітету
України, державного органу з питань банкрутства, якщо банкрутом
визнано державне підприємство, та представників органів місцевого
самоврядування.
31. Стаття 31 Закону передбачає черговість задоволення вимог
кредиторів. У першу чергу задовольняються: вимоги, забезпечені за-
ставою; виплата вихідної допомоги звільненим працівникам банк-
рута, витрати Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, витрати,
пов’язані з провадженням у справі про банкрутство. У другу чергу
задовольняються вимоги, що виникли із зобов’язань банкрута перед
працівниками підприємства-банкрута.
В. Стосовно виконання рішення, у тому числі
щодо власності шахтарських підприємств

32. Суд нагадує, що українське законодавство з цього приводу
викладене у його рішеннях у справах «Дубенко проти України» (заява
№ 74221/01 від 11 лютого 2005 року) та «Ромашков проти України»
(заява № 67534/01 від 27 липня 2004 року).

ПРАВО
33. Заявник скаржився на невиконання рішень від 2 березня та 7
грудня 1999 року, винесених на його користь, розглядаючи це як по-
рушення його прав на справедливий судовий розгляд та на повагу до
його майна, передбачених пунктом 1 статті 6 Конвенції та статтею 1
Протоколу 1 до Конвенції, у яких зазначеної:

П.1 Статті 6
«Кожен при вирішенні питання щодо його цивільних прав та
обов’язків … має право на … розгляд упродовж розумного строку …
судом…»

Стаття 1 Протоколу 1
«Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти
своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше
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як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або
загальними принципами міжнародного права.
Проте попередні положення жодним чином не обмежують право
держави вводити в дію такі закони, які, на її думку, є необхідними
для здійснення контролю за користуванням майном відповідно до
загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших
зборів або штрафів».
І. ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ ВІД 2 БЕРЕЗНЯ 1999 РОКУ

34. У першу чергу Уряд зазначив, що заявник не оскаржував в
українських судах бездіяльність ДВС щодо виконання вищезазначе-
ного рішення. Уряд зазначає, що ДВС здійснила всі необхідні заходи
для виконання рішення і що воно залишається невиконаним через
відсутність коштів у ТОВ «Шахта № 20» у процесі ліквідації. Уряд
наголошує, що товариство-боржник відповідно до цього рішення є
приватним товариством. Він нагадує, що держава не може нести від-
повідальність за відсутність коштів у приватного товариства. Крім
того, право заявника на відшкодування йому заборгованості не об-
межувалось ніколи.
35. Заявник відхиляє твердження Уряду. Він вважає, що оскар-
ження недоліків діяльності ДВС є неефективним засобом правового
захисту. Він зазначає, що він використовував цю можливість з метою
виконання рішення від 7 грудня 1999 року і, що у задоволенні його
позову (див. пункт 25) було відмовлено судом. Заявник підкреслює,
що ТОВ «Шахта № 20» мала трьох боржників, з них один є держав-
ним підприємством, і його борги досі не стягнуті (див. пункти 11,
15 та 16). Він вважає, що ні ДВС, ні ліквідатори не виконали свою
роботу належним чином.
36. Перш за все, Суд звертає увагу, що виконання рішення у
справі здійснювалось ДВС до початку процедури ліквідації в бе-
резні 2000 року. Також заявник засуджує бездіяльність ДВС. Суд
вважає, що він мав можливість звернутися з цього приводу до судів.
Відповідний засіб правового захисту був передбачений законодавст
вом України.
37. Суд нагадує, що неефективність засобу правового захисту
має бути достовірно встановлена і що наявність лише сумнівів що-
до перспектив успіху засобу захисту, який не є очевидно марним,
не є достатньою причиною для невикористання такого засобу (див.
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рішення у справі «Акдівар та інші проти Туреччини» від 16 вересня
1996 року, Збірка рішень 1996-IV, стор. 1210, § 71; рішення у справі
«Воробйова проти України» від 17 грудня 2002 року, заява № 27517/02).
Крім того, засіб правового захисту не перестає бути «ефективним» в
контексті статті 13 Конвенції через те, що стан матеріального права,
яке застосовується, позбавляє його будь-яких шансів на успіх (спра-
ва «Гайдук та інші проти України», заява № 45552/99 та наступні,
CEDH 2002-VI (витяги). Відповідно Суд не переконаний аргументом
заявника щодо безрезультатності використання засобу правового за-
хисту щодо ДВС у межах іншої процедури виконання, яка стосува-
лась державного підприємства.
38. Суд звертає увагу, що, починаючи з липня 2000 року вико
нання рішення, ухваленого на користь заявника, входило в обов’язки
ліквідаційної комісії та професійного ліквідатора, призначеного
господарським судом, до компетенції якого відносилась ця справа.
У цьому контексті Суд дотримується своєї встановленої практики,
відповідно до якої неплатоспроможність приватного товариства не
може тягнути за собою відповідальність держави з огляду на Конвен-
цію та її Протоколи (див. рішення у справі «Шестаков проти Росії»
від 18 червня 2002 року, заява № 48757/99). Він залишає для вивчен-
ня питання, чи може, і якою мірою, виникнути ця відповідальність
у зв’язку з діяльністю чи бездіяльністю професійного ліквідатора
та/або ліквідаційної комісії.
39. Суд зазначає, що відповідно до законодавства України про-
фесійний ліквідатор є фізичною особою, яка має ліцензію й діє
на підставі ухвали компетентного господарського суду та в кінці
надає на розгляд свій звіт, і це без додаткового вповноваження або
контролю органів влади (на противагу справі «ANSA та інші проти
Бельгії», № 10259/83, рішення Комісії від 10 грудня 1984 року, Рі-
шення та звіти (DR) 40, С. 174). Ліквідатор не є «урядовим органом»
у сенсі статті 34 Конвенції, а факт призначення ліквідатора та факт
затвердження його звіту господарським судом не можуть самі по
собі надавати ліквідаторові статусу державного органу.
40. Суд звертає увагу, що ліквідаційна комісія має склада-
тись з представників кредиторів, фінансових органів та за необ-
хідності – деяких державних органів влади та органів місцевого
самоврядування. Зокрема, участь державних органів у процедурі
банкрутства передбачена законом у разі банкрутства державно-
го підприємства. Таким чином, Суд встановлює, що характер та
ступінь причетності держави до процедури банкрутства залежать
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від товариства, щодо якого ініційовано процедуру банкрутства, а
саме від того, їдеться про приватне товариство чи про державне
підприємство.
41. Суд підкреслює, що у цьому разі органи державної влади:
Податкова адміністрація та Пенсійний фонд увійшли до складу
ліквідаційної комісії ТОВ «Шахта № 20». У будь-якому разі він
погоджується, що вони були присутні у якості кредиторів, а не
ex oficio, та що акти (звіти) ліквідатора були створені професій-
ним ліквідатором, який здійснює керівництво ліквідаційною ко-
місією.
42. Суд приймає аргумент заявника щодо заборгованості «Дон-
басенерго» перед ТОВ «Шахта № 20» та наказу відшкодувати її то-
вариству, який був виданий господарським судом Донецької об-
ласті (пункти 15 та 16). Суд вважає, що відшкодування товарис-
твом «Донбасенерго» сум, заборгованих ТОВ «Шахта № 20», без
сумніву, надасть останньому можливості здійснити розрахунки з
його кредиторами. Однак, навіть якщо припустити, що відпові-
дальність за несплату заборгованості «Донбасенерго» лежить на де-
ржаві Україна, Суд нагадує, що він повинен обмежитися розглядом
скарги заявника, а саме: невиконанням рішення від 2 березня 1999
року. З огляду на цю скаргу, Суд має переконатися, чи є невико-
нання, яке оскаржується, безпосереднім наслідком критичної си-
туації (див. mutatis mutandis, рішення у справі «Відкриті двері та
Дублінські гарні жіночки» проти Ірландії» від 29 жовтня 1992 року,
серія А № 246, пункт 44).
43. Суд звертає увагу, що на підставі положень законодавства,
що застосовується у цьому випадку, заборгованість заявника нале-
жить до другої черги задоволення вимог кредиторів. Суд зазначає
щодо цього, що правило розподілу надходжень у процесі ліквідації
відповідно до черговості кредиторів (приорітет надається податкам)
є загальним для держав-членів Ради Європи.
44. З огляду на загальну суму боргів ТОВ «Шахта № 20» так са-
мо, як і загальну суму заборгованості «Донбасенерго», та враховуючи
порядковий номер заявника у черзі кредиторів, Суд не переконаний,
що можливі розрахунки з кредиторами зі сторони «Донбасенерго»
забезпечать виконання рішення від 2 березня 1999 року, ухваленого
на користь заявника, повністю.
45. Суд вважає, що ця частина заяви необґрунтована в розумін-
ні пункту 3 статті 35 Конвенції і має бути відхилена відповідно до
пункту 4 статті 35.

281

Справи, які стосуються невиконання рішень національних судів
ІІ. ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ ВІД 7 ГРУДНЯ 1999 РОКУ
А. Прийнятність

46. Уряд вважає, що з огляду на повне виконання рішення у
справі заявник не може вважатися жертвою в сенсі статті 34 Конвен-
ції і що ця частина заяви має бути відхилена як неприйнятна згідно
з принципом ratione personae відповідно до положень Конвенції на
підставі пункту 3 статті 35.
47. Заявник повідомляє про свою незгоду.
48. Суд нагадує свою позицію в кількох рішеннях щодо України,
відповідно до яких заявник може стверджувати про свій статус жерт-
ви через порушення його прав, гарантованих Конвенцією, з огляду на
тривалість невиконання рішення, винесеного на його користь (див.
наприклад, рішення у справі «Ромашов проти України» від 27 липня
2004 року, заява № 67534/01, пункт 27; рішення у справі «Войтенко
проти України» від 29 червня 2004 року, заява № 18966/02, пункт 35;
рішення у справі «Дубенко проти України» від 11 січня 2005 року,
заява № 74221/01, пункт 36). Відповідно, Суд відхиляє заперечення
Уряду.
49. Суд ухвалює, що ця частина заяви не є необґрунтованою у
сенсі пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд підкреслює, що він не зна-
ходить жодної іншої підстави неприйнятності заяви. Він визнає її
(заяву) прийнятною.
В. Щодо суті

Стверджуване порушення пункту 1 статті 6 Конвенції
50. Уряд заявляє, що ДВС здійснювала всі необхідні заходи для
виконання вищезазначеного рішення. Він підкреслює, що тривале
невиконання рішення пояснюється важким економічним станови-
щем підприємства та дуже великою загальною сумою заборгованос-
ті. Уряд вважає, що ці обставини можуть виправдати затримки у
виконанні рішення і, таким чином, у цій справі не було порушення
пункту 1 статті 6 Конвенції.
51. Заявник відкидає твердження Уряду.
52. Суд нагадує, що право на справедливий суд, гарантоване
пунктом 1 статті 6 Конвенції, було б примарним, якби національна
правова система дозволяла б існування ситуації, коли б остаточне
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обов’язкове рішення суду не було виконане на шкоду однієї з сторін.
(див. зокрема рішення у справі «Горнсбі проти Греції» від 19 березня
1997 року, Збірка рішень 1997-ІІ, С. 510-511, пункт 40; «Бурдов проти
Росії», заява № 59498/00, пункт 34, CEDH 2002-III; рішення у справі
«Жасіньєне проти Литви» від 6 березня 2003 року, заява № 41510/98
пункт 27; рішення у справі «Руїану проти Румунії» від 17 червня 2003
року, заява № 34647/97).
53. Суд звертає увагу, що тільки в червні 2003 року заявник от-
римав перші кошти на підставі рішення від 7 грудня 1999 року і що
це рішення було повністю виконане тільки в квітні 2004 року.
54. Суд нагадує, що у будь-якому разі державний орган не мо-
же посилатися на відсутність ресурсів для оплати заборгованості,
присудженої рішенням суду (див. справу Бурдова, пункт 35; Дубенка
пункт 45). Утримуючись протягом майже чотирьох років та чотирьох
місяців від застосування необхідних заходів для виконання рішення
суду, яке вступило у законну силу, винесеного у цій справі, державні
органи України частково позбавили положення статті 6 Конвенції її
практичного ефекту.
55. Вищевикладеного достатньо для Суду, щоб зробити висно-
вок про порушення у цій справі пункту 1 статті 6 Конвенції у даному
випадку.

Щодо стверджуваного порушення статті 1 Протоколу № 1
56. Уряд вважає, що з огляду на важке фінансове становище під-
приємства, тривалість невиконання рішення, винесеного на користь
заявника, була необхідною для уникнення ліквідації підприємства
та дотримання інтересів заявника й інших кредиторів з інтересами
самого підприємства та його працівників. Уряд стверджує, що спра-
ведливий баланс між вимогами загальних суспільних інтересів та
вимогами щодо забезпечення права заявника щодо майна у цьому
разі не був порушений.
57. Заявник не підтверджує цю інформацію. Він підкреслює, що
сума, призначена рішенням суду у справі, значно знецінилась через
інфляцію.
58. Суд вважає, що неможливість для заявника досягнути ви-
конання рішення, яке вступило в законну силу, є втручанням у
здійснення його майнових прав (мирно володіти своїм майном)
(див. «Бурдов проти Росії», пункт 40; «Жасіньєне проти Литви»
пункт 45).
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59. Суд посилається на свою практику, відповідно до якої значні
затримки у виконанні рішення, винесеного на користь заявника, є
порушенням його права, передбаченого статтею 1 Протоколу 1, а від-
сутність активів у державного підприємства не може слугувати прий-
нятним виправданням щодо вимог цієї статті (див. справи Войтенка,
пункт 53; Дубенка, пункт 50; «Михайленків та інших проти України»,
заяви № 35091/02, 35196/02, 35204/02, 35945/02, 35949/02, 35953/02,
36800/02, 38296/02 та 42814/02, пункт 62 CEDH 2004-…).
60. Суд вважає, що через те, що невиконання рішення від 7 груд-
ня 1999 року затягнулось на чотири роки і чотири місяці, заявник
зазнав надмірного тягаря.
61. Відповідно, було порушення статті 1 Протоколу № 1.
ІІІ. Застосування статті 41 Конвенції
62. Відповідно до статті 41 Конвенції
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї, і
якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткову компенсацію, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
А. Шкода

63. Заявник вимагає 8 166 євро у якості відшкодування матеріаль-
ної шкоди, вирахуваної виходячи з тривалості невиконання рішень
від 2 березня та 7 грудня 1999 року. Заявник нагадує про негативний
вплив інфляції на суму, яка була йому виплачена на підставі рішення
від 7 грудня 1999 року. Він вимагає рівно 8 136 євро за завдану мо-
ральну шкоду.
64. Уряд зазначає про свою незгоду. Він зазначає, що заявник не
обґрунтував свої вимоги. Зокрема, рішення від 1999 року було вико-
нано. Уряд стверджує, що можливе встановлення порушення пункту
1 статті 6 Конвенції та статті 1 Протоколу 1 само по собі може бути
достатньою справедливою сатисфакцією.
65. Суд підкреслює, що підставою для стягнення з метою надан-
ня справедливої сатисфакції є у цьому випадку тривалість невико-
нання рішення від 7 грудня 1999 року. Відповідно, така ж, як і сума,
що вимагається заявником у якості матеріальної шкоди, стосується
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невиконання рішення від 2 березня 1999 року, і не будучи у прямо-
му зв’язку з порушеннями, встановленими Судом у пунктах 55 та
61, він (Суд) ухвалює відмовити у задоволенні запиту, викладеного
зацікавленою особою. Що стосується матеріальної шкоди, завданої
тривалістю невиконання рішення від 7 грудня 1999 року, Суд вва-
жає, що заявник міг зазнати деякої шкоди через інфляцію.
66. Суд вважає, що сума, яка вимагається в якості моральної
шкоди, є надмірною (див. рішення у справі «Ернестіна Зулло проти
Італії», № 64897/01, пункт 26, від 10 листопада 2004 року).
67. Ухвалюючи рішення на засадах справедливості відповідно до
статті 41, Суд присуджує заявникові 3 000 євро загалом.
В. судові Витрати

68. Заявник вимагає рівно 427 євро за витрати та видатки, по-
несені ним у зв’язку з провадження справи у Суді (видатки на пере-
клад, поштові витрати та юридичні консультації). Заявник не надав
підтвердження.
69. Уряд не надав жодних коментарів щодо цього.
70. Відповідно до практики Суду заявник не може отримати
відшкодування своїх витрат, окрім як у розмірі, який базується на
реальності, необхідності та обґрунтованості обчислення такого від-
шкодування. У цьому випадку, беручи до уваги вищезазначені кри-
терії, Суд вважає обґрунтованою суму у розмірі 427 євро та присуд-
жує її заявникові.
С. Пеня

71. Суд вважає за доцільне призначити пеню на підставі гранич-
ної ставки Європейського центрального банку, до якої мають бути
додані три відсотки.

На цих підставах Суд одностайно
2. Визнає заяву прийнятною щодо скарг про невиконання рі-
шення від 7 грудня 1999 року та неприйнятною в іншій частині.
3. Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції;
4. Постановляє, що було порушення статті 1 Протоколу 1;
5. Постановляє, що
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(а) через три місяці з дня, коли рішення стане остаточним
відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач має
сплатити заявникові наступні суми, конвертовані в українську грив-
ню на день здійснення платежу;
(і) 3 000 євро (три тисячі євро) для відшкодування всієї шкоди;
(іі) 427 євро (чотириста двадцять сім євро) понесених витрат
у зв’язку з провадженням справи в Суді;
б) на суму нараховуватиметься пеня, яка дорівнюватиме гра-
ничній позичковій ставці Європейського центрального банку плюс
три відсотки з часу, коли закінчиться вищезгаданий строк, і до мо-
менту повного розрахунку.
5. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено французькою мовою, повідомлено письмово 5 квітня
2005 року відповідно до §§ 2 та 3 статті 77 Регламенту.
С. Доллє
секретар
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
ДРУГА СЕКЦІЯ
СПРАВА «ЧИЖОВ проти УКРАЇНИ»
(Заява № 6962/02)

Рішення
Страсбург
17 травня 2005 року
Це рішення стане остаточним за обставин, викладених у п. 2
статті 44 Конвенції. Воно може бути відреагованим.

У справі «Чижов проти України»
Європейський суд з прав людини (друга секція), засідаючи па-
латою, до складу якої увійшли судді:
п. Ж.-П. Коста, голова,
п. А.Б. Бака,
п. І. Кабрал Баррето,
п. Р. Тюрмен,
п. В. Буткевич,
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пані Д. Йочєнє,
п. Д. Попович,
та п. С. Нейсміт, заступник секретаря секції,
після обговорення в нарадчій кімнаті 26 квітня 2005 року, вино-
сить таке рішення, яке було прийнято у зазначений вище день:

ПРОЦЕДУРА
1. Справа порушена проти України за заявою (№ 6962/02), по-
даною до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав і
основоположних свобод людини (далі – Конвенція) громадянином
України Сергієм Васильовичем Чижовим (далі – заявник) 16 травня
2001 року.
2. Уряд України (далі – Уряд) був представлений уповноваже-
ним – пані В. Лутковською, яку змінила пані З. Бортновська.
3. Заява була передана до другої секції Суду (п. 1 правила 52
Регламенту Суду). Зі складу секції для розгляду заяви була створена
палата (п. 1 статті 27 Конвенції) у порядку, встановленому п. 1 пра-
вила 26 Регламенту.
4. 6 травня 2003 року друга секція Суду проголосила скарги за-
явника частково неприйнятними, вона також вирішила відкласти
розгляд скарг заявника щодо невиконання рішення та відсутності
ефективних засобів захисту стосовно таких скарг відповідно до п. 1
ст. 6 та ст. 13 Конвенції та направити ці скарги на комунікацію з
Урядом-відповідачем для надання зауважень.
5. Заявник і Уряд подали свої зауваження щодо суті заяви (Пра-
вило 54-А).

ФАКТИ
6. Заявник, громадянин України, який народився в 1962 році та
проживає у місті Запоріжжі, Україна.
I. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ

7. 6 жовтня 1997 р. заявник був затриманій міліціонерами Б.Ю.Ю.
та Л.Г.Т. Цього ж дня його було доставлено цими працівниками
міліції до медвитверезника. Під час затримання заявника працівни-
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ки міліції завдали йому тілесних ушкоджень, які потягнули корот-
кочасний розлад здоров’я.
8. 7 жовтня 1997 р. заявникові було пред’явлено обвинувачення
в побитті міліціонерів і замаху на їх пограбування.
9. 21 жовтня 1997 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя
виправдав заявника.
10. Заявник звертався до Запорізької обласної прокуратури та
Генеральної прокуратури, вимагаючи порушити кримінальну спра-
ву проти працівників міліції, які його незаконно затримали та по-
били.
11. 12 лютого 1998 року заявник подав до Ленінського районно-
го суду м. Запоріжжя позов проти Запорізького міського відділення
міліції, вимагаючи відшкодувати йому моральну шкоду, спричинену
діями працівників міліції Б.Ю.Ю. та Л.Г.Т.
12. 9 березня 1998 року прокуратура м. Запоріжжя порушила
кримінальну справу проти працівників міліції.
13. 29 січня 1999 року вироком Ленінського районного суду м. За-
поріжжя працівники міліції Б.Ю.Ю. та Л.Г.Т. були засуджені за пере-
вищення посадових повноважень і спричинення тілесних ушкоджень
заявникові до 3 років позбавлення волі з відстрочкою виконання ви-
року. Цим же вироком було вирішено стягнути з міського управлін-
ня Міністерства внутрішніх справ України м. Запоріжжя на користь
заявника 3 709,13 грн. для відшкодування матеріальної та моральної
шкоди.
14. 22 березня 1999 року Запорізький обласний суд підтримав
зазначене рішення.
15. 1 квітня 1999 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя
видав виконавчий лист щодо виконання рішення суду від 29 січня
1999 року.
16. 14 квітня 1999 року виконавчий лист надійшов на виконання
до відділу Державної виконавчої служби Ленінського районного уп-
равління юстиції м. Запоріжжя.
17. 20 травня 1999 року у справі заявника було змінено відпові-
дача з міського управління внутрішніх справ м. Запоріжжя на За-
порізьке обласне управління внутрішніх справ, оскільки саме остан-
нє було відповідальним за утримання медвитверезників.
18. 27 липня 1999 року виконавчий лист було направлено для
подальшого виконання до Орджонікідзевського відділення виконав-
чої служби.
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19. У серпні 1999 року Державне казначейство підтвердило від-
сутність коштів, передбачених на утримання обласного управління
внутрішніх справ.
20. 16 серпня 1999 року заявник подав клопотання про накла-
дення арешту на майно Запорізького обласного управління внутріш-
ніх справ.
21. 14 вересня 1999 року Орджонікідзевське відділення виконав-
чої служби м. Запоріжжя проінформувало заявника, що накладення
арешту на майно бюджетних установ заборонено законом.
22. 3 листопада 1999 року Орджонікідзевське відділення вико-
навчої служби м. Запоріжжя проінформувало заявника про відсут-
ність коштів на рахунку Запорізького обласного управління внут-
рішніх справ.
23. Протягом 1999-2000 років заявник неодноразово звертав-
ся до Запорізької обласної прокуратури, Генеральної прокуратури,
Служби безпеки України, Верховного Суду України та Уповнова-
женого з прав людини, вимагаючи порушити кримінальну справу
проти різних посадових осіб Запорізького обласного управління
внутрішніх справ, Державної виконавчої служби, судді Ленінсько-
го районного суду Д.Л.А. та приватної особи Д.С.С., який нібито
напав на заявника.
24. 5 квітня 2000 року Орджонікідзевський районний відділ де-
ржавної виконавчої служби закінчив виконавче провадження у справі
заявника через відсутність коштів у Запорізького обласного управ-
ління внутрішніх справ. Уряд зазначив, що заявник не скористався
правом повторної подачі до державної виконавчої служби виконавчого
листа для виконання протягом трьох років.
25. 17 листопада 2000 року заступник Голови Верховного Суду
України відхилив клопотання розпочати перегляд справи заявника
у порядку нагляду. Верховний Суд України направив також скарги
заявника щодо невиконання рішення суду до Міністерства юстиції
України.
26. 9 червня 2003 року відділом державної виконавчої служби
Орджонікідзевського районного управління юстиції м. Запоріжжя
було винесено постанову № 1131\9 про відкриття виконавчого про-
вадження щодо виконання рішення суду від 29 січня 1999 року. Цією
ж постановою боржникові було запропоновано добровільно викона-
ти рішення суду. Цього ж дня постанова про відкриття виконавчого
провадження була направлена до УМВС України в Запорізькій об-
ласті та заявника.
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27. 20 червня 2003 року державний виконавець направив платіж-
ну вимогу до Державного казначейства про перерахунок коштів за-
явникові відповідно до рішення суду від 29 січня 1999 року.
28. 7 серпня 2003 року заявник звернувся з вимогою про переве-
дення коштів на його рахунок.
29. 14 серпня 2003 року рішення суду від 29 січня 1999 року було
виконане і заявник отримав 3 709,13 грн.
30. 20 листопада 2003 року відділом державної виконавчої служ-
би Орджонікідзевського районного управління юстиції м. Запоріжжя
було закінчено виконавче провадження з огляду на повне виконання
рішення суду від 29 січня 1999 року.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

31. Національне законодавство та практика викладені у рішен-
ні у справі «Ромашов проти України» (№ 67534/01 п. п. 16-18, від
27.07.2004 р.).

ПРАВО
32. Заявник скаржився на неспроможність держави вчасно ви-
конати рішення суду від 29 січня 1999 року. Він посилався на п. 1
ст. 6 Конвенції, яка передбачає таке:
«Кожен при вирішенні спору щодо його цивільних прав і обов’язків
(...) має право на справедливий і відкритий розгляд упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом. (...)»

33. Заявник далі скаржився, що невиконання рішення, винесе-
ного на його користь, становило порушення статті 13 Конвенції, яка
закріплює таке:
«Кожен, чиї права і свободи, викладені в цій Конвенції, порушуються,
має право на ефективний засіб правового захисту у відповідному національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами,
що діяли як офіційні особи».


634,44 євро
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I. ПРИЙНЯТНІСТЬ
А. Попередні заперечення Уряду

34. Уряд вважав, що заява заявника не відповідає правилу шес-
тимісячного строку, оскільки він подав її до Суду тільки 16 травня
2001 року. Уряд вказав, що початок перебігу шестимісячного строку
повинен відраховуватися з 5 квітня 2000 року (див. § 24 вище). З ін-
шого боку, він не може більше вважатися жертвою порушення Кон-
венції, оскільки повністю отримав заборгованість згідно з рішенням
суду. Уряд також зазначив, що заявник не вичерпав національних
засобів захисту щодо дій державної виконавчої служби та проведен-
ня виконавчого провадження.
35. Заявник не погодився.
36. Суд зазначає, що на день подання заяви до Суду рішення ще
не було виконане. Таким чином, правило шестимісячного строку не
повинно було застосовуватися до цієї триваючої ситуації. Щодо інших
заперечень, то Суд також відмічає, що аналогічні питання вже роз-
глядалися у ряді рішень Суду (див. вищезазначене рішення у справі
Ромашова, § 41). У цих справах Суд встановив, що заявники можуть
залишатися жертвами стверджуваного порушення п. 1 ст. 6 Конвенції
відносно періоду, протягом якого рішення, на невиконання яких вони
скаржаться, залишались невиконаними. Крім цього, Суд вказав, що
заявники були звільнені від необхідності вичерпати засоби, вказані
Урядом. Суд не знаходить жодних причин, щоб прийти до іншого
висновку в цій справі, а тому відхиляє заперечення Уряду.
37. У світлі наданих сторонами зауважень Суд вважає, що скарга
заявника на порушення п. 1 ст. 6 Конвенції порушує серйозні питан-
ня фактів та права відповідно до Конвенції, визначення яких вимагає
розгляду щодо суті. Суд не знаходить жодних підстав для проголошен-
ня цієї частини заяви неприйнятною. З цих же підстав не можуть бути
проголошені неприйнятними скарги заявника за ст. 13 Конвенції.
II. ЩОДО СУТІ
А. ПОРУШЕННЯ Пункту 1 СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ

38. Уряд стверджував, що у цій справі не було порушення п. 1
ст. 6 Конвенції з огляду на те, що рішення було виконано. Більше
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того, Уряд стверджував, що заявник повторно не пред’явив вико-
навчі листи для виконання протягом трьох років, як передбачено
законом, тим самим не показав свою зацікавленість щодо виконання
рішення, винесеного на його користь.
39. Заявник з цим не погодився.
40. Суд повторює, що затримка у виконанні рішення не повинна
бути такою, що порушує саму сутність права, яке захищається п. 1
ст. 6 Конвенції (див. рішення у справі «Іммобільяре Саффі», заява
№ 22774/93, п. 74, ЄСПЛ 1999-V). Проте у цій справі заявник не по-
винен був мати перешкоди в отриманні від Запорізького обласного
управління внутрішніх справ відшкодування за рішенням суду, ви-
несеним на його користь, з огляду на стверджуване важке фінансове
становище державної установи, адже виконання цього рішення було
дуже важливим для нього та його сім’ї. Більше того, Суд вважає,
що на державі лежить позитивне зобов’язання організувати систему
виконання рішень таким чином, щоб гарантувати виконання без
жодних невиправданих затримок, і так, щоб ця система була ефек-
тивною як у теорії, так і на практиці. Суд таким чином вважає, що
твердження Уряду, що заявник повторно не пред’явив виконавчий
лист для виконання, є необґрунтованими, оскільки як видно з фак-
тів 23 червня 2003 року державний виконавець відкрив виконавче
провадження незалежно від заявника і 14 серпня 2003 року заявни-
кові було виплачено належні кошти. Проте, це було зроблено тільки
після направлення заяви на комунікацію з Урядом-відповідачем.
41. Суд звертає увагу, що рішення від 29 січня 1999 року, під-
тверджене ухвалою від 22 березня 1999 року, залишалось невикона-
ним протягом чотирьох років та близько п’яти місяців. Суд вважає,
що неспроможність державних органів вжити необхідних заходів
для виконання рішення від 29 січня 1999 року протягом зазначеного
періоду позбавило положення п. 1 ст. 6 Конвенції їх корисної дії.
Суд також бере до уваги, що у цій справі наявна очевидна затримка
у виконанні рішення з 5 квітня 2000 року до 23 червня 2003 року,
на що Уряд не надав будь-яких виправдань (див. рішення у справі
«Шмалько проти України» від 20.07.2004 р., № 60750/00, п. 45).
42. Відповідно, у цій справі було порушено п. 1 ст. 6 Конвенції.
В. ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ

43. Уряд стверджував, що не було порушення ст. 13 Конвенції.
44. Заявник не погодився з цим.
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45. Суд посилається на свої попередні рішення, в яких було кон-
статовано відсутність ефективних засобів захисту щодо скарг на пору-
шення п. 1 статті 6 Конвенції в частині тривалого невиконання рішень
судів (див. рішення у справі «Ромашов проти України», заява № 67534\01,
п. 47, від 27 липня 2004 року). З цих же причин, викладених у преце-
дентній практиці, Суд доходить висновку, що заявник не мав ефектив-
них національних засобів захисту для отримання відшкодування шко-
ди, завданої затримкою в цьому провадженні, як того вимагає стаття 13
Конвенції. Відповідно, було порушення цього положення.
IІІ. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

46. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і
якщо внутрішнє законодавство відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткову сатисфакцію, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
А. Шкода та судові витрати

47. Заявник просив відшкодувати матеріальну шкоду у розмірі,
пов’язаному з сумою, що належить йому відповідно до рішення на-
ціонального суду. Він спочатку вимагав ще відшкодування мораль-
ної шкоди у розмірі 500 000 євро. Крім цього він ще вимагав 20 000
грн. відшкодування судових витрат, які він заплатив своєму пред-
ставникові.
48. Уряд не погодився з вимогами заявника як такими, що є без
підставними та непомірними.
49. Суд не бачить жодного причинного зв’язку між встановле-
ним порушенням та матеріальною шкодою, вказаною заявником.
Об’єктивно оцінюючи ситуацію, як цього вимагає стаття 41 Конвенції,
Суд присуджує заявникові загальну суму 2 500 євро для відшкодуван-
ня моральної шкоди та витрат на представництво його заяви в Суді.
В. Пеня

39. Суд вважає за доцільне призначити пеню на підставі гранич-
ної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої
мають бути додані три відсотки.
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На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує прийнятною іншу частину заяви;
2. Постановляє, що в цій справі було порушення п. 1 ст. 6 Кон-
венції;
3. Постановляє, що в цій справі було порушення ст. 13 Конвенції;
4. Постановляє, що
(а) протягом трьох місяців з дня, коли рішення стане остаточним
відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач для
відшкодування моральної шкоди та судових витрат має сплати заяв-
никові 2 500 євро (дві тисячі п’ятсот євро), конвертовані в національ-
ну валюту держави-відповідача на день здійснення платежу, плюс
суму будь-якого податку, який може бути стягнуто з заявника;
(в) у разі невиплати чи несвоєчасної виплати державою-відпові-
дачем належної заявникові суми, на неї нараховуватиметься пеня,
яка дорівнює граничній позичковій ставці Європейського централь-
ного банку плюс три відсотки з часу, коли закінчиться вищезгада-
ний тримісячний строк, і до моменту повного розрахунку.
5. Відхиляє інші вимоги заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 17 травня
2005 року відповідно до пп. 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду.
С. Доллє
секретар

Ж.-П. Коста
голова
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
ДРУГА СЕКЦІЯ
СПРАВА «АГРОТЕХСЕРВІС проти УКРАЇНИ»
(Заява № 62608/00)

Рішення
Страсбург
5 липня 2005 року
Це рішення стане остаточним за обставин, викладених у пунк-
ті 2 статті 44 Конвенції. Воно може бути відредаговоним.

У справі «Агротехсервіс проти України»
Європейський суд з прав людини (друга секція), засідаючи па-
латою, до складу якої увійшли судді:
п. Ж.-П. Коста, голова,
п. Кабрал Баррето,
п. В. Буткевич,
пані А. Мулароні,
пані Е. Фура-Сандстром,
пані Д. Йочєнє,
п. Д. Попович,
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та пані С. Доллє, секретар секції,
після обговорення у нарадчій кімнаті 19 жовтня 2004 року та 14
червня 2005 року виносить таке рішення, що було прийняте в остан-
ній із вищезазначених днів:

ПРОЦЕДУРА
1. Справа порушена проти України за заявою № 62608/02, пода-
ною до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав і ос-
новоположних свобод людини (далі – Конвенція) спільним латвій-
сько-українським підприємством «Агротехсервіс» (далі – заявник)
30 червня 2000 року.
2. Заявник був представлений п. Сідьком, президентом підпри-
ємства. Уряд України (далі – Уряд) був представлений його уповнова-
женими – пані В. Лутковською та пані З. Бортновською. Уряд Латвії
був представлений його уповноваженим – пані Рейне.
3. Заявник стверджував, зокрема, що остаточне та обов’язкове до
виконання рішення, винесе на його користь, було скасоване в пору-
шення п. 1 статті 6 Конвенції та статті 1 Протоколу 1 до Конвенції.
4. Заяву було направлено на розгляд до другої секції Суду (п. 1
Правила 52 Регламенту Суду). Відповідно до п. 1 Правила 26 в межах
секції була створена палата для розгляду цієї справи (п. 1 статті 27
Конвенції).
5. Своєю ухвалою від 19 жовтня 2004 року Суд визнав заяву час-
тково прийнятною.
6. Заявник надав свої зауваження щодо суті (п. 1 Правила 59) на
відміну від Уряду.
7. 1 листопада 2004 року Суд змінив склад секції (п. 1 Прави-
ла 25). Ця справа була передана до новоствореної другої секції (п. 1
Правила 52).

ФАКТИ
І. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ

8. Заявник, підприємство «Агротехсервіс», є спільним латвійсь-
ко-українським підприємством, заснованим у м. Ризі як юридична
особа відповідно до латвійського законодавства.
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9. 13 травня 1992 року відповідно до міжурядової угоди між Рес-
публікою Латвією та Україною від 21 квітня 1992 року заявник ук-
лав договір з Херсонським нафтопереробним заводом, який пізніше
був реструктуризований у ВАТ «Херсоннафтопереробка» (далі – на-
фтопереробний завод). Відповідно до договору заявник повинен був
постачати нафтопереробному заводу нафту, а завод, відповідно, по-
винен був постачати заявникові нафтопродукти.
10. 10 грудня 1996 року заявник звернувся до Вищого арбітраж-
ного суду України (далі – ВАС) з позовом до нафтопереробного за-
воду щодо невиконання ним умов договору.
11. 7 лютого 1997 року ВАС відхилив позов заявника, оскільки
було пропущено строк позовної давності. Заявник не оскаржив цю
ухвалу.
12. 2 вересня 1997 року судова колегія з перегляду рішень, ухвал,
постанов Вищого арбітражного суду (надалі – судова колегія з пере-
гляду рішень) переглянула ухвалу від 7 лютого 1997 року за власною
ініціативою. Ухвалу було скасовано і справу було направлено на но-
вий розгляд.
13. 9 жовтня 1997 року ВАС відхилив позов заявника як такий,
що поданий з недотриманням строку позовної давності.
14. 26 листопада 1997 року заявник оскаржив цю ухвалу до судо-
вої колегії з перегляду рішень в порядку нагляду. 30 січня 1998 року
судова колегія з перегляду рішень скасувала ухвалу та направила
справу на новий розгляд.
15. 10 квітня 1998 року ВАС задовольнив позов заявника. Суд
встановив, що в червні 1992 року заявник поставив 60 000 тонн на-
фти відповідачеві та, відповідно, мав отримати 17 852 тонн нафтопро-
дуктів. Оскільки нафтопродукти поставлені не були, ВАС зобов’язав
поставити їх заявникові. Суд також присудив виплатити заявникові
10 000 грн. судових витрат.
16. У серпні 1998 року заявник звернувся з клопотанням до ВАС
змінити спосіб виконання рішення суду від 10 квітня 1998 року. 26
серпня 1998 року суд задовольнив вимогу заявника та зобов’язав на-
фтопереробний завод сплатити заявникові 7 011 186 грн. замість 17
852 тонн нафтопродуктів.
17. 2 червня 1998 року Генеральна прокуратура України (на-
далі – ГП) внесла протест про перегляд рішення в порядку нагляду
до судової колегії з перегляду рішень ВАС, вимагаючи скасувати рі-
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шення від 10 квітня 1998 року. ГП стверджувала, що заявник подав
свій початковий позов з порушенням строку позовної давності та не
сплатив державне мито. Також ГП стверджувала, що ВАС не взяв до
уваги певні документи.
18. 17 липня 1998 року судова колегія з перегляду рішень відхи-
лила протест як необґрунтований.
19. 31 серпня 1998 року ГП внесла протест в порядку нагляду до
президії Вищого арбітражного суду України з метою скасування рі-
шення від 10 квітня 1998 року, винесеного на користь заявника. ГП
стверджувала, що не було обґрунтованих доказів того, що заявник
був власником нафти, яка була поставлена нафтопереробному заводу
в 1992 році, та що ВАС помилково вирішив, що початковий позов
було подано без порушення строку позовної давності.
20. 26 листопада 1998 року президія ВАС наказала здійснити пе-
ревірку в порядку нагляду.
21. 30 грудня 1998 року експерти Київського науково-дослідного
інституту судових експертиз надали свій висновок, яким підтверд-
жувалось право власності заявника на нафту, яка була поставлена
нафтопереробному заводу в 1992 році.
22. 6 січня 1999 року (11 січня 1999 року – відповідно до даних
Уряду) президія ВАС відхилила протест ГП як необґрунтований та
залишила без змін попередні ухвали ВАС у справі.
23. 18 травня 1999 року ГП внесла подання до ВАС про перегляд
справи за нововиявленими обставинами. Зокрема, ГП стверджува-
ла, що під час першого провадження суди не знали про результати
судової експертизи від 6 травня 1999 року, а тому справу необхідно
переглянути.
24. 15 червня 1999 року ВАС відхилив це подання як необґрун-
товане. Суд зауважив, що остання судова експертиза підтвердила
висновки суду в його ухвалі від 10 квітня 1998 року та ті, які були
згадані в ухвалі суду від 6 січня 1999 року.
25. 26 серпня 1999 року ГП внесла подання до судової колегії
з перегляду рішень про перегляд справи за нововиявленими обста-
винами. ГП надала ті ж самі аргументи, на які вона посилалась у
своєму поданні від 18 травня 1999 року.
26. 4 жовтня 1999 року судова колегія з перегляду рішень відхи-
лила подання як необґрунтоване та залишила без змін рішення від
15 червня 1999 року.
27. 21 грудня 1999 року ГП внесла протест в порядку нагляду
до президії ВАС про скасування рішення від 10 квітня 1998 року,
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винесене на користь заявника. В обґрунтування свого протесту ГП
стверджувала, що суд помилково відхилив їх попередні подання та
що не було достатніх доказів для встановлення права власності за-
явника на нафту.
28. 28 січня 2000 року президія ВАС задовольнила протест в по-
рядку нагляду та скасувала рішення від 10 квітня 1998 року, винесе-
ного на користь заявника. Суд дійшов висновку про те, що заявник
не надав достатніх доказів його права власності на 60 000 тонн нафти,
яка була поставлена нафтопереробному заводу в 1992 році, та що по-
чатковий позов було подано з пропущенням строку позовної давності.
29. 17 березня 2000 року заявник також звернувся до Голови ВАС
з вимогою переглянути рішення від 28 січня 2000 року на пленумі
ВАС. Листом від 26 липня 2000 року діючий Голова ВАС відхилив
вимогу за недостатністю підстав.
30. У червні 2001 року було змінено процесуальне законодавс-
тво, в результаті чого стало можливим подання скарг до касаційної
інстанції – Верховного Суду України на рішення ВАС (див. внут-
рішнє законодавство, наведене нижче).
31. 28 вересня 2001 року (26 жовтня – відповідно до даних Уря-
ду) заявник подав скаргу до Верховного Суду України на рішення
від 28 січня 2000 року відповідно до нової процедури касаційного
оскарження.
32. 21 січня 2002 року Верховний Суд України скасував ухвалу
президії ВАС від 28 січня 2000 року та підтвердив чинність рішення
від 10 квітня 1998 року, винесеного на користь заявника. Суд вста-
новив, що прокурори не мали повноважень вносити протести в по-
рядку нагляду в інтересах нафтопереробного заводу, та скасував всі
ухвали ВАС, винесені в порядку нагляду протягом 1998-2000 років.
ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
А. Арбітражний процесуальний кодекс від 6 листопада 1991 року
(який діяв на момент подання заяви)

33. Відповідними положеннями кодексу передбачено:

Стаття 91
«Законність і обґрунтованість рішення, ухвали чи постанови ар-
бітражного суду… може бути перевірено в порядку нагляду за заявою
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сторони, за протестом прокурора чи його заcтупника, як це передба-
чено цим Кодексом, іншими законодавчими актами України.
Заява сторони про перевірку рішення, ухвали, постанови пере-
віряється головою арбітражного суду Автономної Республіки Крим
чи його заступником та судовою колегією Вищого арбітражного суду
по перегляду рішень, ухвал, постанов (далі – судова колегія).
Особи, які мають право принесення протесту:
Генеральний прокурор та його заступники…;
Прокурор Автономної республіки Крим, прокурор області та
міст Києва та Севастополя та їхні заступники…»

Стаття 97
Голова Вищого арбітражного суду, Генеральний прокурор Ук-
раїни чи його заступники мають право принести у президію Вищого
арбітражного суду протест на постанову, прийняту судовою колегією
Вищого арбітражного з господарського спору…»
b. Закон України від 21 червня 2001 року «Про внесення змін
до Арбітражного процесуального кодексу України»

34. Цим Законом внесені зміни та змінена назва Арбітражного
процесуального кодексу України на Господарський процесуальний
кодекс, який набрав чинності 5липня 2001 року. Прикінцевими та
перехідними положеннями закону передбачено:
«9. Постанови судової колегії Вищого арбітражного суду України, постанови президії Вищого арбітражного суду України, які до набрання
чинності цим Законом не були опротестовані, постанови Пленуму Вищого арбітражного суду України є остаточними і можуть бути оскаржені до Верховного Суду України на підставах і у порядку, встановлених
Господарським процесуальним кодексом України».

ПРАВО
І. МЕЖІ СПРАВИ

35. Відповідно до ухвали Суду щодо прийнятності заявник на-
дав свої зауваження щодо суті, в яких він повторив всі свої початкові
скарги.
36. Уряд не надав коментарів.
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37. Суд нагадує, що у своїй ухвалі щодо прийнятності від 19
жовтня 2004 року Суд визнав прийнятними скарги заявника за п. 1
статті 6 Конвенції та статтею 1 Протоколу 1 до Конвенції стосовно
скасування остаточного та обов’язкового до виконання рішення від
10 квітня 1998 року, винесеного на користь заявника. В той же час
всі інші скарги заявника за вищевказаними статтями були проголо-
шені неприйнятними. Таким чином, зараз межі справи перед Судом
обмежені скаргами, які були проголошені прийнятними.
ІІ. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ Пункту 1 СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ

38. Заявник скаржився відповідно до пункту 1 статті 6 Конвен-
ції та статті 1 Протоколу 1 до Конвенції, що остаточне та обов’язкове
до виконання рішення від 10 квітня 1998 року, винесене на його ко-
ристь, було скасовано в процесі перегляду справи в порядку нагляду.
Пункт 1 статті 6 Конвенції передбачає:
«Кожен при вирішенні питання щодо його цивільних прав та обов’яз
ків… має право на справедливий…розгляд…судом…»

39. Уряд стверджував, що провадження у справі заявника було
закінчено на його користь ухвалою Верховного Суду України. Біль-
ше того, процедуру перегляду справ було скасовано в червні 2001
року із внесенням відповідних змін в українське законодавство.
40. Заявник стверджував, що численні протести в порядку на-
гляду, внесені Генеральною прокуратурою України в порядку на-
гляду, та скасування рішення, винесеного на його користь, порушу-
вали його права.
41. У світлі усталеної прецедентної практики Суду з цього пи-
тання той факт, що вимоги заявника врешті були задоволені, не від-
кидає той вплив правової невизначеності, якого він зазнав протягом
двох років після скасування остаточного рішення від 10 квітня 1998
року (див., mutatis mutandis, рішення у справі «Рябих проти Росії»,
№ 52854/99, пар. 49, 2003 – Х), оскільки держава не запропонувала
будь-якої компенсації матеріальної чи моральної шкоди, якої зазнав
заявник в результаті такого скасування.
42. Використовуючи процедуру перегляду рішень в порядку на-
гляду для скасування рішення від 10 квітня 1998 року, президія
Вищого арбітражного суду порушила принцип правової певності
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та право заявника на «доступ до суду» відповідно до п. 1 статті 6
Конвенції.
43. Відповідно, у цій справі було порушено вищезазначену статтю.
ІІІ. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 1 ПРОТОКОЛУ 1

44. Заявник скаржився, що його право на мирне володіння майном
було порушено в результаті скасування остаточного та обов’язкового
до виконання рішення суду, винесеного на його користь. Він поси-
лався на статтю 1 Протоколу 1 до Конвенції, яка передбачає:
«Кожна… юридична особа має право на мирне володіння своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах
суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права…»

45. Суд повторює, що заборгованість за рішенням суду може бу-
ти розцінена як «майно» в цілях статті 1 Протоколу 1 до Конвен-
ції (див. серед інших рішень, рішення у справі «Бурдов проти Росії»,
№ 59498/00, пар. 40, 2001-ІV, та інші справи, процитовані тут). Більше
того, скасування такого рішення після того, як воно набуло статусу
остаточного та не підлягало оскарженню, є втручанням у право заяв-
ника на мирне володіння своїм майном (див. рішення у справі «Брумареску проти Румунії» від 28 жовтня 1999 року, 1999 – VІІ, пар. 74).
46. Однак, у цій справі право заявника на отримання заборгова-
ності відповідно до остаточного рішення суду було безпідставно поз-
бавлено певності, оскільки рішення постійно оскаржувалось ГПУ
шляхом внесення протесту в порядку нагляду між червнем 1998 року
та січнем 2002 року.
47. Відповідно, у цій справі було порушено статтю 1 Протоколу 1
до Конвенції.
IV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

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

49. Заявник вимагав відшкодування майнової шкоди в розмі
рі 431 451 745 грн. та відшкодування моральної шкоди в розмірі
500 000 000 грн.
50. Уряд стверджував, що вимоги заявника щодо справедливої
сатисфакції викладені повністю в його скаргах, із яких лише одна
була визнана Судом прийнятною. Відповідно, Уряд попросив Суд
визначити суму справедливої сатисфакції на справедливій підставі
та беручи до уваги те, що процедуру перегляду рішень в порядку на-
гляду було скасовано в Україні, та те, що судові провадження врешті
закінчились на користь заявника.
51. Суд зауважує, що вимога заявника щодо відшкодування май
нової шкоди, пов’язаної з невиплатою заборгованості відповідно до
рішення суду, була визнана Судом передчасною в ухвалі щодо при-
йнятності. Порушення Конвенції, яке Суд знайшов у цій справі,
стосується відсутності правової певності. Відповідно, не виникає
питання щодо призначення відшкодування майнової шкоди. Зали-
шається питання щодо немайнової шкоди. Суд, керуючись справед-
ливістю, присуджує заявникові відшкодування в розмірі 5 000 євро.

В. СУДОВІ ВИТРАТИ

52. Заявник не надав жодної вимоги з цього приводу. Суд, таким
чином, не присуджує відшкодування судових витрат.
С. ПЕНЯ

53. Суд вважає за доцільне призначити пеню на підставі гранич-
ної ставки Європейського центрального банку, до якої мають бути
додані три відсотки.

На цих підставах Суд одностайно
1. Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції;
2. Постановляє, що було порушення статті 1 Протоколу 1 до
Конвенції;



66 377 191,54 євро
76 923 976,92 євро
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3. Постановляє
(а) протягом трьох місяців з дня, коли рішення стане остаточ-
ним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відпові-
дач має сплатити заявникові 5 000 євро на відшкодування майнової
шкоди, плюс суму будь-якого податку, який може бути стягнуто з
заявника. Валюта платежу має бути конвертована в національну ва-
люту держави-відповідача на день здійснення платежу;
(б) у разі несплати чи несвоєчасної сплати державою-відпові-
дачем належної заявникові суми, на неї нараховуватиметься пеня,
яка дорівнює граничній позичковій ставці Європейського централь-
ного банку плюс три відсотки з часу, коли закінчиться вищезгада-
ний тримісячний строк, і до моменту повного розрахунку.
4. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 5 липня
2005 року відповідно до пункту 2 та 3 Правила 77 Регламенту Суду.
С. Доллє
секретар

Ж.-П. Коста
голова
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
ДРУГА СЕКЦІЯ
СПРАВА «ФУКЛЄВ проти УКРАЇНИ»
(Заява № 71186/01)

Рішення
Страсбург
7 червня 2005 року
Це рішення стане остаточним за обставин, викладених у п. 2
статті 44 Конвенції. Воно може бути відредагованим.

У справі «Фуклєв проти України»
Європейський суд з прав людини (друга секція), засідаючи пала
тою, до складу якої увійшли судді:
п. Ж.-П. Коста, голова,
п. І. Кабрал Баррето,
п. К. Юнґвірт,
п. В. Буткевич,
п. М. Угрехелідзе,
пані А. Мулароні,
пані Е. Фура-Сандстром,
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та п. С. Нейсміт, заступник секретаря секції,
після обговорення в нарадчій кімнаті 19 травня 2005 року, беру-
чи до уваги зауваження, надані сторонами, виносить таке рішен
ня, яке було прийнято у зазначений вище день:

ПРОЦЕДУРА
1. Справа порушена проти України за заявою № 71186/01, поданою
до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав і осново-
положних свобод людини (далі – Конвенція) громадянином України
Петром Петровичем Фуклєвим (далі – заявник) 10 лютого 2001 року.
2. Уряд України (далі – Уряд) був представлений уповноваже-
ними – пані В. Лутковською, а згодом – пані З. Бортновською.
3. Заява була передана до другої секції Суду (п. 1 правила 52
Регламенту Суду). Зі складу секції була створена палата в порядку,
встановленому п. 1 правила 26 Регламенту, яка розглядала справу
(п. 1 статті 27 Конвенції).
4. 7 липня 2003 року скарги заявника за п. 1 ст. 6 та ст. 13 Кон-
венції були направлені на комунікацію з Урядом-відповідачем. Того
ж дня Суд вирішив, що може бути застосовано п. 3 ст. 29 Конвенції
і прийнятність та суть скарги будуть розглядатись разом.
5. І заявник, і Уряд надали свої зауваження щодо прийнятності
та суті заяви (Правило 54 -А).

ФАКТИ
6. Заявник народився у 1935 році та проживає у м. Бердянську.
Заявник є колишнім робітником Спільного підприємства Цегляний
завод «Іскра» (далі СП «Іскра»). Пропрацювавши на СП «Іскра» з
1 грудня 1996 року до 24 листопада 1997 року, він був звільнений з
посади головного інженера за власним бажанням. З часу звільнення
заявникові не виплачувалась належна йому заробітна плата.
I. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ
А. Банкрутство Цегляного заводу «Іскра»

7. У березні 1997 року за заявою будівельної компанії Закрите ак-
ціонерне товариство «Донецькзалізобетонмонтаж» (далі – ЗАТ «До-
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нецькзалізобетонмонтаж») було ініційовано провадження у справі
про банкрутство СП «Іскра» у зв`язку з неспроможністю останнього
виконати договірні зобов’язання.
8. Провадження у справі про банкрутство було розпочато 8 квіт-
ня 1997 року арбітражним судом Запорізької області. У цьому про-
вадженні заявник діяв як представник СП «Іскра».
9. 20 серпня 1997 року Арбітражний суд Запорізької області
визнав СП «Іскра» банкрутом. Він також призначив ліквідаційну
комісію для погашення боргів СП «Іскра». Ліквідаційна комісія
складалась з представників Бердянської районної державної ад-
міністрації, державної податкової адміністрації в м. Бердянську,
фінансового відділу районної державної адміністрації, АК АПБ
«Україна» та ЗАТ «Донецькзалізобетонмонтаж». Протягом десяти
днів ліквідатори були зобов’язанні обрати голову та членів ліквіда-
ційної комісії.
10. 23 вересня 1997 року комісія здійснила інвентаризацію май-
на СП «Іскра».
11. 16 січня 1998 року було обрано голову ліквідаційної комісії
п. Богушко.
12. Згідно із зауваженнями сторін з жовтня 1998 року до 14 груд-
ня 2000 року ліквідаційна комісія не діяла.
13. 5 жовтня 1998 року наступний голова ліквідаційної комісії
пані Чулкова звільнилась з посади за власним бажанням.
14. 14 грудня 2000 року було обрано нового голову ліквідаційної
комісії п. Фененка.
15. 19 січня 2001 року голова арбітражного суду Запорізької об-
ласті вирішив, що провадження у справі про банкрутство щодо СП
«Іскра» має бути передано від судді А.Е. Кузнєцова на розгляд іншо-
му судді ( суддя В.Г. Серкиза).
16. 19 листопада 2001 року голова господарського суду Запорізь-
кої області (колишній арбітражний суд Запорізької області, перейме-
нований в результаті «малої судової реформи») вирішив, що провад-
ження у справі про банкрутство СП «Іскра» має бути передано від
судді В.Г. Серкизи на розгляд іншому судді (суддя Л.П. Туркіна).
17. 22 березня 2002 року господарський суд Запорізької області
встановив, що ліквідаційна комісія, призначена у 1997 році, ухи-
ляється від своїх обов’язків. Суд також попередив членів ліквідацій-
ної комісії про кримінальну відповідальність за невиконання рішень
та ухвал національних судів.
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18. 22 березня, 10 квітня та 3 червня 2002 року господарський
суд Запорізької області зобов’язував ліквідаційну комісію надати звіт
про проведену роботу.
19. 2 квітня 2002 року ліквідаційна комісія обрала нового голову
п. Отришка. Комісія також розглядала пропозицію щодо мирової
угоди стосовно боргів СП «Іскра». Новий голова комісії надав гос-
подарському суду Запорізької області звіт, в якому не було жодних
згадок щодо заборгованості із заробітної плати СП «Іскра».
20. 21 травня 2002 року засновники СП «Іскра» погодились ук-
ласти мирову угоду з кредиторами.
21. 2 липня 2002 року ліквідаційна комісія вирішила укласти
мирову угоду в провадженні у справі про банкрутство СП «Іскра».
22. 3 липня 2002 року господарський суд Запорізької області
провів судове засідання з метою обговорення можливої мирової уго-
ди та звіту ліквідаційної комісії. Слухання справи було відкладено
до 23 липня 2002 року.
23. 23 липня 2002 року господарський суд Запорізької області
припинив провадження у справі про банкрутство СП «Іскра» шля-
хом затвердження мирової угоди між СП «Іскра» і його кредитора-
ми (ЗАТ «Донецькзалізобетонмонтаж» та державної податкової ад-
міністрації у м. Бердянську).
b. Виконавче провадження у справі заявника

24. У січні 1998 року заявник звернувся до Бердянського район-
ного суду з позовом про стягнення заборгованості із заробітної плати
з СП «Іскра».
25. 24 лютого 1998 року Бердянський районний суд задовольнив
вимоги заявника і зобов’язав СП «Іскра» виплатити йому 2 080,38 грн.
26. У квітні 1998 року заявник звернувся до Бердянського район-
ного суду з позовом про стягнення компенсації за затримку у виплаті
заборгованості з заробітної плати, присудженої йому рішенням суду
від 24 лютого 1998 року. 6 травня 1998 року Бердянський районний
суд відмовив заявникові у його позовних вимогах як таких, що були
безпідставними. 4 червня 1998 року Запорізький обласний суд зали-
шив це рішення без змін.
27. 22 травня 1998 року судовий виконавець Бердянського район-
ного суду надав СП «Іскра» платіжне доручення для виплати коштів,
належних заявникові.
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28. 6 травня 1998 року Бердянський районний суд відмовив за-
явникові у його додаткових вимогах про стягнення компенсації за
затримку у виплаті заборгованості із заробітної плати як у таких, що
були безпідставними. 4 червня 1998 року Запорізький обласний суд
залишив це рішення без змін.
29. 22 травня 1998 року судовий виконавець Бердянського су-
ду (далі – судовий виконавець) розпочав виконавче провадження у
справі та звернувся до СП «Іскра» з вимогою про сплату належних
заявникові коштів.
30. 28 травня 1998 року судовий виконавець звернувся до СП
«Іскра» з вимогою надати дійсну інформацію щодо його банківських
рахунків для забезпечення виплати належних заявникові коштів.
31. 5 березня 1999 року Бердянський районний відділ державної
виконавчої служби (далі ВДВС) у зв’язку з передачею повноважень
щодо виконання рішень від судових виконавців виніс постанову про
прийняття виконавчого провадження у справі.
32. 8 квітня 1999 року ВДВС повідомив заявника, що його рі-
шення не може бути виконано в найближчий час у зв’язку з набран-
ням чинності нового Закону України «Про виконавче провадження»
і передачею всіх виконавчих проваджень з юрисдикції судових вико-
навців під юрисдикцію державної виконавчої служби Міністерства
юстиції.
33. 22 квітня 1999 року ВДВС розпочав виконавче провадження
у справі.
34. 20 квітня 2000 року ВДВС повідомив заявника про направ-
лення запиту до арбітражного суду Запорізької області щодо без-
діяльності ліквідаційної комісії. Державний виконавець також за-
значив, що не отримав жодної відповіді з арбітражного суду.
35. 24 травня і 14 вересня 2000 року ВДВС повідомив заявни-
ка, що виконавчий лист не може бути направлений до ліквідаційної
комісії, оскільки остання de facto не існує. Він також повідомив,
що отримав виконавчі листи, видані Бердянським районним судом,
тільки 22 квітня 1999 року.
36. 17 липня та 28 жовтня 2000 року заявник звернувся до Ге-
неральної прокуратури та Міністерства юстиції зі скаргою на неви-
конання рішення, винесеного на його користь. 6 листопада 2000 ро-
ку Генеральна прокуратура передала його скаргу до Вищого Госпо-
дарського Суду (колишній Арбітражний). 18 січня 2001 року Вищий
Господарський Суд перенаправив його скаргу для надання відповіді
до арбітражного суду Запорізької області.
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37. 31 січня 2002 року ВДВС повідомив заявника, що останнім
головою ліквідаційної комісії була пані І. Чулкова. ВДВС також за-
значив, що у відповідності до ст. 65 Закону «Про виконавче провад-
ження» виконавчі листи мають бути передані з ВДВС до ліквідацій-
ної комісії.
38. 4 лютого 2002 року ВДВС зупинив виконавче провадження
до обрання нового голови ліквідаційної комісії і створення нової
комісії.
39. 10 червня 2002 року Бердянська районна державна адмініст-
рація Запорізької області повідомила ВДВС про склад членів лікві-
даційної комісії і її голову (п. Отришка). Ця інформація мала бути
надана заявникові.
40. 27 червня 2002 року ВДВС закінчив виконавче проваджен-
ня, що тривало у справі заявника, у зв `язку з передачею виконавчих
листів до ліквідаційної комісії СП «Іскра».
41. 31 липня 2002 року заявник звернувся до ВДВС зі скаргою
про невиконання рішення.
42. 13 серпня 2002 року ВДВС повідомив заявникові, що він вже
не несе відповідальність за виконання рішення суду від 24 лютого
1998 року.
43. У вересні 2002 року рішення суду від 24 лютого 1998 року
було частково виконано ліквідаційною комісією. Заявникові було
виплачено компенсацію у сумі 1000,00 грн.
44. 28 жовтня 2002 року заявник звернувся до господарського
суду Запорізької області зі скаргою про невиконання рішення суду
на його користь. Листом від 13 листопада 2002 року суддя госпо-
дарського суду Запорізької області повідомила заявника, що у справі
було укладено мирову угоду. Вона також зазначила, що заявник не
міг вважатися кредитором СП «Іскра», оскільки під час проваджен-
ня у справі про банкрутство СП «Іскра» він не звертався до суду з
заявою про визнання його кредитором. Вона також відмовила йому
у наданні документів, пов’язаних із справою про банкрутство.
45. 20 грудня 2002 року заявник звернувся до Вищого Господар
ського Суду зі скаргою про невиплату заборгованості із заробітної
плати, бездіяльність ліквідаційної комісії та ВДВС. 18 лютого 2003
року Вищий Господарський Суд повідомив заявника, що його скар-
га була направлена для відповіді до господарського суду Запорізької
області.
46. 5 березня 2003 року заявник подав заяву до Господарського
суду Запорізької області про визнання його кредитором СП «Іскра»,
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а також про зобов’язання СП «Іскра» виконати рішення суду від
24 лютого 1998 року. Заявник також вимагав визнати мирову угоду,
укладену між СП «Іскра» та його кредиторами, незаконною. Листом
від 18 квітня 2003 року Господарський суд Запорізької області пові-
домив заявника, що так як він не звертався із заявою про визнан-
ня його кредитором протягом існування провадження у справі про
банкрутство (квітень 1997 року –липень 2002 року), то він не може
вимагати визнання його кредитором і, відповідно, не може оскаржу-
вати мирову угоду як таку, що не відповідає закону.
С. Судове провадження проти відділу
державної виконавчої служби

47. 26 листопада 2001 року заявник звернувся до Бердянського
районного суду зі скаргою на неправомірну бездіяльність начальни-
ка відділу державної виконавчої служби у зв’язку з невиконанням
рішення суду від 24 лютого 1998 року.
48. 28 листопада 2001 року скаргу було залишено без розгляду у
зв’язку з невиконанням формальних умов, передбачених законом.
49. 25 грудня 2001 року заявник знову звернувся до Бердянсь-
кого районного суду зі скаргою про визнання невиконання рішення
від 24 лютого 1998 року відділом державної виконавчої служби не-
законним. У грудні 2001 року Бердянський районний суд відмовив
у розгляді скарги заявника в зв’язку з тим, що заявник не виконав
вимог щодо форми та змісту скарги. Заявникові було надано десять
днів для виправлення недоліків.
50. 8 січня 2002 року заявник знову подав скаргу.
51. 20 березня 2002 року Бердянський районний суд відмовив заяв-
никові у розгляді скарги як такої, що подана з пропущенням строку.
52. 11 червня 2002 року апеляційний суд Запорізької області ска-
сував цю ухвалу та направив справу на новий розгляд до того ж суду.
53. 6 вересня 2002 року заявник звернувся до Бердянського район-
ного суду з додатковою скаргою про скасування постанови про за-
кінчення виконавчого провадження від 27 червня 2002 року, виданої
ВДВС.
54. Провадження щодо бездіяльності ВДВС та скасування поста-
нови про закінчення виконавчого провадження були розділені шля-
хом формування двох окремих проваджень: справи № 2-973/2002 і
справи № 2-1378/2002.
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20 листопада 2002 року Бердянський районний суд виніс рішен-
ня на користь заявника у першій справі (№ 2-973/2002). Суд також
визнав скаргу заявника обґрунтованою, а невиконання рішення суду
відділом державної виконавчої служби протягом тривалого періоду
(чотири роки та дев’ять місяців) незаконним. Заявник оскаржив це
рішення, бо вважав, що сама констатація того, що ВДВС діяв неза-
конно, не є достатнім для виправлення ситуації. 24 квітня 2003 року
апеляційний суд Запорізької області залишив рішення від 20 листо-
пада 2002 року без змін і відхилив апеляційну скаргу заявника.
20 листопада 2002 року Бердянський районний суд відмовив за-
явникові у задоволенні скарги про стверджувану незаконність закін-
чення виконавчого провадження як необґрунтованої у другій справі
(справа № 2-1378/2002). Заявник оскаржив це рішення до апеляцій-
ного суду Запорізької області, вимагаючи відновлення виконавчого
провадження та поновлення строку для оскарження. 5 травня 2003
року апеляційний суд Запорізької області скасував рішення від 20
листопада 2002 року і не розглядав скаргу заявника, бо остання була
подана з пропущенням строку (стаття 39 Закону «Про виконавче про
вадження).
20 листопада 2002 року заявник звернувся до Бердянського рай
онного суду з заявою про поновлення строку для розгляду його скар-
ги щодо постанови ВДВС про закінчення виконавчого провадження
від 27 червня 2002 року у його другій справі (№ 2-1378/2002). Зокрема
він стверджував, що затримка у поданні скарги виникла у зв’язку з
тим, що постанову від 27 червня 2002 року він отримав у неналеж-
ному для читання виді (постанова була надіслана йому двічі 23 та 6
серпня 2002 року). Він подав свою скаргу тільки 6 вересня 2002 року,
оскільки не міг прочитати документи, надані йому ВДВС, які, як
стверджувалось, були дуже поганої якості. Заявник не надав Суду
будь-якої подальшої інформації щодо подальшого ходу цього про-
вадження.
19 серпня 2003 року заявник подав касаційну скаргу на ухвалу
від 24 квітня 2003 року, яка була винесена в першій справі.
20 квітня 2004 року секретар Верховного Суду України повідо-
мив заявника про отримання касаційної скарги. Він також зазначив,
що скарга буде розглянута Верховним Судом.
1 листопада 2004 року колегія з трьох суддів Верховного Су-
ду відмовила заявникові у задоволені скарги, оскільки порушення
норм матеріального або процесуального права встановлено не було.
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Колегія також встановила, що немає підстав для передачі справи на
розгляд палати Верховного Суду.

ПРАВО
Заявник скаржиться на неспроможність державних органів ви-
конати рішення суду від 24 лютого 1998 року в належні строки. Він
посилався на п. 1 ст. 6 Конвенції, який передбачає таке:
«Кожен при вирішенні питання щодо його цивільних прав та обов’яз
ків ... має право на справедливий і відкритий розгляд ... незалежним і
безстороннім судом, встановленим законом».

Заявник далі скаржився, що невиконання рішення на його ко-
ристь становить порушення ст. 13 Конвенції, яка передбачає таке:
«Кожен, чиї права і свободи, викладені в цій Конвенції, порушуються,
має право на ефективний засіб правового захисту у відповідному національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами,
що діяли як офіційні особи».

Заявник також стверджував, що було порушено ст. 1 Протоколу
№ 1 до Конвенції оскільки рішення, винесене на його користь, не-
виконувалось тривалий період часу. Це положення передбачає таке:
«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.
Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави
вводити в дію такі закони, які, на її думку, є необхідними для здійснення
контролю за користуванням майном відповідно до загальних інтересів
або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів».
I. ПРИЙНЯТНІСТЬ
А. Прийнятність заяви згідно з правилом ratione personae

Уряд зазначав, що СП «Іскра» було окремою юридичною особою,
що не належала державі, крім того, не контролювалась і створюва-
лась державою. Далі Уряд зазначив, що більша частка власності під-
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приємства – 44% – належала колективному сільськогосподарському
підприємству «Іскра» (колгосп «Іскра»), яке також було приватним
підприємством, у той час як державі належить тільки 13,4% влас-
ності СП «Іскра».
Далі Уряд зазначив, що ліквідаційна комісія була призначена
господарським судом та її діяльність не залежала від органів держав-
ної влади, оскільки вона була призначена незалежним судовим ор-
ганом. Уряд також наголосив, що держава не має права втручатись у
провадження в справі про банкрутство приватного підприємства.
Заявник не погодився з цим твердженням. Зокрема, він стверд-
жував, що ліквідаційна комісія не діяла протягом п’яти років, тому
рішення не виконувалось. Далі він зазначив, що комісія складалась
із посадових осіб, які були неспроможні виконати обов’язки, покла-
дені на них ухвалою про створення ліквідаційної комісії. Він також
зазначив, що ВДВС відмовив у виконанні рішення, винесеного на
його користь, так як це не належало до його повноваження, а нале-
жало до юрисдикції ліквідаційної комісії СП «Іскра». Заявник наго-
лосив, що вичерпав усі національні засоби захисту щодо оскарження
незаконної діяльності ВДВС.
Суд вважає, що СП «Іскра» є достатньо відокремлене від держави
організаційно і оперативно, щоб звільнити державу від відповідаль-
ності за Конвенцією за його дії чи бездіяльність (див. рішення у справі
«Михайленки та інші проти України», № 35091/02 та ін., п. 44 ЄСПЛ
2004 –...). Проте, Суд звертає увагу, що відповідальність держави щодо
виконавчого провадження про стягнення з приватного підприємства
поширюється тільки на залучення державних органів, включаючи на-
ціональні суди, у виконавче провадження. (див. mutatis mutandis, ухва-
ла у справі «Шестаков проти Росії» № 48757/99, від 18 червня 2002 р.
Таким чином, Суд вважає, що він має повноваження дослідити,
чи виконали органи державної влади свій позитивний обов’язок що-
до виконання рішення, винесеного на користь заявника, про стяг-
нення з приватного підприємства. Відповідно, Суд відхиляє попе-
редні заперечення Уряду.
b. Заперечення Уряду щодо вичерпання
національних засобів захисту

1. Пояснення сторін
Уряд стверджував, що заявник не вичерпав усіх засобів захисту,
які були доступні йому за законодавством України. Зокрема, заявник
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не звернувся до господарського суду Запорізької області з заявою про
визнання його кредитором СП «Іскра». Також він не оскаржив до
господарського суду Запорізької області бездіяльність ліквідаційної
комісії протягом провадження у справі про банкрутство, розпочате
щодо СП «Іскра». Уряд також зазначив, що судове провадження про-
ти ВДВС досі тривало.
Заявник не погодився. Він зазначив, що виконавче проваджен
ня щодо стягнення з юридичної особи, яка не була оголошена бан-
крутом, було справою ВДВС. У разі оголошення підприємства, що
розглядається, банкрутом, ВДВС мав передати виконавчі листи лік
відаційній комісії відповідного підприємства. Це не значить, що
виконавче провадження має бути закінчене. Ліквідаційна комісія
у цій справі була призначена 20 серпня 1997 року ухвалою арбіт-
ражного суду Запорізької області (див. п. 9). Проте, фактично вона
не існувала майже протягом чотирьох років, таким чином, було
неможливо оскаржити її дії або бездіяльність (див. пп.17, 35). Заяв
ник зазначив, що затримка, яка виникла з вини ВДВС та націо-
нальних судів, була неспроможною відстежити ефективну проце-
дуру ліквідації СП «Іскра», а також у виплаті компенсації за борги
підприємства. Він оскаржував цю затримку до національних судів,
які щодо цього були обізнані, але не припинили порушення його
прав. Далі він зазначав, що незважаючи на той факт, що відстежу-
вати роботу ліквідаційної комісії не було його обов’язком, він усе
ж таки намагався звернутись до неї зі скаргою про невиконання
рішення від 24 лютого 1998 року. Проте, він не отримав жодної
відповіді на свої скарги від голови (de facto) ліквідаційної комісії,
крім того, господарський суд Запорізької області навіть не розгля-
дав скарги по суті.
Заявник далі стверджував, що рішення від 20 листопада 1998
року, яким було визнано його скаргу на ВДВС обґрунтованою (див.
п. 55), було тільки констатацією бездіяльності ВДВС. Рішення не
підлягало виконанню. Він також зазначив, що не потрібно оскар-
жувати дії ВДВС до національних судів, оскільки в будь-якому разі
виконання рішення суду, що вступило в законну силу, без неналеж-
них затримок є обов’язком та безпосереднім завданням ВДВС. Цей
обов’язок був визначений законом і таким чином ВДВС мав вико-
ристати всі доступні та можливі законні засоби для виконання його
обов’язку щодо виконання рішень.
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2. Оцінка Суду
(а) Прецедентна практика Суду

Суд нагадує, що згідно з пунктом 1 статті 35 Конвенції він може
прийняти питання до розгляду тільки після того, як було вичерпано
всі національні засоби правового захисту відповідно до загальновиз-
наних норм міжнародного права (див. рішення у справі «Воробйова
проти України» від 17 грудня 2002 року, № 27517/02). Суд зазначає,
що вже вирішував питання щодо вичерпання національних засобів
захисту у ряді рішень (див. серед інших рішення у справі «Ромашов
проти України» від 27 липня 2004 року, № 67534/01, п. 27). Зокрема,
Суд встановлював, що заявник не мусить використовувати націо-
нальні засоби захисту, якщо боржником є орган державної влади, а
також якщо відсутність відповідних законних засобів стає на пере-
шкоді виконавчому провадженню або держава бере на себе відпові-
дальність за борги державного підприємства (див. згадане рішення
у справі «Ромашов проти України» п. 31). У цій справі боржник не є
державним підприємством, однак скарга заявника ґрунтується на
невиконанні, що стосується стверджуваної бездіяльності щодо ви-
конання рішення національними державними органами, а не без-
діяльності підприємства-боржника.
Суд зазначає, що, як стверджував Уряд, у заявника було чотири
можливі варіанти дій стосовно виконання рішення. Таким чином,
Суд вважає, що є необхідність вирішити, чи вичерпав заявник всі
національні судові засоби захисту стосовно його скарг про: затрим-
ку у виконанні рішення суду від 24 лютого 1998 року; закінчення
виконавчого провадження у справі; бездіяльності ліквідаційної ко-
місії; неспроможність СП «Іскра» виплатити йому заборгованість із
заробітної плати після того, як провадження у справі про банкрутс-
тво було закінчено, а діяльність та фінансове становище СП «Іскра»
були відновлені.
(б) Скарги щодо невиконання рішення суду від 24 лютого 1998 року
відділом державної виконавчої служби

Суд вважає, що заявник вичерпав усі національні засоби захис-
ту, доступні за національним законодавством, включаючи подання
касаційної скарги до Верховного Суду України (див. п. 60). Таким
чином, заперечення Уряду з цього приводу мають бути відхилені
(див. ухвалу у справі «Воробйова проти України» від 17 грудня 2002
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року, № 27517/02), а скарга заявника оголошена прийнятною. Під-
став для визнання її неприйнятною встановлено не було.
(в) Закінчення виконавчого провадження у справі заявника

Суд вважає, що заявник не вичерпав усіх національних засобів
захисту щодо цих скарг, оскільки не оскаржив ухвалу апеляційного
суду Запорізької області від 5 травня 2003 року до Верховного Суду
України. Відповідно, заявник не може вважатись таким, що вичер-
пав усі національні засоби захисту, що були доступні йому за націо-
нальним законодавством. Таким чином, у цій частині заяви має бути
відмовлено відповідно до пп. 1 і 4 статті 35 Конвенції.
(г) Скарги на бездіяльність ліквідаційної комісії

Суд бере до уваги вищевказані міркування щодо статусу лікві-
даційної комісії (див пп. 65-67). Проте Суд вважає необхідним роз-
глянути питання про вичерпання, оскільки воно було порушене Уря-
дом. Він зауважує, що виконання рішення, яке розглядається, було
в юрисдикції ВДВС до призначення ліквідаційної комісії і передачі
до неї виконавчих листів (27 червня 2002 року). Тому було б незро-
зумілим припускати, що заявник мав би розпочати додаткове провад-
ження у господарському суді Запорізької області з вимогою виконати
рішення стосовно підприємства, яке не мало ніякої юрисдикції щодо
виконавчого провадження і de facto не існувало (див. п. 17 і п. 35). Що-
до можливості подачі скарг на ліквідаційну комісію після 27 червня
2002 року Суд вважає, що з відмови господарського суду Запорізької
області розглядати скарги заявника (див. п. 44-46) випливає, що цей
засіб захисту, за обставин цієї справи, не міг надати заявникові очіку-
вань на успіх і був неефективним. Більше того, ліквідаційна комісія
припинила своє існування 23 липня 2002 року із укладенням мирової
угоди між сторонами провадження у справі про банкрутство. Проте,
незважаючи на ці міркування та беручи до уваги той факт, що Уряд
не може нести відповідальність за дії або бездіяльність ліквідаційної
комісії, Суд вважає, що в цій частині заяви має бути відмовлено як у
такій, що неприйнятна згідно з правилом ratione personae.
(д) Невиконання рішення суду від 24 лютого 1998 року
Спільним підприємством «Іскра» після укладення мирової угоди

Щодо скарг заявника за п. 1 ст. 6 Конвенції про невиконання
рішення на його користь Суд вважає, що у зв’язку з мировою угодою
в провадженні у справі про банкрутство СП «Іскра» та відновлення
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статусу СП «Іскра» як діючого приватного підприємства, заявник має
право ініціювати подальше виконавче провадження стосовно бор-
гу, який залишився. Якщо заявник усе ж таки буде не задоволений
діяльністю ВДВС, він має право звернутись до національних судів із
позовом про відшкодування моральної та матеріальної шкоди. Від-
повідно, заявник не вичерпав усіх національних засобів захисту, що
були йому доступні стосовно цього аспекту справи. Таким чином, він
має бути відхилений відповідно до п. 1 і п. 4 ст. 35 Конвенції.
(є) Висновки щодо прийнятності

Суд, беручи до уваги міркування щодо прийнятності правилу «rati
one personae» та вичерпання національних засобів захисту, доходить вис-
новку, що скарги заявника за п. 1 ст. 6 Конвенції прийнятні тільки в
частині бездіяльності ВДВС з 24 лютого 1998 року (дата прийняття рі-
шення Бердянським районним судом) до 27 червня 2002 року (дата, ко-
ли виконавчі листи були передані до ліквідаційної комісії СП «Іскра»).
c. Прийнятність скарг заявника за ст. 13 Конвенції

Суд звертається до своїх висновків щодо скарг заявника за п. 1
ст. 6 Конвенції (див. п. 78), які є також прийнятними щодо скарг
заявника за ст. 13 Конвенції. Таким чином, Суд проголошує прий-
нятними скарги заявника за ст. 13 в тій мірі, в якій вони стосуються
до проголошених прийнятними скарг за п. 1 ст. 6 Конвенції.
d. Скарга заявника за ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції

У світлі наданих сторонами зауважень та беручи до уваги межі
питання, що розглядається, Суд вважає, що ця скарга заявника по-
рушує серйозні питання факту та права відповідно до Конвенції,
визначення яких вимагає розгляду по суті. Таким чином, Суд до-
ходить висновку, що ця скарга не є очевидно необгрунтованою від-
повідно до п. 3 ст. 35 Конвенції. Підстав для проголошення її непри-
йнятною встановлено не було.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ

Уряд зазначив, що були вжиті всі заходи, передбачені національ-
ним законодавством, для виконання рішення на користь заявника.
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Більше того, Уряд зазначив, що невиконання рішення протягом пе-
ріоду з 24 лютого 1998 року до 27 червня 2002 року не порушило прав
заявника, передбачені п. 1 ст. 6 Конвенції. Далі Уряд зазначив, що
відповідальність за затримку у виконанні не може бути покладена
на національні органи. Уряд підкреслив, що факт невиконання рі-
шення суду, винесеного на користь заявника, в повному обсязі, був
спричинений неспроможністю приватного підприємства вести свою
діяльність.
На це заявник відповів, що виконавче провадження тривало з 24
лютого 1998 року і досі триває. Далі він зазначив, що кошти, присуд-
жені йому, знецінились через інфляцію з дати винесення рішення,
і що компенсації за це він не отримав. Він також підкреслив, що
частина коштів у сумі 1 000,00 грн. була виплачена йому після того,
як ліквідаційна комісія почала свою роботу. Однак 23 липня 2002
року комісія припинила своє існування.
Суд підкреслює, що затримка у виконанні рішення може бу-
ти виправдана за певних обставин. Але затримка не може бути в
тій мірі, щоб порушувати саму сутність права, захищеного п. 1 ст. 6
(див. Рішення у справі «Імобільяре Саффі проти Італії», № 22774/93,
п. 74, ЄСПЛ 1999-V).
Більше того, Суд вважає, що держава має позитивний обов’язок
створити систему виконання рішень, яка була б ефективною як в
теорії, так і на практиці та гарантувала виконання рішення без не-
належних затримок. Суд, беручи до уваги міркування щодо відпові-
дальності держави за дії та помилки приватних осіб (див. пп. 65-67),
вирішує, що дій ВДВС було недостатньо, як це було встановлено
Бердянським районним судом 20 листопада 2002 року, щодо вико-
нання рішення, винесеного на користь заявника у розумні строки
та здійснення ефективного нагляду за виконанням рішення лікві-
даційною комісією СП «Іскра». Зокрема, рішення було винесено 24
лютого 1998 року, а виконавчі листи були видані 22 квітня 1999 року.
Однак вони не були передані до ліквідаційної комісії аж до 27 чер-
вня 2002 року, більш ніж через три роки.
Суд також підкреслює, що ліквідаційна комісія, створена 20
серпня 1997 року ухвалою арбітражного суду Запорізької області,
de facto не існувала і ухилялась від своїх обов’язків. Більше того,
заявник отримав майже половину належної йому суми більше ніж
через чотири роки після того, як ліквідаційна комісія була сформо-
вана і розпочала свою роботу. Суд вважає, що хоч національні суди
і встановили, що ВДВС був відповідальним за затримку у виконанні
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(див. п. 55), але не присудили будь-якої компенсації або відшкоду-
вання за таке порушення.
Таким чином, Суд вважає, що неспроможність ВДВС виконува-
ти свої обов’язки більш ніж чотири роки або ефективно контролю-
вати виконавче провадження у цій справі є достатнім для висновку,
що було порушено п. 1 ст. 6 Конвенції.
III. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ

Суд звертається до своїх висновків (п. 74) у цій справі стосовно
аргументів Уряду про національні засоби захисту. З тих же причин
Суд доходить висновку, що заявник не мав ефективних національ-
них засобів захисту, як того вимагає ст. 13 Конвенції, щодо компен-
сації або відшкодування шкоди, завданої з вини ВДВС затримкою у
виконанні рішення (див. рішення у справі «Войтенко проти України», від 29 червня 2004 року, № 18966/02, пп. 46-48). Відповідно, це
положення було порушено.
IV. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 1 ПРОТОКОЛУ № 1
ДО КОНВЕНЦІЇ

Суд звертає увагу, що сторони не оскаржували те, чи було втру-
чання у право заявника на власність.
Скарга заявника полягає у тому, що держава не виконала свій
обов’язок щодо здійснення ефективного контролю щодо проваджен-
ня у цій справі про банкрутство, таким чином, дозволивши затяг-
нутись виконанню рішення від 24 лютого 1998 року про стягнення
з СП «Іскра». Відповідно, у цій справі Суд має дослідити, чи була
неспроможність національних органів здійснити ефективний конт-
роль над процедурою виконання рішення та використати всі доступ-
ні засоби для його виконання сумісна з правом заявника на мирне
володіння його майном.
Суд повторює, що в силу статті 1 Конвенції кожна Договірна
Сторона «гарантує кожному, хто перебуває під її юрисдикцією, права
і свободи, визначені в ... Конвенції» Обов’язок забезпечувати ефек-
тивну реалізацію прав, захищених цим документом, має бути ре-
зультатом позитивних обов’язків держави (див. серед інших рішення
у справі «X і Y проти Нідерландів», від 26 березня 1985 року, пп. 22-23,
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Серія А № 90, с. 11). За цих обставин держава не може залишатись
пасивною та «немає ... підстав розрізняти дії та бездіяльність» (див.
mutatis mutandis, рішення у справі «Айрі проти Ірландії», від 9 жовтня
1979 року, п. 25, Серія А № 32, с. 14).
Що стосується права, гарантованого ст. 1 Протоколу № 1, ці по-
зитивні зобов’язання мають установлювати певні засоби, потрібні для
захисту права на власність (див. mutatis mutandis, рішення у справі «Лопез Остра проти Іспанії», від 9 грудня 1994 року, п. 55, Серія А № 303С, с. 55), навіть у справах, де судове провадження стосується приват-
них осіб або підприємств (див. справу «Совтрансавто Холдинг проти
України» № 48553/99, п. 96 ЄСПЛ 2002– VII). Це значить, що держава,
зокрема, має обов’язок забезпечувати, щоб процедура, закріплена в
законодавстві про виконання рішень, що набрали закону силу, і про
провадження у справі про банкрутство були підконтрольними.
Суд вважає, що бездіяльність ВДВС та неспроможність націо-
нальних судів здійснювати відповідний контроль над ситуацією
створили постійну непевність щодо виконання рішення на користь
заявника і виплати належного йому боргу. Таким чином, заявник
був змушений долати непевність протягом періоду з 24 лютого 1998
року (дата винесення рішення на його користь) до 27 червня 2002
року (дата, коли ВДВС передав виконавчі листи до ліквідаційної
комісії СП «Іскра»).
Враховуючи вищевказані міркування та висновки стосовно п. 1
ст. 6 Конвенції, Суд вважає, що спосіб, у якій проводилось вико-
навче провадження, його загальна тривалість та стан непевності, в
якому залишався заявник, порушує «справедливий баланс», який
має бути дотриманий між потребами суспільного інтересу та необ-
хідністю захисту права заявника на мирне володіння його майном.
Таким чином, держава не дотрималась свого обов’язку щодо забез-
печення права заявника на мирне володіння його майном, гаранто-
ваного ст. 1 Протоколу № 1.
V. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

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

В рахунок справедливої сатисфакції заявник просив 20 000,00
грн. (3415,00 євро). Він стверджував, що зазнав матеріальних втрат у
результаті невиконання органами державної влади рішення, винесе-
ного на його користь.
Уряд зауважив, що заявник не зазнавав ані матеріальної, ані
моральної шкоди. Уряд також зазначив, що сама констатація пору-
шення буде достатньою сатисфакцією для заявника.
Об’єктивно оцінюючи ситуацію, як цього вимагає стаття 41 Кон-
венції, Суд вважає за доцільне присудити заявникові загальну суму
1 500 євро з огляду на всі його вимоги та витрати в судовому провад-
женні.
В. Пеня

Суд вважає за доцільне призначити пеню на підставі граничної
позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої ма-
ють бути додані три відсотки.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує скаргу заявника за п. 1 ст. 6 та ст. 13 Конвенції, а
також ст. 1 Протоколу № 1 стосовно невиконання рішення суду, що
набрало законної сили, та відсутності ефективних засобів захисту в
цьому зв’язку прийнятною, решту скарг неприйнятними;
2. Постановляє, що в цій справі було порушення п. 1 ст. 6 Кон-
венції;
3. Постановляє, що в цій справі було порушення ст. 13 Конвенції;
4. Постановляє, що у цій справі було порушення ст. 1 Протоколу
№ 1 до Конвенції;
5. Вирішує, що:
(а) протягом трьох місяців з дня, коли рішення стане остаточ-
ним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач
має сплатити заявникові суму, що складає 1 500 євро (одна тисяча
п’ятсот євро), з огляду на всі його скарги та витрати в судовому про-
вадженні, плюс суму будь-якого податку, який може бути стягнуто
з заявника. Платіж має бути конвертований у національну валюту
держави-відповідача на день здійснення платежу;
(б) у разі невиплати чи несвоєчасної виплати державою-від-
повідачем належної заявникові суми, на неї нараховуватиметься пе-
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ня, яка дорівнює граничній позичковій ставці Європейського цент-
рального банку плюс три відсотки, з часу, коли закінчиться вищез-
гаданий тримісячний строк, і до моменту повного розрахунку.
4. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 7 червня
2005 року відповідно до пп. 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду.
C. Нейсміт
заступник секретаря
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Ж.-П. Коста
голова

Трихліб проти України

CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
ДРУГА СЕКЦІЯ
СПРАВА «ТРИХЛІБ проти УКРАЇНИ»
(Заява № 58312/00)

Рішення
Страсбург
20 вересня 2005 року
Це рішення стане остаточним за обставин, викладених у п. 2
статті 44 Конвенції. Воно може бути відредагованим.

У справі «Трихліб проти України»
Європейський суд з прав людини (друга секція), засідаючи пала
тою, до складу якої увійшли судді:
п. Ж.-П. Коста, голова,
п. Р. Тюрмен,
п. В. Буткевич,
п. М. Угрехелідзе,
пані Е. Фура-Сандстром,
пані Д. Йочєнє,
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п. Д. Попович,
та пані С. Доллє, секретар секції,
після обговорення в нарадчій кімнаті 30 серпня 2005 року, вино
сить таке рішення, яке було прийнято у зазначений вище день:

ПРОЦЕДУРА
1. Справа порушена проти України за заявою (№ 58312/00), пода
ною до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав і
основоположних свобод людини (далі – Конвенція) громадянином
України Володимиром Івановичем Трихлібом (далі – заявник) 19 лис
топада 1999 року.
2. Уряд України (далі – Уряд) був представлений уповноваже-
ними – пані З. Бортновською та пані В. Лутковською.
3. 3 липня 2003 року Суд вирішив надіслати заяву на комунікацію
з Урядом. Відповідно до положень п. 3 ст. 29 Конвенції Суд вирішив,
що і прийнятність, і суть скарги будуть розглядатись одночасно.

ФАКТИ
4. Заявник, п. Володимир Іванович Трихліб, народився 1961 року
та проживає у Новій Каховці, Херсонської області.
I. Конкретні обставини справи

5. Факти справи, викладені сторонами, можуть бути викладені
таким чином.
А. Провадження щодо виплати заборгованості

6. Між 1997 та 2000 роком заявник подавав позови проти Дер
жавного підприємства «Південелектронмаш» (далі – підприємство),
з метою відшкодування заборгованості із заробітної плати. Два про-
вадження було порушено у Новокаховському міському суді, у той час
як решта з них були подані до комісії з трудових спорів ( далі – ко-
місія). Рішеннями, винесеними судом та комісією заявникові було
присуджено відшкодувати заборгованість із заробітної плати, яку він
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вимагав. Ці рішення були направлені на виконання до відділу де-
ржавної виконавчої служби у м. Нова Каховка (далі – ВДВС).
7. Рішення, винесені на користь заявника, поступово викону-
вались доки 5 червня 2000 року Херсонський арбітражний суд не
порушив справу про банкрутство проти підприємства та заборонив
виплачувати заборгованість.
8. 20 червня 2000 року державний виконавець зупинив виконав-
че провадження щодо підприємства на період, коли буде розгляда-
тись питання про порушення справи про банкрутство щодо підпри-
ємства.
9. Листом від 10 серпня 2000 року Вищий Господарський суд
зазначив, що порушення провадження у справі про банкрутство не
може бути перешкодою для виконання рішення суду про стягнення
з відповідного боржника заборгованості з заробітної плати.
10. Листом від 11 грудня 2000 року державний виконавець за-
просив дозвіл від Господарського суду поновити виконавче провад-
ження. 12 січня 2001 року суддя В. повідомив державного виконавця,
що заборгованість із заробітної плати, присудженої судовими рішен-
нями може бути погашена за рахунок реалізації готової продукції
та сировини, яка належить підприємству. Суддя зазначив, що мора-
торій на задоволення вимог кредиторів не поширюється на виплату
заробітної плати, відповідно до ст. 12 Закону України «Про віднов-
лення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»
(див. далі – Закон).
11. 11 січня 2001 року державний виконавець наклав арешт на
рахунки підприємства.
12. 15 січня 2001 року Господарський суд затвердив план санації
та призначив керуючого санацією для відновлення платоспромож-
ності підприємства.
13. 22 березня 2001 року державний виконавець, посилаючись на
лист судді від 12 січня 2001 року, вимагав від підприємства надавати
йому інформацію щодо наявності готової продукції та сировини, на
яку можна накласти арешт.
14. Однак, 17 січня 2002 року суддя В. висловив свою думку
щодо накладення арешту та продажу власності підприємства, особ-
ливо оскільки тривала процедура відновлення боржника, успіх якої,
на його думку, міг бути зірваний, якщо б дії державного виконавця
продовжувались.
15. 23 січня 2002 року «Промінвестбанк», який обслуговує ра-
хунки підприємства відмовився заморозити їх на вимогу державної
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виконавчої служби. Банк, inter alia, відхилив посилання державної
виконавчої служби на вказівку Вищого Господарського суду від 10
серпня 2000 року (див. п. 9 вище).
16. 14 серпня 2002 року Херсонський відділ державної виконав-
чої служби повідомив заявника про те, що в грудні 1999 року йо-
му було сплачено 3,477 грн. Виплата залишку заборгованої служби
затримується у зв’язку з ліквідаційною процедурою та набранням
чинності Закону України «Про введення мораторію на примусову
реалізацію майна», який забороняє відчуження та продаж основних
засобів виробництва підприємства.
17. У своїх зауваженнях від 1 вересня 2003 року Уряд зазначив,
що до 2003 року всі, крім двох рішень комісії з трудових спорів (від
15 та від 29 березня 2000 року) та всі судові рішення, винесені на ко-
ристь заявника виконані повністю, а несплачений борг сумою 1277,51
грн. із загальної суми 1 3301 688,24 грн., яку заборгувало підприємст
во перед своїми кредиторами. У своїх зауваженнях від 21 червня 2004
року Уряд незважаючи на те, що раніше підтвердив сплачені суми,
послався на рішення комісії з трудових спорів від 23 лютого та 29
березня 2000 року, як на такі, що залишаються невиконаними.
18. Заявник оскаржив ці зауваження, стверджуючи, що Уряд не
зазначав про рішення від 12 квітня 2000 року, яке, відповідно до
його тверджень, залишається також невиконаним. Він стверджував,
що сума, яка підлягає виплаті становить 3 783,57 грн.
19. 9 грудня 2003 року Міністерство юстиції України написало
листа, яким повідомило державну виконавчу службу, що заборона на
стягнення заборгованості у справах про банкрутство не поширюєть-
ся на виплату заборгованості із заробітної плати.
20. 15 січня 2004 року державна виконавча служба поновила ви-
конавче провадження у справі заявника. 23 січня та 10 лютого 2004
року державна виконавча служба наказала накласти арешт на рахун-
ки підприємства. Однак, 27 лютого 2004 року Херсонський обласний
господарський суд за апеляціями підприємства, скасував ці рішен-
ня, тому що Закон України «Про відновлення платоспроможності
боржника, або визнання його банкрутом» передбачає обов’язкове при
зупинення виконавчого провадження шляхом винесення постанови
у справі про банкрутство. Звільнення виплати заборгованості із за-
робітної плати від загальної заборони відшкодовувати заборгованість
стосується лише виплати поточної заробітної плати.
21. Уряд надав Суду копію довідки, виданої 2 лютого 2004 року
головним бухгалтером підприємства, у якій зазначалось, що заяв-
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ник відмовляється отримувати кошти у розмірі 2 000 грн., нада-
них йому підприємством в якості компенсації за затримку виплати
заробітної плати. Заявник зазначив, що ця сума виплачувалась за
умови, якщо заявник відкликає свою заяву з Європейського суду з
прав людини.
В. Провадження проти державної виконавчої служби

22. З 1998 року по 1999 рік заявник з різних підстав безрезуль-
татно намагався порушити кримінальну справу проти посадових осіб
державної виконавчої служби, у зв’язку з її, нібито незаконною без-
діяльністю. 8 лютого 1999 року прокуратура м. Херсона відмовила
заявникові в його скарзі у зв’язку з недостатністю доказів для пору-
шення кримінальної справи проти державної виконавчої служби. 7
травня 1999 року Новокаховський міський суд залишив це рішення
без змін.
23. 12 січня 2000 року Новокаховський міський суд залишив
скаргу заявника на бездіяльність державної виконавчої служби без
руху у зв’язку з тим, що заявник не дотримався процесуальних вимог
в оформленні скарги. 15 березня 2000 року суд не прийняв апеля-
ційну скаргу заявника у зв’язку з тим, що заявник не дотримався
процесуальних вимог в оформленні скарги, передбачених законо-
давством.
24. У грудні 2000 року заявник звернувся до Новокаховського
міського суду з позовом до державної виконавчої служби, у якому
зазначав, що виконавче провадження у його справі не відповідає ви-
могам закону. 8 травня 2001 року суд відмовив у скарзі заявника,
встановивши, що під час виконання рішень комісії з трудових спорів
державною виконавчою службою не було допущено помилок, оскіль-
ки затримка у виконанні була спричинена нестачею коштів у під-
приємства-боржника. Суд також узяв до уваги виключну заборону
на стягнення боргів із підприємства, накладену 5 червня 2000 року.
27 червня 2001 року Херсонський обласний суд залишив це рішення
без змін.

На цих підставах Суд одностайно
25. Відповідно до п. 4 ст. 12 Закону України «Про відновлен-
ня платоспроможності боржника, або визнання його банкрутом»,
Господарський суд має право накласти заборону на виплату забор-
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гованості підприємством, щодо якого порушена справа про банк-
рутство. Така заборона поширюється і на дії державного виконавця
щодо виконання рішень проти підприємства. Ця стаття забезпечує
захист підприємства від нарахування неустойки (штрафу, пені), від
застосування інших санкції за невиконання чи неналежне виконан-
ня грошових зобов’язань і зобов’язань щодо сплати податків і зборів
(обов’язкових платежів). Однак, п. 6 ст. 12 зазначає, що дія мора-
торію на задоволення вимог кредиторів не поширюється на виплату
заробітної плати.
26. Стаття 16 Закону зазначає, що розпорядник майна повинен
скликати збори кредиторів, які мають відбутись протягом 10 днів
після порушення справи про банкрутство. Кредитори на зборах ма-
ють кількість голосів, пропорційну сумі вимог кредиторів.
27. Відповідно до ст. 17, Господарський суд може затвердити
пропозиції зборів кредиторів та виносить ухвалу про проведення са-
нації боржника, яка має закінчитись не пізніше, ніж через 1 рік. Суд
також має призначити керуючого санацією.
28. Стаття 31 Закону регламентує черговість задоволення вимог
кредиторів. У другу чергу задовольняються вимоги, що виникли із
зобов’язань банкрута перед працівниками підприємства-банкрута.
2. Лист Вищого господарського суду від 10 серпня 2000 року

29. У п. 2.5 листа, суд зазначав, що мораторій на задоволення
вимог кредиторів не поширюється на виплату заробітної плати, а то-
му порушення провадження у справі про банкрутство не може бути
перешкодою для виконанання рішення суду про стягнення з від-
повідного боржника заборгованості із заробітної плати.
3. Закон України «Про виконавче провадження»
від 21 квітня 1999 року

30. Відповідно до ст. 2 Закону (Закон України «Про виконав-
че провадження») виконання рішень покладається на державну ви-
конавчу службу. Відповідно до ст. 85 Закону, на дії (бездіяльність)
державного виконавця стягувачем може бути подана скарга до на-
чальника відповідного органу державної виконавчої служби, якому
безпосередньо підпорядкований державний виконавець, або до суду.
Ст. 86 передбачає право стягувача на звернення з позовом до юри-
дичної особи, яка зобов’язана провадити стягнення коштів з борж-
ника, у разі невиконання рішення з вини цієї юридичної особи та на
отримання компенсації.
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31. Відповідно до ст. 44 Закону України «Про виконавче про-
вадження» вимоги працівників пов’язані з трудовими правовідно-
синами, задовольняються у третю чергу, після повного задоволення
зазначених вимог задовольняються вимоги громадян із соціального
страхування.
32. Відповідні частини Закону України від 29 листопада 2001
року «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна»
та рішення Конституційного Суду України щодо цього мораторію,
викладені у рішенні від 26 квітня 2005 року у рішенні у справі «Сокур
проти України», заява № 29439/02, п. п. 18 та 22).

ПРАВО
I. ПРИЙНЯТнІСТЬ
А. Стверджуване порушення ст. 13 та ст. 14 Конвенції

33. Заявник стверджував, що його право на ефективний захист
було порушено відмовою прокурора порушити кримінальну справу
проти державної виконавчої служби, яка виконувала рішення у цій
справі. Він посилався на ст. 13 Конвенції. Суд нагадав, що право на
порушення кримінальної справи проти третіх осіб та на засудження
відповідної особи не гарантується.
Конвенцією (див. «Кубісцин проти Польші» (ріш.), заява № 37437/97
від 21 вересня 1999 року). Суд також установив, що ця частина заяви
є несумісною ratione materiae з положеннями Конвенції та має бути
відхилена згідно з п. п. 3 та 4 ст. 35 Конвенції.
34. Заявник також посилався на ст. 14 Конвенції (заборона диск-
римінації) без будь-якого обґрунтування. Суд не знайшов будь-яких
ознак у матеріалах справи, які б могли виявити будь-яку присутність
порушення цього положення. Суд, відповідно, відхилив цю частину
скарги, згідно зі п. п. 3 та 4 ст. 35 Конвенції як явно необґрунтовану.
B. Стверджуване порушення § 1 ст. 6 Конвенції

35. Заявник скаржився на неспроможність державної влади ви-
конати рішення комісії з трудових спорів, якими йому було присуд-
жено сплатити роботодавцем заборгованість із заробітної плати. Він
посилався на п. 1 ст. 6 Конвенції, яка передбачає таке:
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«Кожен при вирішенні питання щодо його цивільних прав та обов’яз
ків …, має право на справедливий і відкритий розгляд упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом…»

1. Аргументи сторін
36. Суд зазначив, що заявник не оскаржив національних за-
собів захисту, як це вимагається п. 1 ст. 35 Конвенції, оскільки він
позбавив себе можливості бути визнаним кредитором у справі про
банкрутство, порушеної проти підприємства «Південелектронмаш»
за його заявою, яку він мав подати до Херсонського арбітражного
суду. Уряд визнав, що заявник не був зобов’язаний передавати ви-
конавчі листи до ліквідатора підприємства до того, як підприємство
було визнано банкрутом (у такому разі виконавчий лист автоматич-
но передається державною виконавчою службою до ліквідаційної
процедури). Однак, Уряд вважає, що участь заявника у справі про
банкрутство надало б йому додаткові переваги, оскільки його скарга
була б звільнена від судової заборони на виплату заборгованості під-
приємством та його вимоги задовольнялись б у другу чергу. Заявник
також зміг би впливати на перебіг у справі про банкрутство через
збори кредиторів.
37. Заявник оскаржив ці аргументи, зазначивши, що його реєст-
рація у якості кредитора у процедурі банкрутства призвела б до за-
кінчення виконавчого провадження у його справі. Він зазначав, що
статус кредитора у виконавчому провадження має більше переваг,
ніж у справі про банкрутство. Тому він наполягав на тому, що вико-
ристання цього засобу було зайвим та неефективним.

2. Аргументи Суду
38. Суд повторює, що метою п. 1 ст. 35 Конвенції є надання До-
говірним Сторонам можливість попередити чи виправити стверд-
жувані порушення до того, як такі твердження подаються до Суду.
Однак, тільки ті засоби захисту мають бути вичерпані, які є ефек-
тивними. На Уряд, на який скаржаться щодо невиконання рішень,
покладається обов’язок довести Суду, що засоби захисту є ефектив-
ними, доступними як у теорії, так і на практиці у відповідний час
(див. рішення у справі «Хохлич проти України», від 29 квітня 2003 р.
заява № 41707/98, п. 149). Суд далі зазначив, що має бути вибір за-
собу захисту заявника, ст. 35 має застосовуватись для відображен-
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ня практичних реалій позицій заявника для того, щоб забезпечити
ефективний захист прав і свобод, гарантованих Конвенцією (див.
mutatis mutandis, «Айри проти Ірландії», рішення від 9 жовтня 1979
року, Серія А. № 32, п. 23; «Хілал проти Великої Британії», рішення
від 8 лютого 2000 року, заява № 45276/99).
39. Суд зазначив, що у цій справі заявник мав два варіанти що-
до виконання рішень. З одного боку, він мав можливість (яку він
використав) подати свій виконавчий лист до державної виконавчої
служби для подальшого виконання. З іншого, – він міг вийти з
виконавчого провадження та подати заяву про реєстрацію його в
якості кредитора відповідно до Закону України «Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (що, на
думку Уряду, було більш прийнятним напрямком дій). Тому Суд має
встановити, чи цей засіб був ефективним та міг забезпечити кращий
захист прав заявника.
40. Суд, по-перше, зазначив, що Уряд не зміг надати будь-якого
прикладу успішної та вартої уваги справи, у якій робітник отриму-
вав його/її заробітну плату в результаті реєстрації в якості кредитора
у справі про банкрутство після того, як він перестав бути стороною
у виконавчому провадженні.
41. Більше того, щодо черговості задоволення вимог у виконавчо-
му провадженні та у справі про банкрутство, Суд відмітив, що обидва,
і Закон України «Про виконавче провадження» і Закон України «Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банк-
рутом», розцінюють заборгованість перед заявником як таку, що має
бути сплачена у другу чергу, отже, жодна процедура не має переваги
стосовно цього. Оскільки Уряд зазначає, що одного разу зареєстру-
вавшись в якості кредитора, заявник мав би можливість впливати на
розвиток справи про банкрутство, Суд зазначає, що голос кредито-
ра на зборах кредиторів залежить від розміру заборгованість. Тому,
невелика сума у розмірі 1 277, 51 грн. (приблизно 200 євро) надала
б йому незначний вплив у будь-якому голосуванні у порівнянні з
загальною заборгованістю підприємства у розмірі 13 301 688,24 грн.
(значно більше, ніж 2 млн. євро – див. п. 17 вище).
42. У світлі таких обставин, Суд дійшов висновку, що поки прав-
дою є те, що у заявника був доступ до обох засобів захисту, Уряд не
довів, що визнання заявника кредитором у провадженні по справі
про банкрутство боржника надало б йому переваг і було ефектив-
ним для виправдання закінчення звичайного виконавчого провад-
ження. Тому Суд доходить висновку, що заявник був позбавлений
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можливості використання засобу захисту, запропонованого Урядом,
та, крім того, дотримався вимог ст. 35 п. 1 Конвенції. Відповідно,
Суд відхиляє попередні зауваження Уряду щодо скарги заявника на
п. 1 ст. 6 Конвенції.
43. Суд вважає, у світлі аргументів сторін, що скарга заявника за
ст. 6 п. 1 Конвенції порушує питання факту та права відповідно до
Конвенції, дотримання яких вимагає її розгляду щодо суті.
II. Щодо суті
і. Аргументи сторін

44. Уряд зазначав, що тривалість невиконання рішень, винесе-
них на користь заявника, була спричинена розпочатою процедурою
банкрутства щодо підприємства-боржника та його критичною фі-
нансовою ситуацією. Так, Уряд зазначав, що загальний борг підпри-
ємства становив 133 301 688, 24 грн. та не міг бути сплачений негай-
но. Уряд далі зазначив, що державна виконавча служба здійснила всі
необхідні виконавчі дії та не може бути відповідальною за затримку
виконання рішень. Законність виконавчих дій у цій справі підтвер-
джувалась національними судами.
45. Заявник поставив під сумнів готовність виконавця викона-
ти рішення, винесені на користь заявника. Він зазначив, що вико-
навче провадження зупинялось по-перше, у зв’язку зі справою про
банкрутство, порушеної проти боржника, та потім Законом України
«Про введення мораторію на примусову реалізацію майна». Заявник
зазначав, що заходи, вжиті державою були недостатніми для забез-
печення його права на виконання судового рішення, винесеного на
його користь, без надмірних затримок.
іі. Аргументи Суду

А. Попередній розгляд
46. Суд, по-перше, зазначив, що рішення комісії з трудових спорів
прирівнюються до судових рішень та держава несе відповідальність за
їх невиконання (див. рішення у справі «Ромашов проти України» від
27 червня 2004 року, заява № 67534/01, п. 41). Суд також визнав не-
потрібність розпочинати дискусію щодо існування суми, заборгованої
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державою заявникові, наслідком чого є відсутність важливості вста-
новлення у цій справі такого принципового питання, чи є держава від-
повідальною за затримку у виконанні рішень комісії з трудових спорів
(див. mutatis mutandis, рішення у справі «Сокур проти України», зазн.
вище п. 32). Це є достатньою підставою для Суду, щоб установити, що
у будь-якому разі, перше рішення, яке залишається невиконаним, було
винесене в лютому 2000 року.

Б. Порушення ст. 6 § 1
47. Суд зазначає, що право на доступ до суду включає право на
своєчасне виконання рішення (див. рішення у справі «Іммобіліаре
Саффі проти Італії» заява № 22774/93, ЄСПЛ 1999-V, п. 66). Однак,
призупинення виконання судового рішення на такий період може
бути виправданий, тільки якщо це є необхідністю для задоволення
суспільних потреб або вирішення проблем громадського характеру
(див. рішення у справі «Іммобіліаре Саффі проти Італії» п. 69).
48. Суд звернув увагу на аргументи Уряду з того приводу, що
тривалість виконання у цій справі була пов’язана з припиненням ви-
конавчого провадження винесеною ухвалою у справі про банкрутство
та складним фінансовим становищем у підприємства-боржника.
49. Суд має спочатку звернутись до аргументів Уряду щодо про
вадження у справі про банкрутство. Він зазначив, що в такому про-
вадженні господарський суд може заборонити повернення заборго-
ваності підприємством, якого визнано банкрутом, та залишає за-
хищеним від будь-якого покарання за затримку у виконанні їхніх
зобов’язань щодо тривалості у цьому провадженні. Суд нагадує, що
вже було встановлено у справі «Сокур проти України» (див. вище,
п.п. 34-35), що така процедура, яка застосовується у подібних спра-
вах, може призвести до порушення п. 1 ст. 6 Конвенції. Більше того,
у цій справі ситуація посилюється розбіжністю в національній владі
щодо правильної інтерпретації Закону України «Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Суд
зазначив, що d цій справі були дві неуспішні спроби державної вико-
навчої служби щодо виконання рішення суду, винесеного на користь
заявника. Дії державного виконавця здійснювалися відповідно до
тлумачення Вищим господарським судом та Міністерством юстиції
України ст. 12 Закону України «Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом», інтерпретація якої дозво-
ляє одночасно з провадженням у справі про банкрутство виконання
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рішень щодо виплати заробітної плати. Таке тлумачення спочатку
підтримувалось Херсонським обласним господарським судом, який,
однак, через рік змінив свою думку з цього приводу та заборонив
відчуження та примусову реалізацію майна підприємства.
50. Суд повторює головним чином для національної влади, особ-
ливо для судів, вирішити проблему щодо тлумачення національного
законодавства (див. рішення у справі «Вайт та Кеннеді проти Німеччини» від 18.02.1999 року заява № 26083/94, пункт 54). Однак,
він зазначає, що п. 1 ст. 6 Конвенції покладає на Договірні Сторони
обов’язок організувати правову систему таким чином, щоб їхні пов-
новаження відповідали її вимогам (див. mutatis mutandis, рішення у
справі «Подбельскі проти Польщі» від 30 жовтня 1998 року, збірники
ухвал та рішень 1998-VIII, 3395 пункт 38). У цій справі національні
суди не вибрали того рішення, яке б дозволило державі дотриму-
ватись своїх зобов’язань, передбачених Конвенцією. Замість цього,
провадження у справі про банкрутство створило ситуацію, у якій
вочевидь діюче підприємство, де заявник до цих пір залишається
робітником, який зайнятий цілий день та заслуговував на отриман-
ня заробітної плати (див. вище пункти 16 та 20), проте державний
виконавець був позбавлений можливості виконувати рішення, вине-
сене на користь заявка.
51. Оскільки Уряд посилався на складне фінансове становище
підприємства, Суд нагадує, що це підприємство, без сумніву, є де-
ржавним. До таких підприємств застосовується Закон України «Про
введення мораторію на примусову реалізацію майна» 2001 року (див.
пункт 16 вище), який забороняє накладання арешту та продаж ос-
новних фондів підприємства. Суд нагадує, що національне законо-
давство не надає такому кредиторові, як заявник, чи державному
виконавцові, будь-яку можливість для оскарження таких обмежень
у разі зловживання чи невиправданого застосування. Так само вони
не можуть вимагати компенсації за затримку у виконанні рішень,
пов’язану із застосуванням таких обмежень (див. вище пункт 35, рі
шення у справі «Сокур проти України»).
Тому Суд встановив, що неспроможністю з лютого 2000 року,
тобто 5 років та 4 місяців, вжити необхідних заходів щодо виконан-
ня в повному обсязі рішень комісії з трудових спорів, влада позбави-
ла положення пункт 1 ст. 6 Конвенції його сенсу.
52. Відповідно, у цій справі було порушення пункту 1 ст. 6 Кон-
венції.
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III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

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

54. Суд зазначив, що відповідно до Правила 60 Регламенту Суду,
вимоги щодо справедливої сатисфакції мають бути складені та по-
дані письмово, поданими разом із відповідними підтверджуючими
документами й Суд може відхилити вимогу повністю або частково.
55. Заявник просив відшкодувати матеріальну та моральну шко-
ду у розмірі 56 000 грн.
56. Уряд зазначив, що заявник не визначив, у чому полягає суть
шкоди, яка була йому спричинена та не обґрунтував суму, яку нале-
жало йому сплатити.
57. Суд не знаходить причинного зв’язку між констатованим по-
рушенням та заявленою вимогою заявника щодо матеріальної шко-
ди. Проте Суд дійшов висновку, що заявникові було спричинено
моральної шкоди в результаті встановленого порушення. Незважа-
ючи на це, сума, яку вимагав заявник, була надмірною. Об’єктивно
оцінюючи ситуацію, як цього вимагає стаття 41 Конвенції, Суд при-
суджує заявникові 2 560 євро з огляду на його вимоги щодо нема-
теріальної шкоди.
b. Судові витрати

Заявник не подав будь-яких вимог з цього приводу у встановле-
ний термін, Суд відповідно нічого не присуджує.
c. Пеня

58. Суд вважає за доцільне призначити пеню на підставі гранич-
ної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої
мають бути додані три відсотки.
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На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує скарги заявника за пунктом 1 статті 6 Конвенції прий
нятними, решту скарг заявника неприйнятними;
2. Постановляє, що в цій справі було порушення пункту 1 стат-
ті 6 Конвенції;
3. Постановляє, що
(а) протягом трьох місяців з дня, коли рішення стане остаточ-
ним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач
має сплати заявникові суму, що складає 2 560 євро (дві тисячі п’ятсот
шістдесят євро) як компенсацію за нематеріальну шкоду та витрати в
судовому провадженні, плюс суму будь-якого податку, який може бу-
ти стягнуто з заявника; валюта платежу має бути конвертована в на-
ціональну валюту держави-відповідача на день здійснення платежу;
(б) у разі невиплати чи несвоєчасної виплати державою-від-
повідачем належної заявникові суми, на неї нараховуватиметься пе-
ня, яка дорівнює граничній позичковій ставці Європейського цент-
рального банку плюс три відсотки, з часу, коли закінчиться вищез-
гаданий тримісячний строк, і до моменту повного розрахунку.
4. Відхиляє інші вимоги заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 21 червня
2005 року відповідно до пп. 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду.
С. Доллє
секретар
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
ДРУГА СЕКЦІЯ
СПРАВА «ТЕРЕМ ЛТД, ЧЕЧЕТКІН
та ОЛІУС проти УКРАЇНИ»
(Заява № 70297/01)

Рішення
Страсбург
18 жовтня 2005 року
Це рішення стане остаточним за обставин, викладених у стат-
ті 44 § 2 Конвенції. Воно може бути відредагованим.

У справі «Терем ЛТД, Чечоткін та Оліус проти України»
Європейський суд з прав людини (друга секція), засідаючи пала
тою, до складу якої увійшли судді:
п. Ж.-П. Коста, голова,
п. І. Кабрал Баррето,
п. В. Буткевич,
пані А. Мулароні,
пані Е. Фура-Сандстром,
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пані Д. Йочєнє,
п. Д. Попович,
та пані С. Доллє, секретар секції,
після обговорення в нарадчій кімнаті 27 вересня 2005 року, вино
сить таке рішення, яке було прийнято у зазначений вище день:

ПРОЦЕДУРА
1. Справа порушена проти України за заявою № 70297/01, по-
даною до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав
і основоположних свобод людини (далі – Конвенція) українською
компанією «Терем ЛТД» а також двома громадянами України І. Че-
четкіним та Є. Оліусом (далі – заявники) 30 травня 2001 року.
2. Уряд України (далі – Уряд) був представлений уповноваже-
ними – пані В. Лутковською та пані З. Бортновською.
3. 19 листопада 2004 року Суд вирішив комунікувати Уряду
скаргу. Відповідно до положень п. 3 статті 29 Конвенції Суд вирішив
розглянути суть скарги одночасно з її прийнятністю.

ФАКТИ
І. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ

4. Перший заявник, «Терем ЛТД», українська компанія, за-
реєстрована у 1998 році. Другий заявник, Ігор Володимирович Че-
четкін, громадянин України, який народився у 1967 році та про-
живає у м. Києві. Третій заявник, Євген Віталійович Оліус, також
громадянин України, який народився у 1957 році та проживає у
м. Києві. Другий та третій заявники є співвласниками першого
заявника.
5. У листопаді 1999 року майно та фінансові документи, які на-
лежали першому заявникові, були вилучені податковою міліцією під
час перевірки дотримання компанією податкових правил.
6. 10 лютого 2000 року більша частина майна першого заявника
була визнана безхазяйною управлінням податкової міліції у м. Києві
(далі – податкова міліція). 3 березня 2000 року Жовтнева районна
державна адміністрація прийняла рішення продати майно, що у по-
дальшому було зроблено.
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7. У травні 2000 року другий та третій заявники подали скаргу
до Радянського районного суду м. Києва проти податкової міліції
щодо незаконних дій відносно першого заявника.
8. 10 жовтня 2000 року суд задовольнив скаргу заявників.
9. 7 лютого 2001 року Київський міський суд скасував рішення
суду першої інстанції та закрив провадження у зв’язку з непідсуд-
ністю, встановивши, що належним скаржником у справі є перший
заявник, а скарга має розглядатися господарськими судами.
10. У березні 2002 року перший заявник, якого представляли
інші два заявники, подав скаргу до Київського господарського су-
ду проти податкової міліції та Державного казначейства, вимагаючи
компенсації матеріальної та моральної шкоди, завданої діями подат-
кової міліції.
11. 6 червня 2003 року суд задовольнив частково позов першо-
го заявника та присудив стягнути на його користь 5 655 475,40 грн.
компенсації матеріальної та моральної шкоди і 4 002,60 грн. судових
витрат. У рішенні суд встановив незаконність дій податкової міліції,
що в результаті завдало шкоди першому заявникові.
12. 6 жовтня 2003 року Київський апеляційний господарський
суд залишив в силі рішення суду першої інстанції.
13. 22 жовтня 2003 року Київський господарський суд видав два
виконавчі листи на суми, присуджені рішенням суду від 6 червня
2003 року.
14. 10 грудня 2003 року відділом Державної виконавчої служби
Шевченківського районного управління юстиції відкрито виконавче
провадження щодо виконання рішення суду в цій справі.
15. 17 січня 2004 року Державне казначейство повідомило ви-
конавчу службу, що відповідно до положень національного законо-
давства виконання рішення суду у цій справі покладено на Державне
казначейство, а не на виконавчу службу.
16. 23 лютого 2004 року виконавча служба повернула першому
заявникові виконавчі листи та запропонувала направити їх до Дер
жавного казначейства для виконання.
17. 25 лютого 2004 року перший заявник направив виконавчі
листи до Державного казначейства.
18. 5 квітня 2004 року Вищий господарський суд України зали-
шив в силі рішення нижчестоящих судів від 6 червня та 6 жовтня
2003 року.


Загальна присуджена сума складає приблизно 926 113 євро.

341

Справи, які стосуються невиконання рішень національних судів
19. 1 липня 2004 року палата з трьох суддів Верховного Суду
України відхилила касаційну скаргу податкової міліції про перегляд
рішення від 5 квітня 2004 року в касаційному порядку.
20. Листом від 22 липня 2004 року Київське управління Держав-
ного казначейства повідомило заявників, що рішення суду від 6 чер-
вня 2003 року не може бути виконане у зв’язку з відсутністю правових
підстав. Зокрема, було зазначено, що відшкодування вартості кон-
фіскованого державою майна було обмежено сумою, отриманою від
продажу майна, що має бути підтверджене податковими органами.
21. 5 серпня 2004 року Київський господарський суд відхилив
клопотання податкової міліції про зупинення виконання рішення
суду від 6 червня 2003 року.
22. 9 вересня 2004 року суддя Верховного Суду України відхи-
лив клопотання податкової міліції про перегляд рішення суду від 5
квітня 2004 року на підставі того, що Верховний Суд України відхи-
лив це клопотання в остаточному рішенні від 1 липня 2004 року.
23. 20 вересня 2004 року Державне казначейство перерахувало
356 973,55 грн. на банківський рахунок першого заявника.
24. Листом від 16 лютого 2005 року Київське управління Де-
ржавного казначейства повідомило першого заявника, що казна-
чейство перерахувало йому кошти, отримані від продажу конфіско-
ваного майна. Проте, подальше виконання не може бути проведено у
зв’язку з відсутністю відповідних асигнувань у Державному бюджеті
України на 2004 та 2005 роки.
25. Рішення суду, винесене на користь першого заявника, у біль-
ший частині залишається невиконаним.
ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

26. Відповідне національне законодавство узагальнено викладе-
но у рішенні «Войтенко проти України» (№ 18966/02, пп. 20-25 від 29
червня 2004 року).

ПРАВО
27. Заявники спочатку скаржились за ст. 1 Протоколу № 1 до
Конвенції стосовно незаконної конфіскації їх майна. Заявники та-


На даний час приблизно 58 415 євро
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кож скаржились, що національні суди відмовили їм у доступі до суду,
щоб оскаржити незаконні дії податкової міліції. Вони посилались
на статті 6 та 13 Конвенції. Пізніше заявники скаржились на неви-
конання рішення суду, винесеного на користь першого заявника, та
знову посилались на статтю 6 Конвенції і статтю 1 Протоколу № 1
до Конвенції. Ці положення у відповідних частинах проголошують
наступне:

Пункт 1 статті 6
«Кожен при вирішенні питання щодо його цивільних прав та
обов’язків …, має право на справедливий і відкритий розгляд упро-
довж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встанов-
леним законом…»

Стаття 13
«Кожен, чиї права і свободи, викладені у Конвенції, порушують-
ся, має право на ефективний засіб правового захисту у відповідному
національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене
особами, що діяли як офіційні особи».

Стаття 1 Протоколу № 1 до Конвенції
«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 пра-
во держави запроваджувати такі закони, які, на її думку, необхідні
для здійснення контролю за використанням майна відповідно до за-
гальних інтересів або для забезпечення сплати податків або інших
зборів чи штрафів».
І. ПРИЙНЯТНІСТЬ
А. Сумісність ratione personae

28. Суд нагадує, що відповідно до статті 34 Конвенції він мо-
же приймати заяви від осіб та інших, «хто вважає себе жертвою
порушень однією з Високих Договірних Сторін прав, викладених у
Конвенції та протоколах до неї». Для того, щоб заявити себе жерт-
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вою порушення, до особи має бути прямо застосований оспорюва-
ний захід (see, for example, «Buckley v. the United Kingdom», judgment
of 25 September 1996, Reports of Judgments and Decisions 1996-IV, P. 128,
§§ 56-59). Концепція жертви в статті 34 має бути інтерпретована
автономно та незалежно від концепції внутрішнього права, нап-
риклад, спроможність порушувати або брати участь у судочинстві
(«Greek Federation of Customs Officers, Gialouris and others v. Greece»,
no. 24581/94, Commission decision of 6 April 1995, DR 81-B, P. 127). Суд
нагадує, що акціонери компанії, включаючи крупних акціонерів, не
можуть стверджувати, що вони є жертвами порушення прав ком-
панії за Конвенцією (див. «Agrotexim and Others v. Greece», judgment
of 24 October 1995, Series A no. 330-A, PP. 22-26, §§ 59-72).
29. Повертаючись до обставин цієї справи, Суд зазначає, що
другий та третій заявники є двома з трьох співвласників першого
заявника та вони скаржаться на порушення їх корпоративних прав в
останньому. Суд посилається на свою прецедентну практику, наве-
дену вище, та не знаходить причин для відмови від неї у цій справі.
30. Із цього випливає, що скарги другого та третього заявників
є несумісними ratione personae з положеннями Конвенції в розумінні
п.3 статті 35 Конвенції та мають бути відхилені відповідно до п.4
статті 35 Конвенції.
В. Первісні скарги першого заявника

1. Стаття 1 Протоколу № 1 до Конвенції
31. Перший заявник (далі – заявник) спочатку скаржився за
статтею 1 Протоколу № 1 до Конвенції щодо незаконної конфіскації
його майна податковою міліцією.
32. Суд зазначає, що ця скарга заявника була ефективно вип-
равлена на національному рівні, а заявникові було присуджено екві-
валент приблизно 926 113 євро в якості компенсації матеріальної та
моральної шкоди та судові витрати. Ця призначена сума не може вва-
жатися нерозумною. Таким чином, заявник не може більше вважати
себе жертвою в розумінні статті 34 Конвенції. Факт, що присуджена
сума залишається невиплаченою значний період часу, порушує окре-
ме питання щодо невиконання, яке буде розглянуте нижче.
33. Звідси випливає, що скарга стосовно компенсації за своєю
суттю є явно необґрунтованою та має бути відхилена відповідно до
пп. 3 та 4 статті 35 Конвенції.
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2. П. 1 статті 6 та стаття 13 Конвенції
34. Заявник також скаржився, що національні суди відмовили
йому в доступі до суду, щоб оскаржити незаконні дії податкової
міліції, таким чином позбавивши його ефективного засобу захис-
ту. Втім, як тільки заявник подав скаргу до компетентної юрис-
дикції, а саме до господарського суду, повноцінний розгляд було
проведено. Суд таким чином вважає, що це було адекватно доступу
до суду.
35. Звідси випливає, що ці скарги є явно необґрунтованими та
мають бути відхилені відповідно до пп. 3 та 4 статті 35 Конвенції.
С. Скарга першого заявника щодо невиконання рішення суду,
винесеного на його користь

1. Попередні заперечення Уряду
36. Уряд зазначив, що заявник не оскаржив до національних
судів стверджувану бездіяльність Державного казначейства під час
виконання рішення суду, винесеного на його користь.
37. Заявник стверджував, що за обставин справи було очевидно,
що виконання рішення суду могло бути завершено лише після вне-
сення змін до закону та він не мав навіть теоретичної можливості
оскаржити законодавство у національних органах. Більше того, він
підкреслив, що в численних рішеннях проти України, винесених
Судом, якщо виконання рішення суду скоріше зупинене через від-
сутність законодавчих норм, ніж через зволікання органу, відпові-
дального за виконання, заявникові не можна дорікати за неоскар-
ження дій цього органу.
38. Суд погоджується із заявником та нагадує, що відхилив
подібні заперечення у попередніх справах (див., наприклад, Voytenko
judgment, cited above, § 30). У таких справах Суд дійшов висновку,
що заявники були звільнені від використання засобів захисту, на які
посилається Уряд. Він не знаходить причин для прийняття іншого
рішення у цій справі та відхиляє заперечення Уряду.

2. Висновки
39. У світлі аргументів сторін Суд робить висновок, що скарги
першого заявника за п.1 статті 6 та статті 1 Протоколу № 1 до Кон-
венції щодо невиконання рішення суду, винесеного на його користь,
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порушує серйозні питання фактів та права за Конвенцією, встанов-
лення яких вимагає дослідження по суті. Він не знаходить підстави
для визнання цієї частини заяви неприйнятною. Зокрема, Суд вва-
жає, що вказане виконавче провадження дійсно стосувалось «виз-
начення цивільних прав та обов’язків» (див. a contrario, «Ferrazzini v.
Italy» [GC], no. 44759/98, § 29, ECHR 2001-VII).
ІІ. щодо СУТі
А. Скарги першого заявника за пунктом 1 статті 6 Конвенції

40. Уряд зазначав, що були законні обмеження в українському
законодавстві, які не дозволили Державному казначейству виконати
рішення суду, винесене на користь заявника. Він повторював, що
заявник не оскаржив бездіяльність Державного казначейства.
41. Заявник не погодився.
42. Суд погоджується, що асигнування для виплати державою
боргів з державного бюджету можуть викликати певну затримку у
виконанні рішень судів (див. вищезазначене Voytenko judgment, § 42).
Тим не менше, Суд вважає, що не спромігшись протягом двох років
передбачити такі асигнування, держава порушила свої зобов’язання
за п.1 ст. 6 Конвенції. Більше того, як випливає з матеріалів спра-
ви, державою не було вжито заходів для виправлення ситуації у цій
справі.
43. Суд робить висновок, що триваюче невиконання значної час
тини боргу за рішенням суду, винесеним на користь заявника, скла-
дає порушення п.1 ст. 6 Конвенції.
В. Скарги першого заявника за статтею 1 Протоколу № 1
до Конвенції

44. Уряд визнав, що кошти, присуджені заявникові національ-
ними судами, складають майно в розумінні статті 1 Протоколу № 1
до Конвенції. Тим не менш, Уряд стверджував, що це положення
не було порушено, оскільки право заявника на присуджену суму не
оспорювалось і позбавлення права власності не відбулось. Уряд за-
значив, що затримка у платежі спричинена тяжкою економічною
ситуацією держави та величезним розміром боргу.
45. Заявник не погодився.

346

Терем ЛТД, Чечеткін та Оліус проти України

46. Суд нагадує свою прецедентну практику, що неможливість
для заявника отримати результат виконання рішення суду, винесе-
ного на його або її користь, складає втручання у право на мирне
володіння майном, яке викладене у першому параграфі статті 1 Про-
токолу № 1 до Конвенції (see, among other authorities, Burdov v. Russia,
no. 59498/00, § 40, ECHR 2002-III; Jasiűnienë v. Lithuania, no. 41510/98,
§ 45, 6 March 2003).
47. У цій справі Суд вважає, що неможливість для заявника отри-
мати результат виконання рішення суду протягом майже двох років
складає втручання у його право на мирне володіння своїм майном в
розумінні статті 1 Протоколу № 1 до Конвеції.
48. Не спромігшись виконати рішення Київського господарсько-
го суду, національні органи перешкоджали та досі перешкоджають
заявникові протягом значного періоду часу отримати присуджені йо-
му кошти. Суд вважає, що відсутність бюджетних коштів не може
виправдати таку бездіяльність.
Відповідно, у цій справі було порушення статті 1 Протоколу № 1
до Конвенції.
ІІІ. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

49. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до
неї і якщо внутрішнє законодавство відповідної Високої Договірної
Сторони передбачає лише часткову сатисфакцію, Суд, у разі необ-
хідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
А. Шкода

50. Заявник вимагав 804 022 євро в якості компенсації прямої
матеріальної шкоди, 177 011 євро в якості компенсації втраченого
доходу плюс 35 402 євро кожні наступні три місяці затримки вико-
нання рішення суду, а також 65 554 євро в якості компенсації шко-
ди, завданої їх діловій репутації.
51. Уряд закликав Суд відхилити скарги заявника стосовно ком-
пенсації матеріальної шкоди. Він зауважив, що відповідно до на-
ціонального законодавства заявникові було надано право на решту
боргу за рішенням суду та у разі присудження суми, еквівалентної
боргу, заявник може отримати подвійне відшкодування. З цієї при-
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чини Уряд просив Суд відхилити скаргу заявника щодо відшкоду-
вання прямої матеріальної шкоди. Вони стверджували, що немає
причинного зв’язку між стверджуваним порушенням та заявленим
розміром втраченого прибутку.
52. Суд нагадує, що не оспорюється питання того, що держава
досі має обов’язок виконати рішення суду. Відповідно, у заявника
залишається право на отримання решти боргу за рішенням суду, та
якщо Уряд виплатить цей борг, це буде складати повне та остаточне
врегулювання скарги щодо відшкодування матеріальної шкоди.
53. Щодо відшкодування нематеріальної шкоди, Уряд просив
Суд застосувати свою прецедентну практику у справах щодо неви-
конання судових рішень. Втім, заявник не подав відповідну скаргу,
відповідно, Суд не призначає виплат.
В. Судові витрати

54. Заявник не надав жодних вимог з цього питання протягом
встановленого строку, Суд, відповідно, не призначає виплат.
С. пеня

55. Суд вважає прийнятним, що процентна ставка повинна ба-
зуватися на граничній кредитній ставці Європейського центрально-
го банку, до якої слід додати три відсоткові пункти.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує скарги першого заявника відносно невиконання рі-
шення суду від 6 червня 2003 року прийнятними і решту заяви не-
прийнятною;
2. Постановляє, що було порушення п.1 статті 6 Конвенції;
3. Постановляє, що було порушення статті 1 Протоколу № 1 до
Конвенції.
4. Постановляє, що:
(а) протягом трьох місяців з дня, коли рішення стане остаточ-
ним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач
має сплати заявникові борг, який досі винна йому за рішенням суду
від 6 червня 2003 року;


За останньою інформацією, наявною у Суду, сума складає 5 302 504,50 грн. (приб
лизно 867 698 євро)
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(б) у разі несплати чи несвоєчасної сплати державою-відпові-
дачем належної заявникові суми, на неї нараховуватиметься пеня,
яка дорівнює граничній позичковій ставці Європейського централь-
ного банку, що діятиме протягом періоду несплати, плюс три відсо-
ткові пункти.
4. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 18 жовт-
ня 2005 року відповідно до правила 77 §§ 2 та 3 Регламенту Суду.
С. Доллє
секретар

Ж.-П. Коста
голова
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
ДРУГА СЕКЦІЯ
СПРАВА «ТИМОТІЄВИЧ проти УКРАЇНИ»
(Заява № 63158/00)

Рішення
Страсбург
8 листопада 2005 року
Це рішення стане остаточним за обставин, визначених пунк-
том 2 статті 44 Конвенції. Воно може бути відредагованим.

У справі «Тимотієвич проти України»
Європейський суд з прав людини (друга секція), засідаючи па-
латою, до складу якої увійшли судді:
п. Ж.-П. Коста, голова,
п. А.Б. Бака,
п. Р. Тюрмен,
п. К. Юнґвірт,
п. В. Буткевич,
п. М. Угрехелідзе,
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пані А. Мулароні,
та пані С. Доллє, секретар секції,
після обговорення в нарачій кімнаті 18 жовтня 2005 року, вино-
сить таке рішення, яке було прийнято у зазначений вище день:

ПРОЦЕДУРА
1. Справа порушена за заявою (№ 63158/00), поданою проти Ук-
раїни до Європейської комісії з прав людини (далі – Комісія) від-
повідно до колишньої статті 25 Конвенції про захист прав та осно-
воположних свобод людини (далі – Конвенція) громадянином Ук-
раїни, п. Дмитром Дмитровичем Тимотієвичем (далі – заявник), 29
червня 1998 року.
2. Уряд України (далі – Уряд) представляли його уповноважені –
пані З. Бортновська, яку далі замінила пані В. Лутковська.
3. Заявник стверджував, що провадження у його справі було не-
справедливим, оскільки остаточне рішення, винесене на його ко-
ристь, було скасоване і, начебто, до цього часу не винесено жодного
остаточного рішення. Посилаючись на статтю 1 Протоколу № 1 до
Конвенції, заявник скаржиться на втручання у його майнові пра-
ва, спричинене скасуванням остаточного рішення, яким йому бу-
ло присуджено компенсацію. Він також скаржиться, що йому було
завдано шкоди в результаті триваючого стану непевності щодо долі
його майна.
4. Заява була передана Суду 1 листопада 1998 року, коли набрав
чинності Протокол № 11 до Конвенції (пункт 2 статті 5 Протоколу
№ 11).
5. Заява була розподілена другій секції Суду (пункт 1 Прави-
ла 52 Регламенту Суду). У межах цієї секції палата, яка розглядатиме
справу (пункт 1 статті 27 Конвенції), була сформована, як передба-
чено пунктом 1 Правила 26.
6. Частковою ухвалою від 25 березня 2003 року певні аспекти за-
яви були комуніковані Уряду-відповідачеві для надання зауважень.
18 травня 2004 року остаточною ухвалою щодо прийнятності згадана
заява була визнана частково прийнятною.
7. 1 листопада 2004 року Суд змінив склад секції (пункт 1 Пра-
вила 25). Ця справа була передана до другої секції у новому складі
(пункт 1 Правила 52).
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8. І Уряд і заявник надали зауваження щодо суті (пункт 1 Пра-
вила 59).

ФАКТИ
9. Заявник народився у 1938 році і проживає у селі Красно-
ярському Донецької області, Україна. Тимчасово він проживає у селі
Калинівці Вінницької області, Україна.
І. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ

10. Обставини справи, які стосуються частини заяви, визнаної
прийнятною, можуть бути викладені таким чином.
11. 2 вересня 1988 року заявник звернувся до Добропільського
міського суду (далі – ДМС) з позовом до шахти «Білицька» (ім. «ХХІ
з’їзду КПРС») у м. Добропілля (далі – шахта «Білицька») та рад-
госпу «Добропільський», вимагаючи відшкодування шкоди, завданої
його будинку підземними роботами.
12. Протягом вересня 1988 року та травня 1998 року справа де-
кілька разів розглядалась ДМС та Донецьким обласним судом (далі –
ДОС).
13. Рішенням від 30 травня 1994 року ДМС визнав відповідачів
відповідальними за шкоду, завдану будинку заявника. Він зобов’язав
їх збудувати заявникові до 1 липня 1995 року новий будинок, рів-
нозначний тому, який було пошкоджено, і виплатити йому компен-
сацію. ДМС зазначив, що новий будинок має бути площею 76,64 м2.,
мати три кімнати для проживання, підсобні приміщення і надвірні
приміщення на земельній ділянці розміром 0,25 га, обнесений пар-
каном. Він також зобов’язав виплатити заявникові та його дружині
по 2 627 925 крб. кожному, на відшкодування шкоди майну, яке зна-
ходилось у пошкодженому будинку, а також витрат на експертизи та
державне мито. Зокрема, ДМС вирішив:
«Зобов’язати шахту «Білицьку» і радгосп «Добропільський» в дольовому порядку відшкодувати завдану матеріальну шкоду в натурі [],
побудувавши йому в селі Красноярському на земельній ділянці 0,25 га
житловий будинок площею 76,64 кв. м, який має складатись з двох спалень, гостьової і підсобних приміщень: кухні, передньої, ванної, туалетної з надвірними будівлями: тамбуром (верандою), підвалом, гаражем,
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госпблоком, до складу якого мають входити: літня кухня, приміщення
для розміщення домашньої худоби, птахів, зберігання кормів, вугілля,
дров, і обнесенням ділянки парканом з благоустроєм: асфальтуванням
двору і вимощенням, насадженнями навколо будинку в строк до 1 липня 1995 року.

Зобов’язати шахту «Білицьку» і радгосп «Добропільський» відш-
кодувати матеріальну шкоду, завдану псуванням майна по 2 627 925
крб. кожному».
14. 11 липня 1994 року Донецький обласний суд підтримав рі-
шення від 30 травня 1994 року, яке того ж дня стало остаточним.
15. Оскаржуване виконавче провадження виникло після неви-
конання відповідачами рішення від 30 травня 1994 року. Двома ос-
новними рішеннями передбачалось таке:
– по-перше, рішення, яким ДМС 14 листопада 1996 року під-
твердив рішення, винесене на користь заявника, і зобов’язав від-
повідачів відшкодувати заявникові до 14 лютого 1997 року 70 054,70
грн. за його витрати, пов’язані з будівництвом нового будинку;
– по-друге, рішення, яким ДОС залишив у силі попереднє рі-
шення, яке, таким чином, стало остаточним і підлягало виконанню.
16. 10 вересня 1997 року Президія ДОС задовольнила протест
виконуючого обов’язки прокурора Донецької області і скасувала ух-
вали від 14 листопада 1996 року та 13 січня 1997 року і направила
справу заявника на новий розгляд до ДМС.
17. 15 травня 1998 року Генеральний прокурор вніс до Верхов-
ного Суду новий протест, вимагаючи перегляду справи заявника в
порядку нагляду. Постановою від 10 червня 1998 року Верховний Суд
скасував рішення від 30 травня 1994 року, винесене на користь заяв-
ника. Він також направив справу до ДМС на новий розгляд. Зокрема,
зазначалось, що при вирішенні питання про те, що відповідачі ма-
ють побудувати заявникові новий будинок, суди не визначили дійс-
них причин деформації будинку. Він також зазначав, що присуджена
компенсація не відповідала фактичному рівню інфляції чи існуючо-
му рівню ціни на будівлю та будівельні витрати.
18. 7 червня 1999 року ДМС вирішив не розглядати позов заяв-
ника, оскільки він не з’являвся в судові засідання 16 листопада та 7
грудня 1998 року, 9 лютого, 16 березня, 19 квітня та 4 і 17 травня 1999
року.
19. 1 вересня 1999 року Президія ДОС розглянула протест Голо-
ви суду та скасувала ухвалу від 7 червня 1999 року і направила справу
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на новий розгляд у той же суд. Президія також винесла окрему ухвалу
щодо тривалості провадження у справі заявника та тієї обставини,
що заявник не був належним чином повідомлений про слухання йо-
го справи і, таким чином, був неспроможний відвідувати їх.
20. 25 лютого 2000 року сторони до суду не з’явились. Того ж
дня ДМС вирішив не розглядати позов заявника з огляду на те,
що він не з’являвся в судові засідання. 2 серпня 2000 року голова
ДОС задовольнив протест свого заступника та скасував цю ухвалу,
а справу направили на новий розгляд.
21. Справа переглядалась багато разів (див. ухвалу від 18 травня
2004 року у справі «Тимотієвич проти України», заява № 63158/00).
13 квітня та 24 травня 2001 року ДМС відкладав розгляд справи з
огляду на неявку заявника в судове засідання. 18 червня 2001 року
заявник знову не з’явився в судове засідання. У результаті ДМС не
розглянув позов заявника. Заявник не звертався з апеляцією.
22. 19 червня 2001 року заявник звернувся до ДМС з проханням
призупинити провадження у справі з огляду на розгляд його заяви
Європейським судом з прав людини.
ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

23. Відповідні положення національного законодавства наве-
дені у рішенні у справі «Світлана Науменко проти України» (заява
№ 41984/98, п. 65, рішення від 9 листопада 2004 року).

ПРАВО
І. ПОПЕРЕДНІЙ РОЗГЛЯД ЩОДО ОБСЯГУ СПРАВИ

24. Суд зазначає, що після винесення остаточної ухвали щодо
прийнятності заявник подавав нові скарги. Вони стосувались стверд-
жуваної неспроможності національних органів забезпечити його на-
лежним чином функціонуючим електрокардіостимулятором, поганої
операції на сечовому та жовчному міхурах, стверджуваного вбивства
його сина, конфіскації земельного сертифікату, неспроможності Де-
ржавного ощадного банку повернути його та його дружини заощад-
ження, відмови держави надати йому новий автомобіль Автозаз-Деу
і загалом, поганого стану здоров’я його і його дружини. Він також
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скаржився, посилаючись на пункт 1 статті 6 Конвенції, на його та
його дружини страждання від незаконної поведінки державних ор-
ганів.
25. Суд повторює, що він уже визначив обсяг справи у своїй ух-
валі щодо прийнятності від 18 травня 2004 року. Проте, Суд не вва-
жає необхідним роз’єднувати ці нові скарги для окремого розгляду,
оскільки вони є повністю необґрунтованими. У матеріалах справи
немає нічого, що б розкривало будь-які ознаки порушення Конвен-
ції у цьому зв’язку. Таким чином, ці скарги мають бути відхилені, як
повністю необґрунтовані відповідно до пунктів 3 та 4 статті 35 in fine
Конвенції.
26. Суд повторює, що у його ухвалі від 18 травня 2004 року, при-
йнятними були визнані лише скарги за пунктом 1 статті 6 Конвенції
та статтею 1 Протоколу № 1 щодо справедливості провадження і по-
рушення майнових прав. Він зазначає, що остаточні судові рішення
у цій справі, які надавали заявникові права, чотири рази скасовува-
лись в порядку нагляду:
– постановою ДОС від 10 вересня 1997 року були скасовані
ухвали від 14 листопада 1996 року і 13 січня 1997 року (див. пункти
15-16 вище);
– 10 червня 1998 року Верховний Суд скасував рішення від 30
травня 1998 року, яким заявникові було присуджено компенсацію
шляхом виплати грошових коштів та будівництва нового будинку
(див. пункти 13 та 16 вище);
– 1 вересня 1999 року голова ДОС скасував ухвалу ДМС від
7 червня 1999 року про відмову у розгляді справи (див. пункт 19
вище);
– 2 серпня 2000 року Президія ДОС скасувала другу ухвалу
ДМС від 25 лютого 2000 року про відмову у розгляді справи (див.
пункт 20 вище).
27. Щодо постанови від 10 вересня 1997 року Суд зауважує, що
вона була винесена до моменту набуття Конвенцією чинності для
України. Таким чином, ця частина скарг заявника має бути відхиле-
на як така, що не відповідає принципу ratione materiae (пункти 3 та 4
статті 35 in fine Конвенції). Щодо скасування ухвал від 7 червня 1999
року та 25 лютого 2000 року, то Суд вважає, що вони були винесені
на користь заявника і стосувались процесуальних аспектів справи,
тобто вони не стосувались остаточного визначення цивільних прав
і обов’язків заявника. Суд вважає, таким чином, що немає необ-
хідності окремо розглядати ці питання (див. mutatis mutandis, ухва-
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Справи, які стосуються невиконання рішень національних судів
ла від 6 квітня 2004 року у справі «Скубенко проти України», заява
№ 41152/98).
28. Щодо скасування 10 червня 1998 року Верховним Судом рі-
шення від 30 травня 1994 року за протестом Генерального прокурора
Суд зазначає, що ця ухвала підпадає під його компетенцію і формує
основу для детального розгляду справи по суті.
ІІ. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ

29. Заявник скаржився про відсутність справедливості при роз-
гляді його справи. Зокрема, він скаржився на скасування Верховним
Судом за протестом Генеральної Прокуратури остаточного рішення,
винесеного на його користь. Він посилається на пункт 1 статті 6
Конвенції, який у відповідній частині передбачає таке:
«Кожен при вирішенні питання щодо його цивільних прав та обов’яз
ків ... має право на справедливий і відкритий розгляд упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом...».

30. Уряд зазначав, що перегляд у порядку нагляду рішень, вине
сених на користь заявника, не порушував принципи верховенства
права і правової певності. Вони зазначали, що протест не міг бути
застосований довільно, оскільки ця процедура була прозорою, пе-
редбачуваною та використовувалась громадянами, як ефективний
механізм оскарження судових рішень. Більше того, Уряд відзначав,
що заявник порушував процедуру перегляду в порядку нагляду за
власною ініціативою, звертаючись з клопотаннями і скаргами до Ге-
нерального прокурора.
31. Заявник не погоджувався.
32. Суд зазначає, що у цій справі, в результаті протесту, внесено-
го Генеральним прокурором, Верховний Суд України 10 червня 1998
року скасував рішення від 30 травня 1994 року, яке вже набуло стату-
су остаточного і підлягало виконанню, повернувши справу на новий
розгляд по суті до суду І інстанції. Суд уже встановлював порушення
пункту 1 статті 6 Конвенції у аналогічних справах щодо України,
зазначаючи, що такі заходи є несумісними з принципами верховенс-
тва права і правової певності, закріплені у цьому положенні (див.
справи «Совтрансавто-Холдинг проти України», заява № 48553/99,
п. 77, ЄСПЛ 2002-VІІ; «Трегубенко проти України», заява № 61333/00,
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п.п. 44-45, від 2 листопада 2004 року; «Світлана Науменко проти України», заява № 41984/98, п. 92, від 9 листопада 2004 року).
33. Суд не вбачає жодних підстав, за яких він мав би відійти від
цієї практики. Таким чином, він вирішує, що тут було порушення
пункту 1 статті 6 Конвенції з огляду на скасування рішення, вине-
сеного на користь заявника, яке набуло статусу остаточного і підля-
гало виконанню.
ІІІ. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 1 ПРОТОКОЛУ № 1
ДО КОНВЕНЦІЇ

34. Заявник скаржиться, що скасування остаточного рішення від
30 травня 1994 року, яким було встановлене його право на компен-
сацію витрат на будівництво нового будинку, становило незаконне
втручання у його право на мирне володіння своїм майном. Він поси-
лається на статтю 1 Протоколу № 1 до Конвенції, яка у відповідній
частині передбачає таке:
«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 дер
жави запроваджувати такі закони, які, на її думку, необхідні для здійснення контролю за використанням майна відповідно до загальних інтересів...».

35. Уряд зазначав, що ця заява не може розглядатись у світлі
рішень у справах «Brumărescu v. Romania» ([GC], заява № 28342/95,
ЄСПЛ 1999-VІІ) чи «Совтрансавто-Холдинг проти України» (заява
№ 48553/99, п.77, ЄСПЛ 2002-VІІ). Зокрема, вони зазначали, що рі-
шення у цій справі було скасоване і справа була направлена на но-
вий розгляд з метою відновлення прав заявника, які були порушені
незаконним рішенням. Більше того, скасуванням рішення від 30
травня 1994 року Верховний Суд виправив помилки суду І інстанції
і обласного суду, які створили перешкоди для відновлення майно-
вих прав заявника. Вони зазначали, що скасування рішення від 30
травня 1994 року не завдало шкоди правам заявника.
36. Заявник не погоджувався. Він зазначав, що скасування цього
остаточного рішення завдало йому шкоди. Зокрема, він зазначав, що
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протягом тривалого часу він жив в умовах непридатних для проживан-
ня. Він також зазначав, що він і його дружина головним чином пост-
раждали від тривалої невизначеності щодо долі цього провадження.
37. Суд зауважує, що у згаданій вище справі Brumărescu пору-
шення статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції було встановлене, ос-
кільки остаточне рішення, яким за заявником визнавалось право
власності на будинок, було скасоване Верховним Судом Юстиції за
заявою Міністра юстиції. У цій справі остаточним рішенням від 30
травня 1994 року відповідачі в національному процесі (шахта, що
знаходилась у державній власності, і радгосп) були зобов’язані збу-
дувати заявникові новий будинок після того, як вони пошкодили
його існуючу власність. Таким чином, це рішення ясно встановило
майнове право заявника. Проте, через чотири роки, в порушення
інтересів заявника це рішення було скасоване за ініціативою проку-
рора, який застосував свої дискреційні повноваження.
38. Це поставило заявника у ситуацію, в якій він знаходився у стані
невизначеності щодо його житла на тривалий період часу, що становило
для нього надмірний індивідуальний тягар (див. «Immobiliare Saffi v.
Italy», [GC], заява № 22774/93, п.59, ЄСПЛ 1999-V), беручи до уваги
його фінансовий і соціальний стан, а також складні житлові умови.
39. Таким чином, Суд, вирішує, що тут було непропорційне і не-
законне втручання у права заявника за статтею 1 Протоколу № 1 до
Конвенції. Таким чином, тут було порушення цього положення.
ІV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

40. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і
якщо внутрішнє законодавство відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткову сатисфакцію, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
А. Матеріальна шкода

41. Заявник скаржився, що призначена йому матеріальна компен-
сація, відповідала шкоді, завданій його будинку підземними роботами.
Таким чином, він просив Суд надати йому компенсацію за пошкод-
ження його власного будинку. Він також просив Суд надати йому ком-
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пенсацію за поламаний автомобіль, його та його дружини заощаджен-
ня у Державному Ощадному Банку, вбивство його сина і викрадення
його землі. Заявник не визначив точний розмір його вимоги.
42. Уряд зазначав, що вимоги заявника щодо справедливої са-
тисфакції були подані з порушенням встановленого строку, і таким
чином, не мають братись до уваги.
43. Суд відхиляє зауваження Уряду, оскільки 10 грудня 2004 ро-
ку Голова другої секції вирішив долучити вимоги заявника до ма-
теріалів справи (пункт 1 Правила 38 Регламенту Суду).
44. Суд повторює, що рішення, яким він встановлює порушення
Конвенції, покладає на відповідну державу позитивне зобов’язання
припинити порушення і надати відшкодування за його наслідки та-
ким чином, щоб відновити настільки, наскільки це можливо, си-
туацію, що існувала до порушення. Держави-учасниці, в принципі,
вільні у виборі засобів, якими вони виконуватимуть рішення Суду.
Проте, якщо природа порушення передбачає restitution in integrum,
держава-відповідач має його забезпечити. Якщо національне зако-
нодавство не передбачає, або передбачає лише часткове, відшкоду-
вання, стаття 41 наділяє Суд повноваженням надати потерпілій сто-
роні відповідне відшкодування (див. «Papamichalopoulos and Others v.
Greece» (стаття 50), рішення від 31 жовтня 1995 року, Серія А № 330-Б
с. 58-59, п.34).
45. Суд вирішує, що за обставин цієї справи, виплата компенсації
за новий будинок, який мав бути побудований, і компенсації за шкоду
майну, яке знаходилось у старому будинку, які б відповідали, присуд-
женому остаточним рішенням Добропільського міського суду від 30
травня 1994 року, відновили б стан заявника до попереднього, що не
порушував пункт 1 статті 6 Конвенції і статтю 1 Протоколу № 1 до
Конвенції. Таким чином, як матеріальну шкоду Суд присуджує оці-
ночну вартість запропонованого нового будинку і землі навколо нього,
як визначено рішенням Добропільського міського суду від 30 травня
1994 року, у розмірі 25 000 євро. Він також вирішує, що ця сума вклю-
чає компенсацію за майнові втрати заявника (див. пункт 13 вище).
b. Нематеріальна шкода

46. Суд вважає, що заявник може вважатись таким, що зазнав
певного ступеня розчарування і моральних страждань у зв’язку з
тривалим періодом непевності, якої він зазнав в результаті скасуван-
ня рішення, винесеного на його користь, яке набуло статусу оста-
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точного і підлягало виконанню. Він, таким чином, присуджує йому,
об’єктивно оцінюючи ситуацію, на відшкодування нематеріальної
шкоди кошти у сумі 2 500 євро.
c. Пеня

47. Суд вважає за доцільне призначити пеню на підставі гранич-
ної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої
мають бути додані три відсотки.

На цих підставах Суд одностайно
1. Визнає частину заяви щодо скасування ухвал 10 вересня 1997
року, 1 вересня 1999 року та 2 серпня 2000 року неприйнятними;
2. Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції;
3. Постановляє, що було порушення статті 1 Протоколу № 1 до
Конвенції;
4. Постановляє, що:
(а) протягом трьох місяців з дня, коли рішення стане остаточ-
ним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач
має сплатити заявникові, такі кошти, які мають бути конвертовані в
українські гривні за курсом на день здійснення платежу:
(і) 25 000 євро (двадцять п’ять тисяч євро) на відшкодування
матеріальної шкоди;
(іі) 2 500 євро (дві тисячі п’ятсот євро) на відшкодування
нематеріальної шкоди;
(ііі) суму будь-якого податку, який може бути стягнуто з за-
явника
(б) у разі несплати чи несвоєчасної сплати державою-відпові-
дачем належної заявникові суми, на неї нараховуватиметься пеня,
яка дорівнює граничній позичковій ставці Європейського централь-
ного банку плюс три відсотки, з часу, коли закінчиться вищезгада-
ний тримісячний строк, і до моменту повного розрахунку.
5. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 8 листо-
пада 2005 року відповідно до пунктів 2 та 3 Правила 77 Регламенту
Суду.
С. Доллє
секретар
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
ДРУГА СЕКЦІЯ
СПРАВА «ЗАМУЛА ТА ІНШІ проти УКРАЇНИ»
(Заява № 10231/02)

Рішення
Страсбург
8 листопада 2005 року
Це рішення стане остаточним за обставин, визначених пунк-
том 2 статті 44 Конвенції. Воно може бути відредагованим.

У справі «Замула та інші проти України»
Європейський суд з прав людини (друга секція), засідаючи па-
латою, до складу якої увійшли судді:
п. Ж.-П. Коста, голова,
п. А.Б. Бака,
п. І. Кабрал Баррето,
п. Р. Тюрмен,
п. В. Буткевич,
пані Д. Йочєнє,
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Справи, які стосуються невиконання рішень національних судів
п. Д. Попович,
та пані С. Доллє, секретар секції,
після обговорення в нарачій кімнаті 11 жовтня 2005 року, вино-
сить таке рішення, яке було прийнято у зазначений вище день:

ПРОЦЕДУРА
1. Справа порушена за заявою (№ 10231/02), поданою проти Ук-
раїни до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав і
основоположних свобод людини (далі – Конвенція) трьома грома-
дянами України, п. Василем Івановичем Замулою (перший заявник),
пані Наталею Іванівною Замулою (друга заявниця) та пані Мариною
Замулою (третя заявниця) (далі – заявники) 19 липня 2001 року.
2. Уряд України (далі – Уряд) представляли його уповнова-
жені – пані В. Лутковська та пані З. Бортновська.
3. Заява була розподілена другій секції (пункт 1 Правила 52 Рег-
ламенту Суду). У межах цієї секції палата, яка розглядатиме справу
(пункт 1 статті 27 Конвенції), була сформована, як передбачено пун-
ктом 1 Правила 26.
4. 20 травня 2003 року колишня друга секція Суду визнала скар-
ги заявників частково неприйнятними. Він вирішив відкласти роз-
гляд скарг заявників щодо тривалості невиконання рішення, над-
мірної тривалості провадження у справі заявників і стверджуваної
відсутності національних засобів захисту за цими скаргами (пункт 1
статті 6 Конвенції та стаття 13 Конвенції) та комунікувати ці скарги
Уряду-відповідачу для надання зауважень. Суд також вирішив засто-
сувати пункт 3 статті 29 Конвенції і одночасно розглянути питання
щодо прийнятності та суті справи.
5. І Уряд, і заявники надали зауваження щодо суті (Правила 54А).
6. 1 листопада 2004 року Суд змінив склад секції (пункт 1 Пра-
вила 25). Ця справа була передана до другої секції у новому складі
(пункт 1 Правила 52).

ФАКТИ
7. Перший заявник народився 12 січня 1952 року і постійно про-
живає у м. Євпаторії, Крим. Він подав свою заяву до суду від імені
своєї дружини (друга заявниця), яка померла 25 жовтня 2001 року,
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і від імені своєї молодшої дочки (третя заявниця), яка народилась у
1980 році.
І. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ

8. 31 липня 1997 року сержант міліції Б.О.М. Шосткінського
міського управління внутрішніх справ, знаходячись у стані алко-
гольного сп’яніння, смертельно поранив старшу дочку заявника,
пані Ірину Ячменеву (народжену Замула).
9. 3 березня 1998 року Сумський обласний суд засудив Б.О.М.
до 14 років позбавлення волі за вбивство дочки заявника, замах на
вбивство інших осіб та зловживання посадовим становищем. Суд
також зобов’язав управління внутрішніх справ сплатити 65 114,20
грн. першому заявникові, матері його померлої дочки (другій заяв-
ниці), молодшій сестрі (третій заявниці) та її колишньому чоловіку
п. Олександру Ячменеву.
10. 7 квітня 1998 року Верховний Суд України залишив цей ви-
рок у силі.
11. Виконавче провадження було відкрито 19 травня 1998 року.
12. 15 травня 2000 року Шосткінський міський відділ ДВС
повідомив заявника, що 1 223,56 грн. підлягали сплаті, але немає
можливості виконати рішення повністю. Заявника також було поін-
формовано, що несплачений борг складає 63 805,64 грн., 19 405,64
грн. з яких мали бути сплачені заявникові та 14 800 грн. іншим
потерпілим.
13. У жовтні 2000 року Сумське обласне Управління Міністерст
ва внутрішніх справ (далі – Сумське управління) було реоргані-
зоване і Шосткінське районне управління внутрішніх справ було
об’єднане з міським управлінням внутрішніх справ.
14. Постановою Сумського обласного суду від 9 лютого 2001 ро-
ку правонаступником за рішенням від 3 березня 1998 року було виз-
начено Шосткінський міський районний відділ внутрішніх справ.
15. 5 липня 2001 року виконавче провадження було зупинене з
огляду на відсутність коштів у Шосткінського міського управлін-






14 055,4 євро
240,14 євро
12 184,9 євро
3 705,89 євро
2 953,15 євро

363

Справи, які стосуються невиконання рішень національних судів
ня внутрішніх справ. У постанові про зупинення виконавчого про-
вадження було зазначено, що виконавчий лист може бути повторно
пред’явлений до виконання до 5 липня 2004 року.
16. 9 липня 2001 року управління юстиції в Сумській області
поінформувало першого заявника про відсутність коштів в управ-
ління внутрішніх справ. Заявника також було поінформовано, що
він може повторно звернутись з заявою про виконання рішення від
3 березня 1998 року в межах трирічного строку.
17. Друга заявниця померла 25 жовтня 2001 року.
18. 2 листопада 2001 року перший заявник поінформував Суд,
що він був опікуном пані Катерини Ячменевої, 1995 року народжен-
ня, дитини його вбитої дочки, батько якої (п. Щ.Я.) був позбавлений
батьківських прав.
19. 16 липня 2003 року Сумське управління повідомило заявників
про те, що у зв’язку з надходженням коштів на погашення заборго-
ваності вони можуть отримати належні їм кошти після пред’явлення
виконавчих листів за рішенням від 3 березня 1998 року.
20. Перший заявник отримав цей лист 22 липня 2003 року.
21. 21 січня 2004 року Департамент Міністерства юстиції спону-
кав заявників отримати кошти, присуджені їм рішенням від 3 берез-
ня 1999 року. Департамент зазначав, що у разі відмови отримати ці
кошти їх подальше повернення буде неможливим і що «подальший
розгляд справи буде припинений».
22. 18 листопада 2003 року і 22 березня 2004 року Міністерство
юстиції України інформувало Суд, що заявники не пред’явили ви-
конавчі листи до Державної виконавчої служби.
23. 18 березня 2004 року перший заявник повідомив Суд, що він
був поінформований про те, що спливає строк пред’явлення вико-
навчих листів до виконання.
24. 13 квітня 2004 року заявник звернувся до Євпаторійського
міського суду з клопотанням про відновлення строку для оформлен-
ня права на спадщину померлої дружини. 15 травня 2004 року суд
відновив заявникові цей строк.
25. 23 квітня 2004 року перший заявник повторно пред’явив до
відділу державної виконавчої служби Шосткінського міського уп-
равління юстиції виконавчі листи про стягнення 15 000 грн. мо-
ральної шкоди та матеріальної шкоди у розмірі 5 114, 20 грн. Того



2 434,06 євро
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ж дня відділ державної виконавчої служби Шосткінського міського
управління юстиції відновив виконавчі провадження заявників.
26. 22 червня 2004 року перший заявник отримав усі кошти,
присуджені йому та його дочці. Виконавчі провадження щодо пер-
шого заявника та його дочки були закриті 30 червня 2004 року. Ви-
конавчий лист про стягнення коштів на користь померлої дружини
заявника знаходився у ВДВС, оскільки Євпаторійським міським су-
дом розглядалось питання про набуття заявником права на спадщи-
ну його померлої дружини.
27. 27 квітня 2005 року заявник повідомив Суд, що спадкове
провадження триває у Євпаторійському міському суді.
ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

28. Відповідне національне законодавство і практика наведення у
рішеннях у справах «Ромашов проти України» (від 27 липня 2004 року,
заява № 67534/01, п. п.16-18), «Дубенко проти України» (від 11 січня
2005 року, заява № 74221/01, п. п. 21-23), «Войтенко проти України» (від
29 червня 2004 року, заява № 18966/02, п. п. 20-25).

ПРАВО
29. Заявники скаржились на неспроможність державних органів
виконати рішення від 3 березня 1998 року вчасно. Вони посилались
на пункт 1 статті 6 Конвенції, яка у відповідній частині передбачає
таке:
«Кожен при вирішенні питання щодо його цивільних прав та обов’яз
ків ..., має право на справедливий і відкритий розгляд упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом».

30. Далі заявники стверджували, що невиконання рішення, ви-
несеного на їх користь, становило порушення статті 13 Конвенції,
яка передбачає таке:
«Кожна людина, права і свободи якої, викладені у цій Конвенції, порушуються, має ефективний засіб захисту у відповідному національному
органі незалежно від того, що порушення було вчинене особами, які
діяли в офіційній якості».
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І. ПРИЙНЯТНІСТЬ
А. Попередній розгляд

Заперечення щодо подання заявником заяви від імені його доч-
ки та його померлої дружини.
31. Уряд заперечував проти представництва пані Марини Замули
першим заявником (її батьком). Зокрема, вони зазначали, що п. Ва-
силь Замула не надав документа, що уповноважував його діяти від
її імені. Вони далі зазначали, що перший заявник ще набув статусу
спадкоємця його померлої дружини і, таким чином, не може вважа-
тись жертвою щодо невиконання рішення винесеного на її користь.
32. Щодо відсутності у першого заявника права представляти
свою дочку (третю заявницю) Суд повторює, що коли заявники ви-
бирають представництво за Правилом 36 Регламенту Суду, є вимога
за пунктом 3 Правила 45 Регламенту Суду, що довіреність чи пись-
мове уповноваження на представництво мають бути подані ним/
нею (див. ухвалу від 29 червня 2004 року у справі «Фалькович проти України», заява № 64200/00). Такий уповноважуючий письмовий
формальний лист не був наданий дочкою першого заявника своєму
батькові. Із зауважень заявника передбачалось, що пані Замула була
молодшою і її батько, таким чином, може вважатися її юридичним
представником у провадженні в Суді.
33. Проте, з матеріалів справи виходить, що національні органи
визначили пані Марину Замулу, як окремого стягувача у виконавчо-
му провадженні, вважаючи, що вона має отримати належні їй кошти
(у листі Міністерства юстиції № 01-7/28 від 21 січня 2004 року), і в
матеріалах справи містяться листи до Суду, підписані пані Мариною
Замулою (наприклад, лист від 18 вересня 2003 року, підписаний пер-
шим заявником та третьою заявницею). За цих обставин, Суд дохо-
дить висновку, що зауваження Уряду щодо відсутності у пані Замули
правоздатності на розгляд її заяви має бути відхилене. Суд вирішує,
що п. Василь Замула має повноваження представляти пані Марину
Замулу в провадженні в Суді.
34. Щодо другого розділу заперечення Уряду, Суд повторює, що
концепція «жертви» за статтею 34 Конвенції має тлумачитись авто-
номно і незалежно від національної правової концепції, такої як,
наприклад, роль вступу чи участі в судовому розгляді (див. ухвалу
Комісії від 6 квітня 1995 року у справі «Greek Federation of Customs
Officers, Gialouris and others v. Greece», заява № 24581/94, DR-81B,
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С. 127). Суд повторює, що заява може бути подана від імені помер-
лої особи, особою належної правоздатності, наприклад, родичем, чи
спадкоємцем майна (див., серед багатьох інших посилань, рішення
від 15 листопада 1996 року у справі «Ahmet Sadik v. Greece», доповіді
за рішеннями та ухвалами 1996-V, п. 26). Таким чином він вирішує,
що зауваження Уряду щодо спадкового питання має стосується про-
вадження в Суді і має бути відхилене (див. пункт 26 вище).
b. Прийнятність скарг за пунктом 1 статті 6 Конвенції

35. Уряд зазначав, що заявники повторно не пред’явили вико-
навчі листи, повернуті їм у 2001 році, що, таким чином, означає, що
заявники втратили інтерес до виконання рішення, яке розглядаєть-
ся. Далі Уряд заявляв, що заявник не порушував у Суді питання про
визнання його правонаступником померлої дружини. Вони також
наполягали, що заявники не вичерпали національні засоби захисту,
оскільки вони не оскаржували в суді бездіяльність державної вико-
навчої служби, а також не порушували питання про прискорення
виконання рішення. Вони пропонували визнати заяву неприйнят-
ною як повністю необґрунтовану або у зв’язку з невичерпанням на-
ціональних засобів захисту.
36. Заявники не погоджувались. Зокрема, перший заявник за-
значав, що він повторно не пред’являє виконавчі листи, оскільки він
очікує ухвалу Суду у справі і не впевнений у тому, як це впливатиме
на перебіг її розгляду у Суді. Далі він зазначав, що він не був виз-
наний спадкоємцем померлої дружини щодо рішення від 3 березня
1998 року і, таким чином, не може стягнути кошти, які належать їй.
37. Суд бере до уваги бажання Уряду виконати рішення, вине-
сене на користь заявників і вирішує, що готовність Уряду виконати
рішення усуває поняття невиконання як таке. Проте, затягнуте част-
кове виконання після комунікації справи Уряду-відповідачу, не від-
повідає скаргам заявників про порушення їхніх прав, гарантованих
пунктом 1 статті 6 в частині періоду протягом якого рішення від 3
березня 1998 року залишалось невиконаним (див. ухвалу від 6 квіт-
ня 2004 року у справі «Скубенко проти України», заява № 41152/98).
38. Щодо зауваження Уряду про невичерпання заявниками на-
ціональних засобів захисту, таке ж зауваження вже відхилялось Су-
дом у багатьох рішеннях (див. рішення від 27 липня 2004 року у справі
«Ромашов проти України», заява № 67534/01, п. 32).
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39. Відповідно, вищезгадані зауваження Уряду мають бути від-
хилені, а скарги заявників за пунктом 1 статті 6 Конвенції мають
бути визнані прийнятними.
c. Прийнятність скарг заявників за статтею 13 Конвенції

40. Суд звертається до свого обґрунтування за пунктом 1 статті 6
Конвенції щодо пункту 1 статті 35 (пункти 35-39 вище), яке повністю
може бути застосоване до скарги заявників за статтею 13 Конвенції.
Відповідно, Суд вважає, що ця скарга не є повністю необґрунтова-
ною чи неприйнятною з будь-яких інших підстав за статтею 13 Кон-
венції. Таким чином, вона має бути визнана прийнятною.
ІІ. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ

41. Уряд вважав, що в цій справі не було порушення пункту 1
статті 6 Конвенції, оскільки заявники втратили інтерес до виконан-
ня рішення від 3 березня 1998 року, оскільки до Державної виконав-
чої служби вони повторно не пред’являли до виконання виконавчі
листи.
42. Заявники не погоджувались. Вони зазначали, що тут було
порушення пункту 1 статті 6 Конвенції, оскільки рішення від 3 бе-
резня 1998 року тривалий час не виконувалось.
43. Суд зауважує, що рішення залишалось невиконаним до 16
липня 2003 року, коли вся сума заборгованості реально могла бу-
ти отримана заявниками, після комунікації заяви Уряду-відповіда-
чу. Суд бере до уваги те, що заявники були належним чином пові-
домлені про можливість отримати кошти, визначені рішенням від
3 березня 1998 року (див. пункт 18 вище). Проте, вони відмовились
пред’явити відповідні виконавчі листи до державних органів і, таким
чином, строк їх пред’явлення закінчився 5 липня 2004 року.
44. Тим не менше, той факт, що заявники відмовились повторно
пред’явити виконавчі листи до виконання і тривале спадкове про-
вадження щодо заборгованості Міністерства внутрішніх справ сто-
совно другої заявниці, Суд все ж таки зауважує, що неспроможніс-
тю протягом п’яти років, чотирьох місяців і тринадцяти днів (див.
пункт 18 вище) вжити необхідних заходів для виконання рішення
від 3 березня 1998 року державні органи позбавили пункт 1 статті 6
Конвенції всього її практичного змісту. Також він вирішує, що Уряд
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не надав жодного прийнятного виправдання за цю затримку (див
рішення від 20 липня 2004 року у справі «Шмалько проти України»,
заява № 60750/00, п. 45).
45. Відповідно, тут було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції.
ІІІ. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ

46. Суд звертається до своїх висновків у цій справі щодо пору
шення пункту 1 статті 6 Конвенції (у пунктах 43-45 вище), а та-
кож аргументів Уряду щодо національних засобів захисту. За тих же
підстав, Суд вирішує, що заявники не мали національних засобів
захисту, які вимагаються статтею 13 Конвенції, для відшкодування
шкоди, завданої затримкою в цій справі (див. рішення від 29 чер-
вня 2004 року у справі «Войтенко проти України», заява № 18966/02,
пункти 46-48). Відповідно, тут було порушення цього положення.
ІV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

47. Заявник у власних інтересах, в інтересах своєї померлої дру-
жини і своєї дочки, вимагав справедливу сатисфакцію за статтею 41
Конвенції, яка передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і
якщо внутрішнє законодавство відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткову сатисфакцію, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
А. Шкода

48. Заявники вимагали відшкодування матеріальної шкоди у
розмірі коштів, присуджених їм рішенням суду. Вони також вима-
гали відшкодування нематеріальної шкоди у розмірі 10 000 доларів
США кожному заявникові (приблизно 8 000 євро).
49. Об’єктивно оцінюючи ситуацію, як цього вимагає стаття 41
Конвенції, Суд присуджує першому заявникові та третій заявниці по
2 560 євро кожному на відшкодування матеріальної та нематеріальної
шкоди. Щодо другої (померлої) заявниці, Суд зазначає, що її спадкоєм-
ці, коли будуть визначені, мають право на виконання рішення, вине-
сеного на її користь. Щодо нематеріальної шкоди, він присуджує 2 560
євро, які мають бути виплачені спадкоємцю другої заявниці.
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50. Щодо витрат на провадження у Суді, як стверджується, поне-
сені першим заявником, який представляв інтереси інших заявників
у Суді, Суд зазначає, що жодних документів, які б підтверджували ре-
альні витрати надано не було. Проте, він вважає, що перший заявник
витратив певні кошти на провадження. Таким чином, він присуджує
першому заявникові 100 євро за витрати на провадження в Суді.
b. Пеня

51. Суд вважає за доцільне призначити пеню на підставі гранич-
ної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої
мають бути додані три відсотки.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує скаргу прийнятною;
2. Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції;
3. Постановляє, що було порушення статті 13 Конвенції;
4. Постановляє, що:
(а) протягом трьох місяців з дня, коли рішення стане остаточ-
ним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач
має сплати першому заявникові, третій заявниці і спадкоємцю дру-
гої заявниці по 2 560 євро (дві тисячі п’ятсот шістдесят євро) кожно-
му на відшкодування матеріальної та нематеріальної шкоди, а також
першому заявникові 100 євро (сто євро) за витрати на провадження
у Суді плюс суму будь-якого податку, який може бути стягнуто, які
мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача
на день здійснення платежу;
(б) у разі несплати чи несвоєчасної сплати державою-відпові-
дачем належної заявникові суми, на неї нараховуватиметься пеня,
яка дорівнює граничній позичковій ставці Європейського Централь-
ного Банку плюс три відсотки, з часу, коли закінчиться вищезгада-
ний тримісячний строк, і до моменту повного розрахунку.
5. Відхиляє решту вимог заявників щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 8 листо-
пада 2005 року відповідно до пунктів 2 та 3 Правила 77 Регламенту
Суду.
С. Доллє
секретар
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
ДРУГА СЕКЦІЯ
СПРАВА «НОСАЛЬ проти УКРАЇНИ»
(Заява № 18378/03)

Рішення
Страсбург
29 листопада 2005 року
Це рішення стане остаточним за обставин, визначених пунк-
том 2 статті 44 Конвенції. Воно може бути відредагованим.

У справі «Носаль проти України»
Європейський суд з прав людини (друга секція), засідаючи па-
латою, до складу якої увійшли судді:
п. Ж.-П. Коста, голова,
п. І. Кабрал Баррето,
п. К. Юнґвірт,
п. В. Буткевич,
п. М. Угрехелідзе,
пані А. Мулароні,
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пані Е. Фура-Сандстром,
та п. С. Найсміт, секретаря секції,
після обговорення в нарадчій кімнаті 8 листопада 2005 року, вино
сить таке рішення, яке було прийнято у зазначений вище день:

ПРОЦЕДУРА
1. Справа порушена за заявою (№ 18378/03), поданою проти Ук-
раїни до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав і
основоположних свобод людини (далі – Конвенція) громадянином
України, п. В’ячеславом Олексійовичем Носалем (далі – заявник),
18 квітня 2003 року.
2. Уряд України (далі – Уряд) представляли його уповнова-
жені – пані З. Бортновська, яку змінила пані В. Лутковська.
3. 9 вересня 2004 року Суд вирішив направити на комунікацію з
Урядом скарги заявника за пунктом 1 статті 6, статтею 13 Конвенції
і статтею 1 Протоколу № 1 до Конвенції щодо невиконання рішення
Печерського районного суду м. Києва від 22 травня 2001 року, вине-
сеного на користь заявника. Відповідно до положень пункту 3 статті
29 Конвенції, він вирішив розглядати питання щодо прийнятності
та суті заяви одночасно.
4. І заявник, і Уряд надали свої зауваження щодо прийнятності
та суті справи (пункт 1 Правила 59).

ФАКТИ
5. Заявник народився у 1941 році і проживає в місті Києві.
І. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ

6. Заявник є колишнім працівником Державного комітету з пи-
тань національностей та міграції України (далі – Комітет).
7. 15 грудня 1999 року Президент видав Указ «Про зміни у струк-
турі центральних органів виконавчої влади» і ліквідував Комітет.
Цим Указом Кабінет Міністрів (далі – КМ) зобов’язувався здійсню-
вати контроль та управління ліквідацією Комітету.
8. 29 березня 2000 року заявника було звільнено з посади ре
ферента режимно-секретної, військово-мобілізаційної роботи та
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цивільної оборони. Датою звільнення було визначено 31 березня
2000 року.
9. 4 квітня 2000 року КМ вирішив ліквідувати цей Комітет і
створити у складі Міністерства юстиції Державний департамент у
справах національностей і міграції. Деякі функції Комітету були пе-
редані Міністерству внутрішніх справ та Міністерству культури.
10. У квітні 2001 року заявник звернувся до Печерського рай
онного суду м. Києва (далі – Печерський суд) із позовом до КМ,
вимагаючи виплату заборгованої заробітної плати.
11. 22 травня 2001 року суд задовольнив його позов. Він визнав
КМ відповідальним за заборгованість із заробітної плати і зобов’язав
виплатити заявникові 4 241 грн. компенсації. Зокрема, він зазна-
чив, що КМ, як орган, що відповідає за управління й фінансування
ліквідації Комітету, і основний орган виконавчої влади, мав забезпе-
чити виплату заявникові заборгованості.
12. Виконавчий лист був виданий 20 липня 2001 року.
13. 20 липня 2001 року відділ державної виконавчої служби Пе-
черського районного управління юстиції (далі – Печерський ВДВС)
розпочав виконання рішення від 22 травня 2001 року.
14. 20 листопада 2001 року перший Віце-прем’єр-міністр звер-
нувся до Печерського суду з клопотанням про зупинення виконання
рішення у справі, оскільки до Верховного Суду України була подана
касаційна скарга. Того ж дня КМ через Печерський суд подав до
Верховного Суду України касаційну скаргу.
15. 7 грудня 2001 року Печерський суд зупинив виконання рішен-
ня до розгляду Верховним Судом України касаційної скарги КМ.
16. 22 травня 2002 року Верховний Суд відмовив у задоволенні
касаційної скарги КМ, як необґрунтованої. 16 липня 2002 року вико
навче провадження було поновлене.
17. 10 жовтня 2002 року Печерський суд розглянув заяву Пе-
черського ВДВС про роз’яснення порядку виконання рішення від
22 травня 2001 року. Було роз’яснено, що стягнення необхідно здійс
нити з КМ.
18. 19 листопада 2002 року заступник державного секретаря
КМ, незважаючи на ухвалу від 10 жовтня 2002 року, повідомив Пе-
черський ВДВС, що КМ є колегіальним органом і не є юридичною
особою, не має власних коштів чи банківських рахунків, на яких


893,33 євро
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можуть знаходитись такі кошти. Таким чином, він зробив висновок,
що рішення від 22 травня 2001 року не може бути виконане.
19. 27 листопада 2002 року Печерський ВДВС повернув вико-
навчий лист заявникові, оскільки КМ не має коштів і не є юридич-
ною особою.
20. 27 січня 2003 року Голосіївський районний суд м. Києва
(далі – Голосіївський суд) визнав відмову Печерського ВДВС ви-
конати рішення від 22 травня 2001 року неправомірною. Він також
зобов’язав Печерське ВДВС відновити виконавче провадження та
діяти відповідно до своїх обов’язків.
21. 18 лютого 2003 року державним виконавцем була винесена
постанова про поновлення виконавчого провадження.
22. 24 березня 2003 року Печерський ВДВС повідомив Печер
ський суд про неможливість виконання рішення від 22 травня 2001
року, оскільки КМ не є ні юридичною, ні фізичною особою і не
має банківських рахунків та власного майна. Він також просив суд
роз’яснити порядок виконання цього рішення.
23. 19 червня 2003 року Печерський суд відхилив клопотання
Печерського ВДВС, як необґрунтоване. Зокрема, зазначалось, що
рішення достатньо зрозуміле і немає підстав для його додаткового
роз’яснення.
24. 25 липня 2003 року виконавче провадження було відновлене,
а КМ було направлено пропозицію виплатити заявникові заборго-
ваність із заробітної плати.
25. 4 серпня 2003 року державний виконавець виніс постанову
про зупинення виконавчого провадження.
26. 11 листопада 2003 року державний виконавець виніс поста-
нову про повернення виконавчого листа заявникові без виконання
з огляду на відсутність у КМ коштів, неможливість накласти арешт
на його майно у зв’язку з дією мораторію на примусову реалізацію
державного майна.
27. Заявник оскаржив цю постанову до Голосіївського суду. 9 груд
ня 2003 року Голосіївський суд відмовив заявникові у задоволенні
його скарги на постанову Печерського ВДВС від 11 листопада 2003
року. 26 лютого 2004 року апеляційний суд м. Києва (далі – апеля-
ційний суд) відхилив апеляційну скаргу заявника. Зокрема, він за-
значив, що КМ не є юридичною особою і його статус не визначений
законом. Він також установив, що заявник не оскаржував до апеля-
ційного суду ухвалу від 3 лютого 2004 року.
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28. Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 3 лютого
2004 року заявникові було відмовлено у зміні способу та порядку
виконання рішення. Зокрема, заявник вимагав, щоб заборгованість
за рішенням від 22 травня 2001 року йому сплатив Департамент ма-
теріально-технічного забезпечення Секретаріату КМ. Суд ухвалив,
що Департамент матеріально-технічного забезпечення Секретаріату
КМ не несе відповідальності за заборгованість КМ.
29. У лютому 2004 року заявник подав до Печерського суду но-
вий позов проти КМ, вимагаючи відшкодувати йому моральну шко-
ду, завдану затримкою виплати коштів, присуджених рішенням від
22 травня 2001 року. 13 лютого 2004 року суд відмовив у задоволенні
позову. 5 та 26 березня 2004 року Печерський суд відмовив заявни-
кові у прийнятті апеляційної скарги, оскільки заявник не вказав
поштовий індекс КМ та надав необхідну кількість копій своєї апе-
ляційної скарги.
30. Відповідно до тверджень сторін рішення від 22 травня 2001
року залишається невиконаним.
іі. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

31. Відповідне національне законодавство щодо виконавчого про
вадження викладене у рішенні від 27 липня 2004 року у справі «Ромашов проти України» (заява № 67534/01, п. п. 16-18).
32. Відповідні положення Конституції України щодо статусу Ка-
бінету Міністрів передбачають таке:

Стаття 113
Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів
виконавчої влади.
Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом
України та підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у
межах, передбачених у статтях 85, 87 Конституції України.
Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Консти-
туцією і законами України, актами Президента України.

Стаття 114
До складу Кабінету Міністрів України входять Прем’єр-міністр
України, Перший віце-прем’єр-міністр, три віце-прем’єр-міністри,
міністри.
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Прем’єр-міністр України входить із поданням до Президента
України про утворення, реорганізацію та ліквідацію міністерств,
інших центральних органів виконавчої влади, в межах коштів, пере-
дбачених Державним бюджетом України на утримання цих органів.

Стаття 116. Кабінет Міністрів України:
1) забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність
України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, ви-
конання Конституції і законів України, актів Президента України;
2) вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і
громадянина;
3) забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та
податкової політики; політики у сферах праці й зайнятості населен-
ня, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи,
екологічної безпеки і природокористування;
4) розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного,
науково-технічного, соціального і культурного розвитку України;
5) забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності; здійснює
управління об’єктами державної власності відповідно до закону;
6) розробляє проект закону про Державний бюджет України і
забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою України Де-
ржавного бюджету України, подає Верховній Раді України звіт про
його виконання;
7) здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності і на-
ціональної безпеки України, громадського порядку, боротьби зі зло-
чинністю;
8) організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної
діяльності України, митної справи;
9) спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів ви-
конавчої влади;
10) виконує інші функції, визначені Конституцією та законами
України, актами Президента України.

ПРАВО
І. ПРИЙНЯТНІСТЬ

33. Уряд наполягав, що заявник більше не може скаржитись на
свій статус «жертви» порушення Конвенції, оскільки він повторно
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не пред’явив на виконання до державної виконавчої служби ви-
конавчий лист. Вони також наполягали, що заявник не вичерпав
національні засоби захисту щодо державної виконавчої служби, ос-
кільки він не оскаржував рішення Печерського райсуду м. Києва від
26 березня 2004 року до апеляційного суду м. Києва та Верховного
Суду України. Таким чином, він не довів свою зацікавленість у ви-
конанні рішення від 22 травня 2001 року, винесеного проти Кабінету
Міністрів.
34. Заявник не погоджувався.
35. Суд зауважує, що він відхиляв подібні твердження у багатьох
своїх рішеннях (див., серед багатьох інших посилань, вищезгадане
рішення у справі «Ромашов проти України», п. п. 23-33). Відповідно,
він відхиляє попередні зауваження Уряду і оголошує скарги заявни-
ка прийнятними.
ІІ. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ

36. Заявник скаржився на неспроможність державних органів
вчасно виконати рішення Печерського районного суду м. Києва від
22 травня 2001 року. Він посилався на пункт 1 статті 6 Конвенції,
яка у відповідній частині передбачає таке:
«Кожен при вирішенні питання щодо його цивільних прав та обов’яз
ків … має право на справедливий і відкритий розгляд… незалежним і
безстороннім судом, встановленим законом».
А. Зауваження сторін

37. Уряд наголошував на тому, що виконання рішення було
можливим, лише за умови залучення до виконання цього рішення
Міністерства фінансів та Державного казначейства. Більше того, во-
ни зазначали, що заявник не був зацікавлений у виконанні рішення,
оскільки він був недостатньо активним в отриманні належних йому
коштів. Вони зазначали, що державні органи вжили всіх необхідних
заходів для виконання рішення від 22 травня 2001 року. Вони також
зауважували, що виконання рішення тривало лише один рік і десять
місяців (з 10 липня 2001 року до 12 квітня 2002 року, з 16 липня до
27 листопада 2002 року і з 18 лютого до 4 серпня 2003 року).
38. Заявник не погоджувався з твердженнями Уряду.
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b. Оцінка Суду

39. Суд зазначає, що державні органи, такі як Кабінет Міністрів,
не можуть довільно посилатись на брак коштів, як на виправдання
невиплати заборгованості за рішенням, яке вступило в законну силу.
Суд підтверджує, що затримка у виконанні рішення не може бути
такою, щоб порушувати саму суть права, гарантованого пунктом 1
статті 6 (див. рішення у справі «Immobiliare Saffi v. Italy» [GC], заява
№ 22774/93, п. 74, ЄСПЛ 1999-VI). Проте, у цій справі заявник не
повинен був бути позбавлений можливості отримати зиск від ре-
зультату судового розгляду, з огляду на стверджувані фінансові та
адміністративні складності Кабінету Міністрів щодо виплати забор-
гованості за рішенням від 22 травня 2001 року.
40. Суд повторює, що позитивне зобов’язання держави за пун-
ктом 1 статті 6 Конвенції полягає в організації системи виконання
рішень, ефективної як теоретично так і на практиці, і здійснювати
їх виконання без необґрунтованих затримок. У цій справі Кабінет
Міністрів не міг сплатити заборгованість за рішенням, оскільки, як
встановила державна виконавча служба, орган у структурі Мініс-
терства юстиції, яке самостійно відповідає за виконання рішень
(підпорядковане Кабінету Міністрів), Кабінет Міністрів не був юри-
дичною особою і не володів необхідними коштами для виплати за-
боргованості.
41. Проте, Суд зауважує, що виходячи з рішення від 22 травня
2001 року і відповідного національного законодавства, що Кабінет
Міністрів має достатньо повноважень для того, щоб зобов’язати Де-
ржавне казначейство і Міністерство фінансів виділити з державного
бюджету необхідні кошти для виплати заявникові компенсації (див.
пункти 11 та 32 вище). Більше того, Уряд не надав жодних доказів
того, що кошти, визначені рішенням від 22 травня 2001 року, були
врешті виділені, чи Кабінетом Міністрів були здійснені певні дії
для виконання рішення від 22 травня 2001 року протягом періоду,
що розглядається, який тривав близько чотирьох років і п’яти міся-
ців. Більше того, реакція заступника державного секретаря Кабінету
Міністрів, показує, що цей посадовець ігнорував рішення, яке на-
було законної сили і підлягало виконанню, і, таким чином, сприяв
затримці у його виконанні (див. пункт 18 вище).
42. Таким чином, тут було порушення пункту 1 статті 6 Кон-
венції.
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ІІІ. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ

43. Суд звертається до свого обґрунтування відхилення аргумен-
тів Уряду щодо національних засобів захисту (пункти 33 та 35 ви-
ще). За тих же підстав, Суд вирішує, що заявник не мав ефективних
національних засобів захисту, як вимагається статтею 13 Конвенції,
для відшкодування шкоди, завданої затримкою у цій справі (див.
рішення від 29 червня 2004 року у справі «Войтенко проти України»,
заява № 18966/02, рішення від 29 червня 2004 року, п. п. 46-48). Від-
повідно, тут було порушення цього положення.
IV. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 1 ПРОТОКОЛУ № 1
ДО КОНВЕНЦІЇ

44. Заявник стверджував, що у цій справі було неправомірне втру-
чання у його майнові права, в порушення статті 1 Протоколу № 1, яка
передбачає таке:
«Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм
майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними
принципами міжнародного права.
Попередні положення, однак, ніяким чином не обмежують право дер
жави запроваджувати такі закони, які, на її думку, необхідні для здійснення контролю за використанням майна відповідно до загальних інтересів...»

45. Уряд зазначав, що стаття 1 Протоколу № 1 не була порушена,
оскільки право заявника на присуджені кошти не заперечувалось і
він не був позбавлений власності.
46. Заявник не погоджувався.
47. У цій справі, Суд вважає, що неможливість для заявника до-
могтися виконання його рішення протягом майже чотирьох років і
п’яти місяців становить втручання у його право на мирне володін-
ня його майном в сенсі пункту 1 статті 1 Протоколу № 1 (див., се-
ред інших посилань, рішення у справі «Бурдов проти Росії», заява
№ 59498/00, п. 40, ЄСПЛ 2002-ІІІ; та рішення від 6 березня 2003 ро-
ку у справі «Jasiűnienë v. Lithuania», заява № 41510/98, п. 45). Уряд не
надав жодного переконливого виправдання за це втручання і Суд
вирішує, що відсутність врегулювання на національному рівні ста-
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тусу Кабінету Міністрів не може виправдати таку бездіяльність. Від-
повідно, у справі заявника було порушення статті 1 Протоколу № 1
до Конвенції.
V. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

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

49. Заявник вимагав відшкодування матеріальної шкоди у роз-
мірі, присудженому йому рішенням від 22 травня 2001 року. Далі
він вимагав відшкодування нематеріальної шкоди у розмірі 65 євро
за кожний місяць невиконання, що за 46 місяців становить 2 990
євро. Він не вимагав конкретної суми за витрати на провадження
у Суді.
50. Ухвалою від 25 липня 2005 року Голова другої секції вирі-
шив не долучати зауваження Уряду щодо справедливої сатисфакції
до матеріалів справи, оскільки вони були подані поза строком і про-
довження строку для подання цих зауважень надане не було.
51. Оскільки заявник вимагав кошти, присуджені йому рішен-
ням національного суду, Суд вважає, що Уряд має виплатити йому
цю заборгованість. Щодо вимог заявника щодо нематеріальної шко-
ди – 2 990 євро – Суд вважає їх надмірними. Об’єктивно оцінюючи
ситуацію, як цього вимагає стаття 41 Конвенції, і припускаючи, що
заявник мав деякі витрати на провадження у Суді, Суд присуджує
заявникові загальну суму на відшкодування нематеріальної шкоди
та витрат на провадження в Суді у розмірі 2 300 євро.
b. Пеня

52. Суд вважає за доцільне призначити пеню на підставі гранич-
ної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої
мають бути додані три відсотки.
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На цих підставах Суд одностайно
1. Визнає заяву прийнятною;
2. Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції;
3. Постановляє, що було порушення статті 13 Конвенції;
4. Постановляє, що було порушення статті 1 Протоколу № 1 до
Конвенції;
5. Постановляє, що:
(а) протягом трьох місяців з дня, коли рішення стане остаточ-
ним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач
має сплатити заявникові за рішенням заборгованість, яка ще нале-
жить заявникові, як і 2 300 євро (дві тисячі триста євро) на відш-
кодування нематеріальної шкоди та витрат на провадження у Суді,
плюс суму будь-якого податку, який може бути стягнуто з заявника,
які мають бути конвертовані у національну валюту держави-відпові-
дача на день здійснення платежу;
(б) у разі несплати чи несвоєчасної сплати державою-відпові-
дачем належної заявникові суми, на неї нараховуватиметься пеня,
яка дорівнює граничній позичковій ставці Європейського централь-
ного банку, плюс три відсотки, з часу, коли закінчиться вищезгада-
ний тримісячний строк, і до моменту повного розрахунку.
5. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 29 листо-
пада 2005 року відповідно до пунктів 2 та 3 Правила 77 Регламенту
Суду.
С. Найсміт
секретар

Ж.-П. Коста
голова
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Справи, які стосуються тривалості судового провадження
та тривалості виконання судових рішень

CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
ДРУГА СЕКЦІЯ
СПРАВА «странніков проти УКРАЇНИ»
(Заява № 49430/99)

Рішення
Страсбург
3 травня 2005 року
Рішення у справі набуде статусу остаточного відповідно до пун-
кту 2 статті 44 Конвенції. Воно може бути відредагованим.
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У справі «Странніков проти України»
Європейський суд з прав людини (друга секція), засідаючи пала
тою, до складу якої увійшли судді:
п. К. Юнґвірт
п. А.Б. Бака, голова,
п. І. Кабрал Баррето,
п. В. Буткевич,
п. Р. Тюрмен,
пані А. Мулароні,
пані Д. Йочєнє,
та пані Доллє, секретар секції,
після обговорення у нарадчій кімнаті 5 квітня 2005 року вино-
сить таке рішення, яке було прийнято у зазначений вище день:

ПРОЦЕДУРА
1. Справа порушена проти України за заявою (№ 49430/99), по-
даною проти України до Суду 18 вересня 1997 року громадянином
України Странніковим Миколою Сергійовичем (далі – заявник)
відповідно до статті 25 Конвенції про захист прав і основоположних
свобод людини (далі – Конвенція) у старій редакції.
2. Уряд України (далі – Уряд) був представлений його уповнова-
женим пані В. Лутковською, Міністерство юстиції.
3. 14 червня 2001 року та 17 вересня 2002 року Суд ухвалив на-
правити Уряду на комунікацію скаргу заявника в частині тривалості
цивільного провадження та невиконання рішення, винесеного на
користь заявника. Керуючись положеннями пункту 3 статті 29 Кон-
венції, він вирішив, що питання щодо прийнятності та суті справи
мають розглядатись одночасно.

ФАКТИ
І. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ

4. Заявник народився у 1926 році і проживає в м. Києві.
А. Основне провадження

5. У травні 1995 року заявник звернувся до Харківського район-
ного суду м. Києва з позовом до приватного товариства «Київський
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деревообробний комбінат» про визнання його засновником цього
підприємства й отримання відшкодування моральної шкоди. Ухва-
лою від 31 травня 1995 року суд відмовив у прийнятті позовної заяви,
не розглядаючи спір по суті, з тих мотивів, що звернення заявника
не відноситься до компетенції судів. Ухвалою Київського міського
суду від 30 серпня 1995 року ухвалу від 31 травня 1995 року залише-
но без змін.
6. Внаслідок внесення головою Київського міського суду про-
тесту в порядку нагляду, президією цього суду постановою від 14
листопада 1995 року вищезазначені судові ухвали були скасовані,
а справу було направлено до суду першої інстанції на новий роз-
гляд.
7. Рішенням від 2 жовтня 1996 року Харківський районний суд
м. Києва визнав за заявником статус засновника комбінату й відмо-
вив у задоволенні позову в частині відшкодування моральної шкоди.
Ухвалою від 4 грудня 1996 року Київський міський суд скасував це
рішення.
8. З лютого до червня 1997 року 4 судових засідання були від-
кладені через неявку відповідача, одне засідання – через неявку обох
сторін.
9. Рішенням від 2 липня 1997 року суд відмовив у задоволенні
позову заявника. Заявник заявив, що жодне засідання суду досі не
відбулося та що його не було ознайомлено з рішенням.
10. У вересні 1997 року, не знаючи результату процесу, заявник
оскаржив затримки суду першої інстанції до заступника голови
Київського міського суду. Листом від 3 жовтня 1997 року останній
поінформував заявника, що ухвалою від 11 червня 1997 року про-
вадження у його справі закрите. Відповідаючи на наступні скарги
заявника, заступник голови направив йому два листи від 12 та 19
грудня 1997 року, в одному з яких посилається на рішення суду від
2 липня 1997 року, а в іншому повідомляє про закриття провад-
ження у справі. Нарешті, у відповідь на численні скарги заявника
листом від 8 квітня 1998 року заступник голови Київського місь-
кого суду знову послався на рішення суду від 2 липня 1997 року.
Заявник скаржився, що не міг отримати текст рішення до 10 квітня
1998 року.
11. 15 квітня 1998 року заявник подав касаційну скаргу на рі-
шення суду від 2 липня 1997 року. Ухвалою від 4 травня 1998 року
Харківський районний суд м. Києва прийняв скаргу після закінчен-
ня законного строку та після встановлення відсутності недоліків у
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скарзі заявника. Ухвалою від 29 липня 1998 року Київський міський
суд скасував рішення суду від 2 липня 1997 року, встановивши, що
не складність справи, а невиконання судом першої інстанції вказі-
вок колегії про повне з’ясування обставин справи спричинило нове
скасування рішення.
12. Протягом вересня 1998 року та червня 2000 року тринадцять
судових засідань були перенесені через неявку відповідача або його
представника, два судових засідання – через неявку обох сторін,
при цьому суд не надав жодних обґрунтувань щодо поважності при-
чин відкладення засідань. Три судових засідання були перенесені
у зв’язку з потребою суду, одне – на прохання заявника. Протягом
цього періоду тринадцять засідань судом були проведені.
13. Рішенням від 3 липня 2000 року Харківський районний суд
задовольнив частину вимог заявника, а саме: визнав за ним статус
засновника комбінату та зобов’язав останнього відшкодувати заяв-
никові дивіденди у сумі 1 100 грн. та відмовив у задоволенні його
вимоги щодо відшкодування моральної шкоди.
14. Заявник подав касаційну скаргу на це рішення до Київського
міського суду, який ухвалою від 11 жовтня 2000 року його скасував,
встановивши допущення судом першої інстанції серйозних помилок
у мотивації.
15. З грудня 2000 року до осені 2001 року шість судових засідань
були відкладені через неявку відповідача або його представника, два
засідання – через неявку обох сторін, при цьому суд не надав жод-
них обґрунтувань щодо поважності причин відкладення засідань.
Судом було проведено одне судове засідання.
16. Рішенням від 25 вересня 2001 року суд Харківського райо-
ну м. Києва визнав за заявником статус засновника комбінату та
зобов’язав останнього відшкодувати заявникові дивіденди у сумі 14
940 грн. і відшкодування збитків.
В. виконання рішення від 25 вересня 2001 року

1. Факти щодо виконавчого провадження
17. 15 листопада 2001 року було відкрите виконавче проваджен-
ня щодо виконання рішення суду у справі. 19 грудня 2001 року у
зв’язку з адміністративною реформою виконавчий лист був переда-
ний іншому районному відділу ДВС.
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18. Постановою від 1 лютого 2002 року державний виконавець
зупинив виконання рішення у зв’язку з започаткуванням процедури
банкрутства підприємства-боржника відповідно до пункту 8 стат-
ті 34 Закону України «Про виконавче провадження».
19. У лютому 2002 року заявник звернувся до суду Голосіївського
району м. Києва зі скаргою на дії відповідного відділу ДВС, вима-
гаючи скоротити термін зупинення виконання рішення до 1 травня
2002 року. Він заявив, зокрема, що відповідно до пункту 6 статті 12
Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом» дія мораторію не поширюється на вимоги
кредиторів, які виникли після порушення провадження у справі про
банкрутство.
20. Рішенням від 10 липня 2002 року суд відмовив у задоволен-
ні позову заявника, оскільки зупинення виконавчого провадження
було здійснене відповідно до вимог Закону України «Про виконав-
че провадження». Рішенням від 3 жовтня 2002 року апеляційний
суд м. Києва відхилив апеляційну скаргу заявникові і залишив без
змін рішення суду від 20 липня 2002 року. У невизначену дату (до
14 квітня 2003 року) Верховний Суд України відмовив заявникові у
праві подати касаційну скаргу на вищезазначені судові рішення, не
виявивши жодного неправильного застосування внутрішнього зако-
нодавства.

2. Факти щодо процедури банкрутства
21. Ухвалою від 16 лютого 2001 року арбітражний суд м. Києва
порушив провадження у справі про банкрутство приватного това-
риства «Київський деревообробний комбінат» та ввів мораторій на
стягнення заборгованостей відповідно до закону.
22. Ухвалою від 18 вересня 2001 року за зверненням комітету
кредиторів господарський суд м. Києва започаткував процедуру са-
нації підприємства строком на 12 місяців та призначив керуючого
санацією.
23. Рішенням від 26 грудня 2001 року той же суд визнав за за-
явником статус кредитора комбінату, відмовив у затвердженні плану
санації, запропонованого керуючим санацією, виявивши ряд поми-
лок, та зобов’язав його і комітет кредиторів підготувати новий план
санації до 17 січня 2002 року.
24. 4 лютого 2002 року заявник подав до суду свої зауваження
до плану санації.
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25. Ухвалою від 16 квітня 2002 року господарський суд м. Києва
затвердив план санації.
26. Постановою від 17 липня 2002 року апеляційний госпо-
дарський суд м. Києва задовольнив апеляційну скаргу Державної
податкової адміністрації та скасував ухвалу від 16 квітня 2002 ро-
ку, оскільки план санації не врахував деяких формальностей (вимог
законодавства) і зобов’язав комітет кредиторів подати відповідний
план санації до 26 серпня 2002 року.
27. Ухвалою господарського суду м. Києва від 12.08.2002 року
кредитори, яким була виплачена заборгованість, були виключені зі
списку. Ухвалою від 16.08.02 господарський суд знову не затвердив
план санації, оскільки він не був схвалений комітетом кредиторів у
його новому складі, який є наслідком виключення зі списку креди-
торів, чиї вимоги були задоволені. Крім того, суд призначив іншого
керуючого санацією.
28. На ухвалу від 16 серпня 2002 року заявник подав апеляційну
скаргу до господарського суду м. Києва, заявляючи, зокрема, про
незаконний характер виплат кредиторам, які здійснювались керу-
ючим санацією протягом терміну дії мораторію та про відсутність
затвердженого господарським судом плану санації.
29. Постановою від 25 жовтня 2002 року апеляційний госпо-
дарський суд м. Києва скасував винесену ухвалу. Пізніше на каса-
ційну скаргу одного з кредиторів Вищий господарський суд України
постановою від 17 квітня 2003 року скасував постанову від 25 жовтня
2002 року та залишив без змін ухвалу від 16.08.2002 року. Рішенням
від 5 червня 2003 року Верховний Суд України відхилив касаційну
скаргу Державної податкової адміністрації на постанову Вищого гос-
подарського суду від 17 квітня 2003 року.
30. 24 квітня 2003 року комітет кредиторів подав до господарсько-
го суду м. Києва проект мирової угоди, положення якої передбачали
повну виплату заявникові заборгованості.
31. Ухвалою від 10 листопада 2003 року господарський суд м. Киє-
ва затвердив мирову угоду між приватним товариством «Київський
деревообробний комбінат» та його кредиторами і закрив проваджен-
ня у справі про банкрутство комбінату.
32. 26 січня 2004 року заявник отримав кошти у повному об-
сязі, які були йому присуджені рішенням суду від 25 вересня 2001
року.
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ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
А. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника
або визнання його банкрутом»

33. Відповідно до пункту 8 статті 34 Закону України «Про вико-
навче провадження» від 21 квітня 1999 року виконавче провадження
підлягає обов’язковому зупиненню у разі порушення арбітражним
судом провадження у справі про банкрутство боржника.

ПРАВО
І. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ
У ЧАСТИНІ ТРИВАЛОСТІ ПРОЦЕСУ

34. Заявник вважає, що тривалість провадження порушила прин
цип «розумного строку», який передбачений пунктом 1 статті 6 Кон-
венції, якою закріплено таке:
«Кожен при вирішенні питання щодо його цивільних прав та обов’язків…
має право на… розгляд упродовж розумного строку… судом…»

35. Уряд заперечує проти цієї тези. Уряд заявляє, що розгляд
справи відбувався без затримок з боку українських судів, у чому їх
звинувачує заявник. Уряд докоряє заявникові за його зволікання з
оскарженням рішення суду від 2 липня 1997 року, яке тривало 9
місяців. Уряд заявляє, що багато судових засідань були зупинені та
перенесені у зв’язку з численними зверненнями заявника, який по-
давав нові аргументи, документи чи залучав свідків та через неявку
відповідача. Уряд заявив, що останнє слугувало підставами для від-
кладення судових засідань.
36. Заявник відхиляє заяву Уряду. Він нагадує, що тільки один
раз засідання суду було перенесене через поважну причину, а саме:
через хворобу відповідача. Він заявляє, що з протоколів, наданих
Урядом, не випливає, що судами розглядались причини відсутності
заявника в інших випадках. Заявник заявляє, що він не міг оскар-
жити рішення від 2 липня 1997 року вчасно через невчасне повідом-
лення. Він вважає також, що суди не мали достатніх причин для
перенесення такої кількості судових засідань у його справі.
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37. Суд відмічає, що внутрішній процес був розпочатий у травні
1995 року. Період для розгляду розпочався з 11 вересня 1997 року –
дати визнання Україною права особи на захист. У будь-якому разі
для того, щоб визначити обґрунтованість тривалості відстрочок, які
закінчуються цією датою, необхідно врахувати особливості держави,
у якій мала місце справа на той час. Період, про який йдеться, закін-
чився 26 січня 2004 року, коли, нарешті, заявникові була виплачена
заборгованість. Таким чином, він тривав близько 8 років та 8 міся-
ців для 4 інстанцій (включаючи інстанції виконання), і тривав біля
6 років та 4 місяців після визнання Україною права особи на захист.

А. Прийнятність

38. Суд ухвалює, що ця заява не є необґрунтованою у сенсі пун-
кту 3 статті 35 Конвенції. Він підкреслює, зокрема, що він не знахо-
дить жодної іншої підстави неприйнятності заяви.
В. Щодо суті

39. Суд звернувся до численних справ, які стосуються питань,
подібних до тих, які розглядаються у цій справі, та встановив пору-
шення пункту 1 статті 6 Конвенції (див. справу «Фрідлендер проти
Франції», (GC), заява № 30979/96, CEDH 2000-VII).
40. Після розгляду всіх документів, які були йому надані, Суд
вважає, що Уряд не надав жодного аргументу чи факту, який міг
би привести до іншого висновку у цій справі. Беручи до уваги свою
прецедентну практику, Суд вважає, що у цьому випадку загальна
тривалість оскаржуваного процесу є надмірною та не відповідає ви-
мозі «розумності строку». Відповідно було порушення пункту 1 стат-
ті 6 Конвенції.
ІІ. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ
У ЗВ’ЯЗКУ З ТРИВАЛИМ НЕВИКОНАННЯМ РІШЕННЯ

41. На сам кінець, заявник скаржиться на тривале невиконання
рішення суду від 25 вересня 2001 року, що розглядається ним як
порушення пункту 1 статті 6 Конвенції.
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42. Перш за все, Уряд заявляє, що з огляду на повне виконан-
ня рішення, заявник не має більше статусу жертви у сенсі статті
34 Конвенції. Зокрема, Уряд докоряє заявникові за не вичерпання
внутрішніх засобів захисту, серед яких скарги на діяльність ДВС та
керуючого санацією. Уряд нагадує, що тривале невиконання рішен-
ня пояснюється перебігом процедури банкрутства, а не порушення-
ми з боку державних органів.
43. З огляду на свій висновок, що загальна тривалість процесу
не відповідає вимозі «розумності строку» (див. пункт 40) Суд не вва-
жає необхідним розглядати скаргу щодо особливостей виконавчого
провадження окремо.
ІІІ. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

44. Відповідно до статті 41 Конвенції:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї, і
якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткову компенсацію, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
А. Шкода

45. Заявник вимагає 7 450 євро у якості відшкодування мораль-
ної шкоди, якої він зазнав через тривалість основного провадження
та 7 450 євро – через тривале невиконання рішення від 25 вересня
2001 року.
46. Уряд відкидає ці претензії. Він зазначає, що заявник не
обґрунтував свої вимоги. Уряд стверджує, що можливе встановлення
порушення пункту 1 статті 6 Конвенції само по собі є достатньою
справедливою сатисфакцією.
47. Суд підкреслює, що підстава для стягнення з метою надан-
ня справедливої сатисфакції полягає у цьому випадку в тривалості
основного провадження. Він вважає, що заявник зазнав моральної
шкоди, але сума, яка вимагається в якості відшкодування моральної
шкоди, є надмірною (див. рішення у справі «Ернестіна Зулло проти
Італії», № 64897/01, пункт 26, від 10 листопада 2004 року). Ухва-
люючи по справедливості відповідно до статті 41, Суд присуджує
заявникові 2 000 євро.
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В. судові Витрати

48. Заявник не заявив жодних вимог щодо цього питання.
С. Пеня

49. Суд вважає за доцільне призначити пеню на підставі гранич-
ної ставки Європейського центрального банку, до якої мають бути
додані три відсотки.

На цих підставах Суд одностайно
1. Проголошує визнати заяву прийнятною, що стосується скарг
про надмірну тривалість;
2. Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції;
3. Постановляє, що
(а) через три місяці з дня, коли рішення стане остаточним
відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач має
сплатити заявникові 2 000 євро (дві тисячі євро) для відшкодування
моральної шкоди плюс суму будь-якого податку, який може бути
стягнутий із заявника, конвертовані в українську гривню на день
здійснення платежу;
б) на суму нараховуватиметься пеня, яка дорівнює граничній
позичковій ставці Європейського центрального банку плюс три від-
сотки з часу, коли закінчиться вищезгаданий строк, і до моменту
повного розрахунку.
4. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено французькою мовою, повідомлено письмово 3 травня
2005 року відповідно до пунктів 2 та 3 статті 77 Регламенту.
С. Доллє
секретар

А.Б. Бака
голова
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
ДРУГА СЕКЦІЯ
СПРАВА «ОЛЕКСАНДР БулінКО проти УКРАЇНИ»
(Заява № 9693/02)

Рішення
Страсбург
21 червня 2005 року
Це рішення стане остаточним за обставин, викладених у п. 2
статті 44 Конвенції. Воно може бути відредагованим.

У справі «Олександр Булінко проти України»
Європейський суд з прав людини (друга секція), засідаючи пала
тою, до складу якої увійшли судді:
п. Ж.-П. Коста, голова,
п. Р. Тюрмен,
п. В. Буткевич,
п. М. Угрехелідзе,
пані Е. Фура-Сандстром,
пані Д. Йочєнє,
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п. Д. Попович,
та пані С. Доллє, секретар секції,
після обговорення в нарадчій кімнаті 31 травня 2005 року, вино-
сить таке рішення, яке було прийнято у зазначений вище день:

ПРОЦЕДУРА
1. Справа порушена проти України за заявою (№ 9396/02), по-
даною до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав і
основоположних свобод людини (далі – Конвенція) громадянином
України Олександром Івановичем Булінком (далі – заявник) 7 черв
ня 2001 року.
2. Уряд України (далі – Уряд) був представлений уповноваже-
ними – пані В. Лутковською, яку змінила пані З. Бортновська.
3. Заява була передана до другої секції Суду (п. 1 правила 52
Регламенту Суду). Зі складу секції була створена палата в порядку,
встановленому п. 1 правила 26 Регламенту, яка розглядала справу
(п. 1 статті 27 Конвенції).
4. 2 липня 2003 року скарги заявника за п. 1 ст. 6 Конвенції та
ст. 1 Протоколу № 1 щодо невиконання рішення Торезького місько-
го суду від 2.02.2001 р. були направлені на комунікацію з Урядомвідповідачем. Того ж дня Суд вирішив, що може бути застосовано
п. 3 ст. 29 Конвенції і прийнятність та суть скарги будуть розгляда-
тись разом.
5. І заявник, і Уряд подали свої зауваження щодо прийнятності та
суті (Правило 54-А).

ФАКТИ
6. Заявник народився в 1931 році і помер 19 червня 2003 року. Лис-
тами від 12.12.2003 р. та 27.09.2004 р. донька заявника пані Т.О. Швай-
ко повідомила Суд про свій намір надалі підтримувати заяву.
I. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ

7. Заявник був колишнім працівником державної шахти «До-
нецька» (далі – шахта). У період роботи на шахті заявник отримав
професійне захворювання. У 1995 році медична комісія перевірила
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стан здоров`я заявника, після чого він був визнаний інвалідом другої
групи, тобто особою, яка втратила 80% працездатності.
8. У зв`язку з висновком медичної комісії шахта вирішила випла-
тити заявникові одноразову допомогу в сумі 5 573,00 грн. Шахта та-
кож призначила заявникові щомісячну допомогу, але її не виплачу-
вала.
9. У березні 2001 року заявник звернувся до суду з позовом про
стягнення з шахти невиплаченої щомісячної допомоги. 26.02.2001 р.
Торезький міський суд зобов’язав шахту сплатити заявникові
17 037,19 грн. як компенсацію за затриману виплату допомоги з не-
працездатності.
10. 28 березня 2001 року виконавчий лист, виданий Торезьким
міським судом за № 2-932 від 26.02.2001 р., був наданий для вико-
нання Відділу державної виконавчої служби Торезького міського уп-
равління юстиції.
11. 30 березня 2001 р. державний виконавець виніс постанову про
відкриття виконавчого провадження у справі.
12. 18 квітня 2001 р. державний виконавець наклав арешт на
банківський розрахунковий рахунок шахти, а 17 травня 2001 р. на
майно шахти.
13. 6 травня 2001 р. Торезький відділ виконавчої служби повідо-
мив заявника про те, що найближчим часом рішення не може бути
виконане у зв’язку з відсутністю коштів у шахти.
14. 10 жовтня 2002 року заявник повідомив Суд, що виконавче
провадження ще тривало.
15. 16 травня 2003 року з’явились необхідні кошти і 19 травня
2003 року відділення Державного казначейства у м. Шахтарську До-
нецької області сплатило заборгованість заявникові.
16. Відповідно до інформації, наданої представником заявника,
він отримав всю суму компенсації, присуджену рішенням Торезько-
го міського суду, 25 травня 2003 р.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

17. Національне законодавство та практика викладені у рішен-
ні по справі «Ромашов проти України» (№ 67534/01 пп. 16-18, від
27.07.2004 р.).



Приблизно 2 000 євро
3 415,09 євро
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ПРАВО
18. Заявник стверджував, що невиконання рішення, винесеного
на його користь, становить порушення ст. 3 Конвенції, яка передба-
чає таке:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому,
що принижує гідність, поводженню або покаранню.»

19. Заявник скаржився на рабство, посилаючись на п. 1 ст. 4 Кон
венції, який передбачає таке:
«Ніхто не може триматись в рабстві або в підневільному стані.»

20. Далі заявник скаржився на неспроможність державних ор-
ганів виконати рішення від 26.02.2001 р. в належний строк. Він
стверджував про порушення п. 1 ст. 6 Конвенції та ст. 1 Протоколу
№ 1 до Конвенції, які передбачають таке:
«Кожен при вирішенні спору щодо його цивільних прав і обов’язків (...)
має право на справедливий і відкритий розгляд упродовж розумного
строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом. (...).»
«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.
Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави
вводити в дію такі закони, які на її думку, є необхідними для здійснення
контролю за користуванням майном відповідно до загальних інтересів
або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів».
I. ПРИЙНЯТНІСТЬ
А. Відповідності правила locus standi щодо пані Швайко

21. Заявник помер в червні 2003 року. У листопаді 2003 року та
вересні 2004 року донька заявника повідомила Суд про своє бажан-
ня далі підтримувати заяву.
22. Суд звертає увагу, що ця справа стосується майнових прав,
які, в принципі, передаються спадкоємцям, при цьому присутній
близький родич заявника, який має бажання надалі продовжувати
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справу. За цих обставин Суд вважає, що донька заявника (далі –
спадкоємиця) може продовжити провадження замість заявника. Од-
нак в подальшому тексті посилання будуть робитись на заявника.
b. Скарги за статтею 3 Конвенції

23. Суд вирішував у багатьох випадках, що ст. 3 Конвенції закріп
лює одну з фундаментальних цінностей демократичного суспільства.
Вона абсолютно забороняє тортури та нелюдське або таке, що прини-
жує гідність, поводження або покарання, і незалежно від обставин та
поведінки потерпілого (див. серед інших рішення у справах «В. проти
Сполученого Королівства», № 24888/94, п. 69, ЄСПЛ 1999-IX, «Лабіта
проти Італії», № 26772/95, п. 119, ЄСПЛ 2000-IV).
24. Проте, Суд не знаходить у справі доказів того, що тривале не
виконання рішення, винесеного на користь заявника, становить не-
людське або таке, що принижує гідність, поводження.
25. Відповідно, у цій частині заява є очевидно необгрунтованою
і має бути відхилена відповідно до пп. 3 та 4 ст. 35 Конвенції.
c. Скарга заявника за пунктом 1 статті 4 Конвенції

26. Суд зазначає, що твердження заявника щодо пункту 1 статті 4
Конвенції випливають з того факту, що він не отримав винагороду за
виконану ним роботу. Далі Суд зауважує, що заявник виконував свою
роботу добровільно, а його право на винагороду ніколи не заперечува-
лось. Відповідно, спір включає цивільні права та обов`язки, при цьому
не торкається будь-яких елементів рабства в сенсі цього положення.
27. За цих обставин Суд вважає, що ця частина заяви є також
очевидно необгрунтованою і має бути відхилена відповідно до пп. 3
та 4 ст. 35 Конвенції (див ухвалу у справі «Сокур проти України»,
№ 29439/02, від 26 листопада 2002 року).
d. Скарги заявника за пунктом 1 статті 6 Конвенції та статтею 1

Протоколу № 1
28. Уряд стверджував, що заявник не може більше вважатися
жертвою порушення Конвенції, оскільки він отримав всю суму за-
боргованості за рішенням суду. Також Уряд зазначав, що заявник не
вичерпав національні засоби захисту стосовно діяльності Державної
виконавчої служби та прискорення виконавчого провадження.
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29. Заявник не погодився з цим твердженням.
30. Суд звертає увагу, що ці заперечення вже відхилялись у ряді
рішень Суду (див. серед інших рішення у справі «Ромашов проти України» № 67534/01 пп. 23-33, від 27.07.2004 р.). Відповідно, Суд відхи-
ляє попередні заперечення Уряду щодо прийнятності і проголошує
цю частину скарг заявника прийнятними. На цій же підставі Суд
вирішує, що скарга заявника за статтею 1 Протоколу № 1 не може
бути відхилена і проголошується прийнятною.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ

31. Уряд повторював, що в зв`язку з тим, що рішення було вико-
нано пункт, 1 статті 6 Конвенції порушено не було. Уряд вважав, що
строк, протягом якого рішення було виконано, був розумним. До того
ж невиконання рішення було пов’язано з важким фінансовим стано-
вищем у державі. Державна виконавча служба здійснила всі можливі
заходи, передбачені законодавством, для виконання рішення.
32. Заявник не погодився з цим твердженням.
33. Суд зауважує, що рішення суду від 26 лютого 2001 року зали-
шалось невиконаним тривалий період часу. Зокрема, рішення залиша-
лось частково невиконаним до 19 травня 2003 року, коли кошти були
перераховані заявникові. Заявник отримав їх 25 травня 2003 року.
34. Таким чином, Суд вважає, що з огляду на неспроможність
здійснити необхідні заходи для виконання рішення протягом двох
років та майже трьох місяців державні органи позбавили п. 1 ст. 6
Конвенції його сенсу. Суд вважає, що наявна очевидна затримка у
виконанні рішення з дати, коли виконавче провадження було від-
крито, до дати, коли рішення було виконано, а Уряд не надав будьяких виправдань такій затримці (див. рішення у справі «Шмалько
проти України» від 20.07.2004 р., № 60750/00, п. 45).
35. Відповідно, у цій справі було порушено пункт 1 статті 6 Кон-
венції.
IІI. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ I ПРОТОКОЛУ № I
ДО КОНВЕНЦІЇ

36. Заявник стверджував, що в порушення статті 1 Протоколу
№ 1 було невиправдане втручання у його майнові права. Суттєва
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затримка у виплаті заборгованості позбавила заявника реального во-
лодіння його майном.
37. Уряд погоджувався, що рішення суду становить майно в сенсі
статті 1 Протоколу № 1. Проте Уряд вважав, що статтю 1 Протоколу
№ 1 не було порушено, оскільки право заявника на присуджені йому
кошти не ставилось під сумнів і його не було позбавлено власності.
Уряд також зауважив, що затримка у виплаті коштів була зумовлена
нестачею коштів у підприємства-боржника.
38. Суд нагадує свою прецедентну практику про те, що немож-
ливість для заявника домогтись виконання судового рішення, вине-
сеного на його чи її користь, становить втручання у право на мирне
володіння майном, передбачене в першому реченні п. 1 ст. 1 Прото-
колу № 1 (див. рішення у справі «Войтенко проти України», п. 53).
39. Суттєва затримка у виплаті коштів заявникові в цій справі
близько двох років та трьох місяців також становить втручання, яке
Уряд належним чином не обгрунтував. Суд вирішує, що стверджува-
на відсутність коштів у державного підприємства не є виправданням
такого порушення. Відповідно, у цій справі є порушення статті 1
Протоколу № 1.
IV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

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

41. Заявник просив відшкодувати матеріальну шкоду у розмірі,
пов’язаному з сумою, що належить йому відповідно до рішення су-
ду. Далі він просив нематеріальну шкоду в сумі 50 000,00 доларів.
(40 000,00 євро).
42. Уряд не погодився з вимогами заявника як такими, що є
безпідставними.
43. Суд не знаходить причинного зв’язку між констатованим по-
рушенням та заявленою вимогою заявника щодо матеріальної шко-
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ди. Проте об’єктивно оцінюючи ситуацію, як цього вимагає стаття
41 Конвенції, Суд присуджує заявникові 1000 євро з огляду на його
вимоги щодо нематеріальної шкоди та витрат, понесених заявником
протягом підтримання заяви у Суді.
b. Пеня

44. Суд вважає за доцільне призначити пеню на підставі гранич-
ної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої
мають бути додані три відсотки.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує скарги заявника за пунктом 1 статті 6 та статтею 1
Протоколу № 1 прийнятними, решту скарг заявника неприйнятними;
2. Постановляє, що у цій справі було порушення пункту 1 стат-
ті 6 Конвенції;
3. Постановляє, що у цій справі було порушення статті 1 Прото-
колу № 1 до Конвенції;
4. Постановляє, що
(а) протягом трьох місяців з дня, коли рішення стане оста-
точним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-від-
повідач має сплати доньці заявника, яка вважається представником
всіх спадкоємців заявника, якщо такі є, суму, що складає 1 000 євро
(одна тисяча євро) як компенсацію нематеріальної шкоди та витрат
в судовому провадженні, плюс суму будь-якого податку, який може
бути стягнуто з заявника; ця сума має бути конвертована у націо-
нальну валюту держави-відповідача на день здійснення платежу;
(б) у разі невиплати чи несвоєчасної виплати державою-від-
повідачем належної заявникові суми на неї нараховуватиметься пе-
ня, яка дорівнює граничній позичковій ставці Європейського цент-
рального банку плюс три відсотки з часу, коли закінчиться вищезга-
даний тримісячний строк, і до моменту повного розрахунку.
5. Відхиляє інші вимоги заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 21 червня
2005 року відповідно до пп. 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду.
С. Доллє
секретар

Ж.-П. Коста
голова
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
ДРУГА СЕКЦІЯ
СПРАВА «СОКУР проти УКРАЇНИ»
(Заява № 29439/02)

Рішення
Страсбург
26 липня 2005 року
Це рішення стане остаточним за обставин, викладених у п. 2
статті 44 Конвенції. Воно може бути відредагованим.

У справі «Сокур проти України»
Європейський суд з прав людини (друга секція), засідаючи палатою,
до складу якої увійшли судді:
п. Ж.-П. Коста, голова,
п. А.Б. Бака,
п. І. Кабрал Баррето,
п. К. Юнґвірт,
п. В. Буткевич,
п. М. Угрехелідзе,
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пані А. Мулароні,
пані Д. Йочєнє,
та п. С. Нейсміт, заступник секретаря секції,
після обговорення в нарадчій кімнаті 16 грудня 2003 року та
31 березня 2005 року, виносить таке рішення, яке було прийнято у
зазначений вище день:

ПРОЦЕДУРА
1. Справа порушена проти України за заявою (№ 29439/02), по-
даною до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав і
основоположних свобод людини (далі – Конвенція) громадянином
України, п. Федором Олександровичем Сокуром (далі – заявник) 25
липня 2002 року.
2. Уряд України (далі – Уряд) представляли його уповнова-
жені – пані В. Лутковська та пані З. Бортновська.
3. Заявник, зокрема, стверджував, що рішення, винесене на йо-
го користь, в порушення пункту 1 статті 6 Конвенції не було вико-
нане.
4. Заява була закріплена за другою секцією Суду (пункт 1 Пра-
вила 52 Регламенту Суду). Відповідно до пункту 1 Правила 26, па-
лата, яка розглядатиме справу (пункт 1 статті 27 Конвенції), була
сформована у межах цієї секції.
5. Ухвалою від 16 грудня 2003 року Суд визнав заяву частково
прийнятною.
6. Заявник і Уряд подали свої зауваження щодо суті (пункт 1
Правила 59). Після консультацій зі сторонами палатою було виріше-
но, що немає необхідності у проведенні слухань щодо суті (пункт 3
Правила 59, in fine), на зауваження один одного сторони відповідали
письмово.
7. 1 листопада 2004 року Суд змінив склад своїх секцій (пункт 1
Правила 25). Ця справа була передана до другої секції нового складу
(пункт 1 Правила 52).

ФАКТИ
8. Заявник народився у 1940 році, проживає в селі Гродівка До
нецької області України.
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І. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ

9. Обставини справи, як вони були представлені сторонами, мо-
жуть бути викладені таким чином.
10. У 2001 році заявник звернувся до Новогродівського міського
суду Донецької області з позовом до державного підприємства «Шах-
та 1/3 «Новогродівська» про стягнення заборгованості з заробітної
плати за 1998–2000 роки.
11. 3 травня 2001 року Новогродівський міський суд задоволь-
нив позов заявника і присудив йому 7406,21 грн. заборгованості з
заробітної плати і компенсації за її знецінення. Рішення набрало
законної сили 14 травня 2001 року і було направлене на виконання
до відділу державної виконавчої служби Новогродівського місько-
го управління юстиції. Проте рішення не було виконане, начебто з
огляду на відмову Державної виконавчої служби вчиняти дії щодо
реалізації майна шахти.
12. Під час виконавчого провадження було встановлено, що 19
листопада 1998 року арбітражний суд Донецької області порушив про-
вадження у справі про банкрутство «Шахти 1/3 «Новогродівська».
13. Заявник звернувся до Новогродівського міського суду До-
нецької області зі скаргою на відмову відділу державної виконавчої
служби Новогродівського 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 дер
жавна виконавча служба (ДВС) представила підприємству-боржни-
ку ухвалу господарського суду Донецької області від 30 серпня 2000
року. Цією ухвалою ДВС було заборонено примусове виконання рі-
шень шляхом реалізації майна шахти з огляду на порушену щодо неї
процедуру банкрутства.
14. 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 відмовила в задоволенні скарги заявника без права на
оскарження ухвали.
15. 26 грудня 2001 року Законом України «Про введення мора-
торію на примусову реалізацію майна» була закріплена заборона на
примусову реалізацію майна підприємств, у статутних фондах яких


Близько 1060 євро

402

Сокур проти України

частка держави становить не менше 25%. 10 червня 2003 року Кон-
ституційний Суд України визнав мораторій таким, що відповідає
положенням Конституції.
16. 12 травня 2004 року уся сума, належна заявникові, була пере-
рахована на його банківський рахунок, а 13 травня виконавче-про-
вадження було закінчене.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
a. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника
або визнання його банкрутом» від 14 травня 1992 року

17. Відповідно до статті 12 Закону 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
підприємства.
b. Закон України «Про введення мораторію на примусову
реалізацію майна» від 29 листопада 2001 року

18. Закон спрямований на захист інтересів держави під час ре-
алізації майна, яке належить підприємствам, у статутних фондах
яких частка держави становить не менше 25%. Мораторій на вико-
нання рішень щодо заборгованостей був встановлений до вдоско-
налення механізму примусової реалізації майна таких підприємств.
Ніякого строку не було встановлено. Статтею 2 Закону передбачено,
що заборона на примусову реалізацію майна включає виконання ви-
конавчих документів державною виконавчою службою щодо майна,
яке належить таким підприємствам. Таким чином, Закон зупиняє
виконання державною виконавчою службою усіх виконавчих доку-
ментів щодо майна підприємств, у статутних фондах яких частка
держави становить не менше 25%.
c. Цивільний Кодекс

19. Відповідно до статті 124 Цивільного Кодексу в разі простро-
чення виконання грошового зобов’язання боржник на вимогу креди-
тора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого

403

Тривалість судового провадження та тривалість виконання судових рішень
індексу інфляції за весь час прострочення, а також три відсотки річ-
них із простроченої суми.
d. Закон України «Про виконавче провадження»
від 21 квітня 1999 року

20. Відповідно до статті 2 вищезазначеного Закону виконання
рішень судів покладається на державну виконавчу службу. Відповід-
но до статті 85 Закону стягувач може оскаржити дії чи бездіяльність
державної виконавчої служби шляхом подання скарги до начальника
відповідного відділу державної виконавчої служби або до суду за міс-
цем знаходження відповідного відділу державної виконавчоїслужби.
Стаття 86 Закону надає стягувачеві право звертатися до суду з по-
зовом про неналежне виконання чи невиконання судового рішення
юридичною особою, на яку Законом покладено обов’язок виконання
судового рішення, та тримати компенсацію.
e. Закон України «Про Державну виконавчу службу»
від 24 березня 1998 року

21. Стаття 11 цього Закону передбачає відповідальність держав-
них виконавців за неналежне виконання їх обов’язків таку, як ком-
пенсація за шкоду, завдану виконавцем під час виконання рішення
суду. Відповідно до статті 13 цього Закону дії та бездіяльність вико-
навців можуть бути оскаржені до вищої посадової особи або до суду.
f. Рішення Конституційного Суду України від 10 червня 2003 року
у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів
України щодо відповідності Конституції України
(конституційності) Закону України «Про введення мораторію
на примусову реалізацію майна» (справа про мораторій
на примусову реалізацію майна)

22. У своєму рішенні Конституційний Суд України, зокрема,
зазначав:
«Конституційний Суд України виходить із того, що Закон не порушує
конституційної вимоги обов’язковості судових рішень. Рішення судів
про примусове відчуження майна підприємств, ухвалені до і після прийняття Закону, ним не скасовуються, вони залишаються в силі, а їх
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виконання призупиняється до вдосконалення механізму примусової
реалізації майна. Тобто Законом встановлюється подовжений на цей
період строк їх виконання...
... Конституційний Суд України вирішив:
1. Визнати таким, що відповідає Конституції України (є конституційним), Закон України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна» від 29 листопада 2001 року № 2864+III...»

ПРАВО
І. ОБСЯГ СПРАВИ

23. Після винесення Судом рішення щодо прийнятності заяв-
ник направив зауваження щодо суті, у яких він скаржився, що неви-
конання рішення, винесеного на його користь, порушує його право
на життя (стаття 2 Конвенції) та є втручанням у його майнові права
(стаття 1 Протоколу № 1 до Конвенції).
24. Уряд наполягав на тому, що до винесення рішення щодо
прийнятності заявник не скаржився на порушення його майнових
прав за статтею 1 Протоколу № 1 до Конвенції і,таким чином, не
може подати цюскаргу після винесення вказаної ухвали.
25. Суд нагадує, що у своєму остаточному рішенні щодо прий-
нятності від 16 грудня 2003 року він визнав прийнятною скаргу за-
явника за пунктом 1 статті 6 Конвенції про тривалість невиконання
рішення, винесеного на його користь. У той же час скарга заявника
за статтею 2 Конвенції була визнана Судом неприйнятною в рішенні
щодо часткової прийнятності від 26 листопада 2002 року, а скарга за-
явника за статтею 1 Протоколу № 1 вперше була подана після вине-
сення остаточного рішення щодо прийнятності. Таким чином, тепер
обсяг справи в Суді обмежується скаргою, визнаною прийнятною.
ІІ. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ

26. Заявник стверджує, що у зв’язку з невиконанням рішення,
винесеного на його користь, його право на справедливий судовий
розгляд було порушено. Він посилається на пункт 1 статті 6 Конвен-
ції, яким передбачено:
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«Кожен при вирішенні питання щодо його цивільних прав та обов’яз
ків … має право на справедливий і відкритий розгляд … незалежним і
безстороннім судом, встановленим законом».
А. Невиконання рішення

27. Суд зазначає, що рішення, винесене на користь заявника,
було виконане в повному обсязі 13 травня 2004 року. За цих обста-
вин немає підстав для розгляду Судом питання про відповідальність
держави за заборгованість перед заявником, оскільки він більше не
може стверджувати про свій статус жертви щодо невиконання як та-
кого (див. рішення у справі «Войтенко проти України» від 29 червня
2004 року, § 35, заява № 18966/02).
b. Тривалість виконавчого провадження

1. Зауваження сторін
28. Уряд зауважував, що тривалість виконавчого провадження
була спричинена критичним фінансовим становищем підприємст
ва-боржника та паливно-енергетичного сектора економіки України
загалом. Далі Уряд зазначав, що державна виконавча служба вжива-
ла усіх необхідних заходів і не може бути звинувачена за затримки.
Відповідність вимогам закону виконавчого провадження в цій справі
була підтверджена національними судами. Уряд стверджував, що для
виплати частини регресних коштів та інших компенсаційних виплат
працівникам вугільної промисловості держава щорічно передбачала
суттєві асигнування зі свого бюджету.
29. Заявник висловлював сумнів щодо бажання державних вико-
навців виконати рішення, винесене на його користь. Він наполягав,
що спочатку виконавче провадження було заборонене процедурою
банкрутства підприємства-боржника, а потім Законом «Про введен-
ня мораторію на примусову реалізацію майна». Заявник зауважував,
що кроки, здійснені державою, були недостатніми і що діюче зако-
нодавство дозволяло державним виконавцям уникнути відповідаль-
ності за невиконання рішення, винесеного на його користь.

2. Позиція Суду
30. Суд повторює, що право доступу до суду включає право на
виконання судового рішення без надмірних затримок (див. справу
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«Іммобільяре Саффі проти Італії», заява № 22774/93, ЄСПЛ 1999-V, § 66).
Проте затримка з виконанням судового рішення на період, який є кон-
ченеобхідним для розв’язання проблем публічного характеру, може,
за певних обставин, бути визнана обґрунтованою (див. справу «Іммо
більяре Саффі проти Італії», заява № 22774/93, ЄСПЛ 1999-V, § 69).
31. Суд зазначає, що аргументи Уряду щодо тривалості виконав-
чого провадження у цій справі ґрунтувались на фінансових пробле-
мах підприємства-боржника і економічного сектора держави, незва-
жаючи на державні бюджетні асигнування.
32. Суд нагадує, що принципове питання, яке має бути дослід-
жене, полягає у тому, чи є держава відповідальною за затримку в три
роки з виконанням згаданого рішення та чи були обмеження, що пе-
решкоджали виконанню, передбачені законом і покликані на дотри-
мання балансу між інтересами держави та правами фізичних осіб.
33. Суд вважає, що з огляду на встановлену участь держави у
виплаті боргів вугільних підприємств держава в змозі контролювати
і регулювати такі виплати вчасно.
34. Суд зазначає, що українське законодавство передбачає дві
ситуації, коли виконавче провадження щодо державного підпри-
ємства може бути зупинене на невизначений період, без будь-якої
можливості для стягувачів оскаржити зупинення чи отримати відш-
кодування за затримку. По-перше, це провадження у справі про бан-
крутство (див. пункт 17 вище). Так, суд може заборонити стягнення
всіх боргів з боржника, і останній отримує імунітет від відповідаль-
ності за затримки у виконанні своїх зобов’язань за тривалість цих
проваджень. По-друге, є заборона на відчуження майна державних
підприємств для виплати їх заборгованостей (див. пункт 18 вище).
35. Обидві заборони були застосовані в цій справі, і Суд не може
заперечувати щодо їх загальної законності. Проте законодавство не
надає стягувачеві, такому, як заявник, чи державному виконавцю
жодної можливості оскаржити такі обмеження в разі їх довільного
чи незаконного застосування. Також не може бути подано ніякого
позову про відшкодування шкоди за затримки у виконанні, спричи-
нені такими обмеженнями.
36. За цих обставин Суд вирішує, що затримкою близько трьох
років з виконанням рішення у справі заявника державні органи поз-
бавили положення пункту 1 статті 6 Конвенції всього практичного
ефекту. Суд вирішує, що Уряд не надав достатнього обґрунтування
цій затримці.
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37. Таким чином, тут було порушення пункту 1 статті 6 Кон-
венції.
ІІІ. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

38. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і
якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткову компенсацію, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
А. Шкода

39. Суд звертає увагу на те, що згідно з правилом 60 Регламенту
Суду будь-яка вимога щодо справедливої сатисфакції має містити
перелік претензій та бути подана письмово разом із відповідними
підтверджуючими документам чи свідоцтвами, без наявності яких
Суд може відхилити вимогу повністю або частково.
40. Заявник вимагав 7 406 грн. (еквівалент 1 060 євро), при-
суджених йому рішенням від 3 травня 2001 року, 2347,84 грн. (335
євро) відшкодування матеріальної шкоди, 18 300 грн. (2 570 євро)
відшкодування моральної шкоди і 3 000 євро справедливої сатис-
факції.
41. Уряд стверджував, що заявник не визначив природи завданої
йому шкоди і не обґрунтував її розміри. Уряд зазначав, що рішення
від 3 травня 2001 року було виконане і що заявник вимагав подвій-
ний розмір справедливої сатисфакції. Уряд зауважував, що встанов-
лення порушення само по собі становитиме достатню справедливу
сатисфакцію.
42. Суд не встановив ніякого причинно-наслідкового зв’язку між
встановленим порушенням і стверджуваною матеріальною шкодою;
таким чином, він відхиляє цю вимогу. Проте Суд враховує той факт,
що в результаті виявлених порушень заявник зазнав моральної шкоди,
яка не може бути виправленою шляхом лише констатації Судом фак-
ту порушення. Проте розмір заявленої суми надмірний. Об’єктивно
оцінюючи ситуацію, як цього вимагає стаття 41 Конвенції, Суд на
відшкодування моральної шкоди присуджує заявникові кошти у сумі
1 500 євро.
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В. судові Витрати

43. У встановлений строк заявник не подав жодних вимог з цьо-
го приводу; у зв’язку з цим Суд нічого не присуджує.
c. Пеня

44. Суд вважає за доцільне призначити пеню на підставі гранич-
ної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої
мають бути додані три відсотки.

На цих підставах Суд одностайно
1. Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції;
2. Постановляє, що:
(а) протягом трьох місяців з дня, коли рішення стане остаточ-
ним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач
має сплатити заявникові 1 500 євро (тисячу п’ятсот євро) на відшко-
дування моральної шкоди, які мають бути конвертовані в національ-
ну валюту держави-відповідача на день здійснення платежу, плюс
суму будь-якого податку, який може бути стягнуто з заявника;
(б) у разі несплати чи несвоєчасної сплати державою-відпові-
дачем належної заявникові суми на неї нараховуватиметься пеня, яка
дорівнює граничній позичковій ставці Європейського центрального
банку, плюс три відсотки з часу, коли закінчиться вищезгаданий
тримісячний строк, і до моменту повного розрахунку.
3. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 26 квітня
2004 року відповідно до пунктів 2 та 3 правила 77 Регламенту Суду.
С. Нейсміт
заступник секретаря

Ж.-П. Коста
голова
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
ДРУГА СЕКЦІЯ
СПРАВА «ПАВЛЮЛІНЕЦЬ проти УКРАЇНИ»
(Заява № 70767/01)

Рішення
Страсбург
6 вересня 2005 року
Це рішення стане остаточним за обставин, визначених пунктом
2 статті 44 Конвенції. Воно може бути відредагованим.

У справі «Павлюлінець проти України»
Європейський суд з прав людини (друга секція), засідаючи па-
латою, до складу якої увійшли судді:
п. Ж.-П. Коста, голова,
п. І. Кабрал Баррето,
п. Р. Тюрмен,
п. В. Буткевич,
пані А. Мулароні,
пані Д. Йочєнє,
п. Д. Попович,
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та п. С. Нейсміт, заступник секретаря секції,
після обговорення в нарадчій кімнаті 5 липня 2005 року, вино-
сить таке рішення, яке було прийнято у зазначений вище день:

ПРОЦЕДУРА
1. Справа порушена проти України за заявою (№ 70767/01), по-
даною до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав і
основоположних свобод людини (далі – Конвенція) громадянином
України, п. Юрієм Михайловичем Павлюлінцем (далі – заявник),
6 січня 2001 року.
2. Уряд України (далі – Уряд) представляла уповноважений –
пані В. Лутковська.
3. 7 липня 2003 року Суд вирішив комунікувати заяву. Застосу-
вавши пункт 3 статті 29 Конвенції, він вирішив розглянути питання
щодо прийнятності та суті заяви разом.

ФАКТИ
І. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ

4. Заявник народився у 1950 році й проживає у м. Ужгороді
Закарпатської області.

1. Судове провадження
5. У травні 1999 року заявник звернувся з позовом до управлін-
ня соціального захисту населення Ужгородської міської ради народ-
них депутатів (далі – УСЗН), стверджуючи, що УСЗН було невірно
розраховано період його роботи в шкідливих умовах, у результаті
чого був занижений розмір пенсії, на яку він мав право.
6. 23 липня 1999 року, після чотирьох слухань, три з яких були
відкладені з огляду на неявку в судове засідання представника заявни-
ка, Ужгородський міський суд (далі – міський суд) задовольнив його
позов, зобов’язавши УСЗН включити три роки і п’ять місяців роботи
заявника у компанії «Електродвигун» у згаданий розрахунок.
7. 20 січня 2000 року за скаргою УСЗН міський суд скасував
рішення від 23 липня 1999 року за нововиявленими обставинами і
направив справу на новий розгляд.
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8. Відповідно до документів, наданих Урядом, у період між лю-
тим 2000 року та січнем 2001 року судом було проведено одне слу-
хання. Заплановані слухання чотири рази переносились з огляду на
неявку в судове засідання заявника і шість разів з огляду на відсут-
ність обох сторін.
9. Тим часом заявник заявив відвід судді, який розглядав спра-
ву, стверджуючи, що він навмисно затягує процес. 6 квітня 2000
року відвід був задоволений виконуючим обов’язки голови місько-
го суду, який встановив, що «провадження за різних підстав було
необґрунтовано затягнуте» і з метою прискорення розгляду позову
передав справу іншому судді.
10. 26 січня 2001 року залишив позов заявника без розгляду з
огляду на неявку заявника в судове засідання.
11. 8 червня 2001 заступник голови Закарпатського обласного
суду за клопотанням заявника вніс протест проти цього рішення.
14 червня 2001 року президія Закарпатського обласного суду задо-
вольнила протест, зазначивши, що в матеріалах справи відсутнє під-
твердження того, що заявник належним чином був повідомлений
про час та місце слухання справи. Ухвала від 26 січня 2001 року була
скасована, а справа направлена на новий розгляд.
12. 26 червня 2001 року міський суд задовольнив позов заявника
і зобов’язав УСЗН зарахувати період роботи заявника в шкідливих
умовах.
13. 27 серпня 2001 року суд зобов’язав Ужгородське управління
Пенсійного фонду України (далі – фонд) виконати рішення.
14. 8 жовтня 2001 року фонд оскаржив рішення від 26 червня
2001 року в касаційному порядку, оскільки він не був відповідачем
у справі. 28 листопада 2001 року Верховний Суд повернув скаргу без
розгляду з огляду на її формальні недоліки. 6 лютого 2002 року фонд
подав виправлену касаційну скаргу.
15. 16 травня 2002 року колегія суддів судової палати з цивільних
справ Верховного Суду України передала справу на розгляд складу
судової палати з цивільних справ Верховного Суду України.
16. Верховним Судом було проведено одне засідання. 28 листо-
пада 2002 року він скасував рішення від 26 червня 2001 року і напра-
вив справу на новий розгляд.
17. Ухвалою Ужгородського суду від 24.02.03 р. було призначено
судово-технічну експертизу умов праці заявника. 7 квітня 2003 року
експерт Державного комітету України з нагляду за охороною праці
повідомив суд, що відповідна перевірка не може бути проведена в
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Комітеті з огляду на відсутність відповідного обладнання. 23 квітня
2003 року суд призначив іншого експерта і вказав, що відповідне
дослідження має бути здійснене Ужгородським міським управлін-
ням праці й соціального захисту. Висновок експерта був поданий 27
травня 2003 року.
18. 2 червня 2003 року заявник заявив відвід судді, який роз-
глядав справу, на підставі його стверджуваної упередженості. Того ж
дня клопотання про відвід було задоволене і справу було передано
іншому судді.
19. Провадження було відновлене 7 серпня 2003 року. 11 серпня
2003 року міський суд задовольнив позов заявника. 11 листопада
2003 року Закарпатський апеляційний суд залишив це рішення в
силі. 16 січня 2004 року за касаційною скаргою фонду справа була
направлена до Верховного Суду України, де і знаходиться до цього
часу.

2. Виконавче провадження
20. У серпні 1999 року УСЗН надало заявникові підвищену пен
сію відповідно до рішення від 23 липня 1999 року.
21. У січні 2000 року це рішення було скасоване в результаті
відновлення Ужгородським міським судом провадження за позовом
заявника.
22. 16 липня 2001 року відділ державної виконавчої служби Уж-
городського міського управління юстиції відкрив виконавче провад-
ження за рішенням від 26 червня 2001 року. Відповідно до листа
фонду, датованого 20 листопада 2002 року, провадження декілька
разів переривалось: у вересні 2001 року воно було призупинене з ог-
ляду на клопотання фонду про перегляд справи за нововиявленими
обставинами; у березні і жовтні 2002 року воно знову призупинялось
з огляду на розгляд касаційної скарги фонду. Проте рішення було
повністю виконане. Заявникові була забезпечена підвищена пенсія і
здійснена одноразова виплата у розмірі 4 806 грн. за попередній пе-
ріод. Заявник не відкидає того, що ці кошти були йому виплачені.
23. 28 листопада 2002 року Верховний Суд призупинив вико-
нання рішення від 26 червня 2001 року з огляду на розгляд касацій-
ної скарги фонду.
24. Заявник декілька разів намагався порушити кримінальну
справу проти А. (експерт) за стверджуване здирництво. 18 травня 2001


Близько 774 євро

413

Тривалість судового провадження та тривалість виконання судових рішень
року Ужгородська міська прокуратура відмовила заявникові у зв’язку
з відсутністю складу злочину.

3. Питання депортації
25. У 1952 році заявник і його сім’я державними органами Ра-
дянського Союзу були депортовані з України до Чечні.
26. Листом від 15 грудня 1999 року Закарпатське обласне управ-
ління Служби безпеки України повідомило заявника, що питання
виплати компенсації за ці події відноситься до компетенції Ужго-
родської комісії з питань реабілітації жертв політичних репресій.

4. Вклади заявника в ощадний банк
27. Заявник зазначав, що він має близько 20 000 грн. вкладених
у ощадний банк. Проте, цей депозит з 1992 року «заморожений».

ПРАВО
І. ПРИЙНЯТНІСТЬ
А. Стверджуване порушення статей 2, 13 та 17 Конвенції

28. Заявник стверджував, що він був позбавлений прибутку,
який мав забезпечити йому достатній рівень життя. У зв’язку з цим
він посилався на пункт 1 статті 2 Конвенції. Суд повторює, що від-
повідно до його прецедентної практики, ні стаття 2, ні будь-яке інше
положення Конвенції не може тлумачитись як гарантія для особи на
право мати певний рівень життя (див. ухвалу від 20 квітня 1999 року
у справі «Wasilewski v. Poland», заява № 32734/96). Крім того, заявник
не довів, що він зазнає такої злиденності, щоб існувала загроза його
життю. Суд, таким чином, відхиляє цю частину заяви, відповідно до
пунктів 3 та 4 статті 35 Конвенції, як повністю необґрунтовану.
29. Далі заявник скаржився, що відмова органів прокуратури
порушити кримінальну справу проти А. (експерта з пенсій) станови-
ла порушення статті 13 Конвенції. Суд повторює, що право на пору-
шення кримінальної справи проти третьої особи як таке не гаран-
тується Конвенцією (див. «Kubiszyn v. Poland», ухвала від 21 вересня
1999 року, заява № 37437/97). Він вважає, таким чином, що ця час-
тина заяви є несумісною ratione materiae з положеннями Конвенції і
відхиляє її відповідно до пунктів 3 та 4 статті 35 Конвенції.
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30. Заявник також посилається на статтю 17 Конвенції (забо-
рона зловживання правами) без будь-якого обґрунтування. Суд не
знаходить у справі жодних підстав, які могли б розкрити якусь наяв-
ність порушення цього положення. Суд, таким чином, відхиляє цю
частину заяви відповідно до пунктів 3 та 4 статті 35 Конвенції, як
повністю необґрунтовану.
31. Заявник також скаржиться на відмову державних органів
надати йому компенсацію за політичні переслідування, яких за-
знали він та його сім’я за радянських часів і за конфіскацію у 1952
році частини землі, яка належала його сім’ї. Він посилається на
статтю 1 Протоколу № 1 до Конвенції. Суд зазначає, що заявник не
звертався до Ужгородської комісії з питань реабілітації жертв полі-
тичних репресій, про що йому зазначалось Службою безпеки. Він
також не порушував це питання в національних судах. Відповідно,
заявник не вичерпав усіх національних засобів захисту, доступних
йому за українським законодавством. З цього випливає, що ця час-
тина заяви має бути відхилена відповідно до пунктів 1 та 4 статті 35
Конвенції.
32. Далі заявник скаржився на його стверджувану неможливість
повернути свій проіндексований вклад з Державного ощадного бан-
ку України. Він посилається на статтю 1 Протоколу № 1 до Конвен-
ції. Суд повторює, що він вже зазначав, що повернення проіндек-
сованих вкладів не є предметом, який захищається Протоколом, і
відповідно, знаходиться за межами компетенції Суду ratione materiae
(див. «Гайдук та інші проти України», заяви № 45526/99 та наступ-
ні). Суд не знаходить підстав для того, щоб проводити різницю між
цією справою та згаданою ухвалою. З цього випливає, що цей аспект
заяви є несумісним ratione materiae з положеннями Конвенції в сенсі
пункту 3 статті 35 Конвенції і має бути відхилений відповідно до
пункту 4 статті 35 Конвенції.
b. Стверджуване порушення пункту 1 статті 6 Конвенції

1. Невиконання судових рішень
33. Заявник скаржився, що остаточні і обов’язкові судові рішен-
ня від 23 липня 1999 року та 26 червня 2001 року не були виконані
державними органами. Він посилався на статтю 6 Конвенції, яка у
відповідній частині проголошує таке:
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Кожен при вирішенні питання щодо його цивільних прав та обов’язків
… має право на справедливий і відкритий розгляд … незалежним і небезстороннім судом, встановленим законом.

34. Уряд зазначав, що право заявника на виконання судового
рішення було пов’язане з винесенням остаточних і обов’язкових су-
дових рішень. Відповідно, оскільки ці рішення були скасовані, пра-
во на те, щоб вони були виконані, припинялось. Уряд зауважував,
що рішення від 23 липня 1999 року було виконане одразу після його
винесення, і заявникові була надана пенсія, яку він вимагав. Рішен-
ня від 26 червня 2001 року також було виконане пенсійним фондом,
оскільки пенсія заявника була підвищена і йому було виплачені за-
борговані кошти у сумі 4 806 грн.
35. У своєму листі у відповідь на зауваження Уряду заявник під-
твердив те, що рішення від 23 липня 1999 року було виконане в пов-
ному обсязі, і що він отримав зазначену суму відповідно до рішення
від 26 червня 2001 року. Проте, він зазначав, що ця сума була недо-
статньою, і що виконання останнього рішення було невиправдано
затягнуте ДВС і пенсійним фондом.
36. Суд зауважує, що рішення в цій справі були виконані і заяв-
ник отримав пенсію, яку він вимагав, і йому була виплачена сума за
попередній період. Таким чином, ці твердження не підтверджуються
доказами. Він не звертався до національних судів відповідно до За-
кону України від 1991 року «Про виконавче провадження» (див. рі-
шення від 24 червня 2003 року у справі «Дзізін проти України», заява
№ 1086/02), або за звичайною процедурою.
37. Хоча аргументи сторін невизначені щодо дати, коли була
виплачена сума за попередній період, у будь-якому разі затримка
з виконанням рішення від 26 червня 2001 року не може бути біль-
шою, ніж один рік шість місяців, адже лист, яким заявника було
повідомлено про цю виплату, датований 20 листопада 2002 року. Суд
нагадує, що у деяких попередніх справах щодо України, він визнав,
що періоди у вісім місяців (див. ухвалу від 7 жовтня 2003 року у
справі «Корнілов та інші проти України», заява № 36575/02) і навіть
два роки і сім місяців (див. рішення від 17 вересня 2002 року у
справі «Крапивницький та інші проти України», заява № 60858/00),
не були такими надмірними, щоб бути підставою для обґрунтованої
скарги за пунктом 1 статті 6 Конвенції. Беручи до уваги відповідні
обставини цієї справи, Суд не знаходить підстав для того, щоб дійти
іншого висновку.
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38. Він вирішує, що ця частина заяви є повністю необґрунто-
ваною в сенсі пункту 3 статті 35 і має бути відхилена відповідно до
пункту 4 статті 35 Конвенції.

2. Тривалість провадження
39. Заявник скаржився, що тривалість провадження була несуміс
ною з вимогою «розумного строку» за пунктом 1 статті 6 Конвенції,
згаданою вище.
40. Уряд спростовував цей аргумент.
41. Спочатку Суду необхідно визначити період, який має бути
досліджений. У зв’язку з цим найбільш вірним було б узяти до уваги
ті періоди, коли справа знаходилась на розгляді в судах, таким чином
виключаючи ті періоди між винесенням остаточних і обов’язкових
рішень і їх скасуванням у порядку нагляду (див. ухвала від 16.09.2004
року у справі «Маркін проти Росії» № 59502/00).
42. Уперше заявник звернувся до суду в травні 1999 року. Його
позов був задоволений остаточним рішенням від 23 липня 1999 року.
Провадження було відновлене 20 січня 2000 року за нововиявлени-
ми обставинами і потім було зупинене ухвалою від 26 січня 2001
року про залишення позову заявника без розгляду у зв’язку з неяв-
кою заявника в судове засідання. 14 червня 2001 року в результаті
розгляду справи в порядку нагляду в Закарпатському обласному суді
останнє рішення було скасоване, а розгляд справи відновлений. Це
провадження досі триває у Верховному Суді України. Таким чином,
на цей час воно триває п’ять років і два місяці (див. пункт 41).
43. Суд зазначає, що ця скарга не є повністю необґрунтованою
в сенсі значення пункту 3 статті 35 Конвенції. Далі він зазначає, що
вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Таким чином,
вона має бути визнана прийнятною.
ІІ. щодо СУТі

44. Уряд зауважував, що заявник сприяв продовженню провад-
ження, декілька разів не з’являючись у судове засідання та заявляю-
чи відводи суддям міського суду. Уряд також зазначав, що затримки
в розгляді справи в касаційній інстанції були спричинені перена-
вантаженням справами Верховного Суду України.
45. Заявник спростовував твердження Уряду. Він стверджував,
що тривалість цивільного провадження у його справі була необґрун-
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тованою, оскільки національні суди належним чином не розглядали
його позов.
46. Суд повторює, що розумність тривалості провадження має
оцінуватись у світлі обставин справи і з огляду на такі критерії:
складність справи, поведінка заявника і державних органів, і значен-
ня спору для заявника (див. серед багатьох інших посилань, справу
«Frydlender v. France», заява № 30979/96, п. 43, ЄСПЛ-VII).
47. Суд часто встановлює порушення пункту 1 статті 6 Конвен-
ції у справах, які стосуються такого ж питання, як і в цій справі
(див. справу «Frydlender v. France», згадану вище).
48. Щодо поведінки заявника, Суд відмічає, що документи, на-
дані Урядом, наводять на думку, що заявник є відповідальним за
затримки у провадженні в період з лютого 2000 року до січня 2001
року. Проте Суд зауважує, що скарга заявника у квітні 2000 року
про бездіяльність суддів, які розглядали справу, була задоволена і
справу з метою прискорення провадження було передано іншому
судді. Більше того, ухвала про відмову в задоволенні позову у зв’язку
з неявкою заявника в судове засідання була скасована з огляду на
неповідомлення заявника про час та місце слухання справи. Далі
Суд зазначає, що за обставин цієї справи, заявника навряд чи можна
критикувати за заявлені відводи суддям, які розглядали справу.
49. Щодо поведінки державних органів Суд звертає увагу на
тривалі періоди бездіяльності з боку Верховного Суду: приблизно
дев’ять місяців між поданням пенсійним фондом першої касаційної
скарги у лютому 2002 року та її розглядом Верховним Судом у листо-
паді 2002 року (див. пункти 14-16 вище) і півтора роки загальної без-
діяльності з моменту направлення справи до Верховного Суду вдруге
у січні 2004 року (див. пункт 19 вище).
50. Уряд пояснював, що затримки в розгляді справи в касаційній
інстанції були спричинені зростаючою кількістю проваджень, які зна-
ходились на розгляді у Верховному Суді. Суд зазначає, що Конвенція
покладає на держави-учасниці обов’язок організувати свою судову сис-
тему таким чином, щоб дозволяти судам діяти відповідно до вимог
пункту 1 статті 6 Конвенції, включаючи розгляд упродовж «розумного
строку» (див. серед багатьох інших, рішення від 27 червня 2002 року у
справі «Delić v. Croatia», заява № 48771/99). Більше того, Суд зауважує,
що Уряд не зміг надати жодного прикладу заходу чи то методологічно-
го, чи то структурного характеру, який би відображав бажання держа-
ви розв’язати проблему (див. рішення від 13 липня 1983 року у справі
«Zimmermann and Steiner v. Switzerland», Серія А, № 66, стор. 12, п. 31).
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51. Далі Суд зазначає, що затягнуте провадження великою мірою
залежало від перегляду справи. Він зауважує, що хоча справа не може
вважатись такою, що включає ознаки якоїсь особливої складності,
вона розглядалась судами чотири рази. Незважаючи на те, що Суд не
може аналізувати якість практики національних судів, він вважає,
що оскільки повернення справ на новий розгляд зазвичай вимага-
лось внаслідок помилок допущених судами нижчої ланки, повторен-
ня таких повернень в межах одного провадження розкриває серйозні
недоліки судової системи (див. рішення від 25 листопада 2003 року у
справі «Wierciszewska v. Poland», заява № 41431/98, п. 46).
52. Беручи до уваги свою практику з цього приводу, Суд вирі-
шує, що в цій справі тривалість провадження була надмірною та не
відповідала вимозі «розумного строку».
53. Відповідно, тут було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції.
ІІІ. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

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

55. Заявник вимагав 500 000 грн. на відшкодування матеріаль-
ної та нематеріальної шкоди й судових витрат.
56. Уряд вважав вимоги необґрунтованими.
57. Суд вважає, що вимоги заявника дійсно є надмірними. Об’єк
тивно оцінюючи ситуацію, як цього вимагає стаття 41 Конвенції, Суд
на відшкодування нематеріальної шкоди та витрат на провадження в
Суді присуджує заявникові кошти в сумі 2 480 євро.
b. Пеня

58. Суд вважає за доцільне призначити пеню на підставі гранич-
ної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої
мають бути додані три відсотки.


80 730 євро
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На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує скаргу за пунктом 1 статті 6 Конвенції щодо тривалості
провадження прийнятною, а іншу частину заяви неприйнятною;
2. Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції;
3. Постановляє, що:
(а) протягом трьох місяців з дня, коли рішення стане остаточ-
ним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач
має сплати заявникові 2 480 євро (дві тисячі чотириста вісімдесят
євро) на відшкодування нематеріальної шкоди та витрат на провад-
ження в Суді, які мають бути конвертовані в національну валюту
держави-відповідача на день здійснення платежу, плюс суму будьякого податку, який може бути стягнуто з заявника;
(б) у разі несплати чи несвоєчасної сплати державою-відпові-
дачем належної заявникові суми, на неї нараховуватиметься пеня,
яка дорівнює граничній позичковій ставці Європейського централь-
ного банку, плюс три відсотки, з часу, коли закінчиться вищезгада-
ний тримісячний строк, і до моменту повного розрахунку.
4. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 6 вересня
2005 року відповідно до пунктів 2 та 3 Правила 77 Регламенту Суду.
С. Нейсміт
заступник секретаря
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CONSEIL
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COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
ДРУГА СЕКЦІЯ
СПРАВА «беліцький проти УКРАЇНИ»
(Заява № 20837/02)

Рішення
Страсбург
4 жовтня 2005 року
Рішення у справі набуде статусу остаточного відповідно до пун-
кту 2 статті 44 Конвенції. Воно може бути відредагованим.

У справі «Беліцький проти України»
Європейський суд з прав людини (друга секція), засідаючи пала
тою, до складу якої увійшли судді:
п. Ж.-П. Коста, голова,
п. І. Кабрал Баррето,
п. В. Буткевич,
пані А. Мулароні,
пані Е. Фура-Сандстром,
пані Д. Йочєнє,
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п. Д. Попович,
та пані С. Доллє, секретар секції,
Після обговорення в нарадчій кімнаті 13 вересня 2005 року ви-
носить рішення, яке було прийнято того ж дня.

ПРОЦЕДУРА
1. Справу порушено проти України за заявою (№ 20837/02), по-
даною проти України до Суду 15 травня 2002 року громадянином
України Беліцьким Григорієм Кириловичем (далі – заявник) від-
повідно до статті 34 Конвенції про захист прав і основних свобод
людини (далі – Конвенція).
2. Уряд України (далі – уряд) було представлено його уповнова-
женим: пані В. Лутковською, Міністерство юстиції.
3. 7 травня 2004 року Суд вирішив направити скаргу заявни-
ка на комунікацію уряду. Керуючись положеннями пункту 3 статті
29 Конвенції, він вирішив, що питання щодо прийнятності та суті
справи мають розглядатися одночасно.

ФАКТИ
І. Конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ

4. Заявник народився 1936 року та проживає в м. Новогродівці,
Україна.
5. Рішенням від 25 травня 2001 року суд м. Новогродівки задо-
вольнив позов заявника, поданий проти його колишнього наймача –
шахти № 1/3 «Новогродівська» (державне акціонерне товариство),
стосовно отримання заборгованості з заробітної плати та компен-
сації за затримку її виплати. Суд зобов’язав шахту виплатити йому
7 139,89 грн.
6. У зв’язку з невиконанням рішення суду, заявник звернувся зі
скаргою на бездіяльність державної виконавчої служби (далі – ДВС)
управління юстиції м. Новогродівки до міського суду.
7. Рішенням від 19 вересня 2001 року суд відмовив у задоволенні
скарги заявника через відсутність для цього підстав. Суд повідомив, що
банківські рахунки шахти були арештовані, а вимоги кредиторів були


Приблизно 1 158 євро
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задоволені в міру надходження коштів на рахунок товариства-боржни-
ка. Зокрема, суд послався на рішення арбітражного суду Донецької об-
ласті від 30 серпня 2000 року та від 14 травня 2001 року, які зобов’язали
ДВС реалізувати майно шахти, з огляду на процедуру банкрутства.
8. Заявник подав апеляційну скаргу на це рішення, до апеля-
ційного суду Донецької області, який ухвалою від 1 листопада 2001
року, залишив без змін рішення, винесене в цій справі. Згодом заяв-
ник подав касаційну скаргу на це рішення до Верховного Суду Ук-
раїни, який рішенням від 19 лютого 2003 року не прийняв скаргу на
рішення та ухвалу, що оскаржуються, не знайшовши жодних ознак
неправильного застосування національного законодавства.
9. Рішенням від 23 грудня 2002 року господарський суд Донець-
кої області зобов’язав ДВС управління юстиції м. Новогродівки на-
класти арешт на банківські рахунки шахти-боржника.
10. У лютому 2003 році шахта «Новогродівська» та кілька інших
підприємств об’єдналися в одне державне підприємство «Селідів-
вугілля». Рішенням від 18 грудня 2003 року суд м. Новогродівки
вирішив передати їхні зобов’язання їхньому правонаступнику – де-
ржавному підприємству «Селідвугілля».
11. 31 серпня 2004 року заявник отримав у повному обсязі су-
му заборгованості, яка була йому присуджена рішенням суду від 25
травня 2001 року.
ІІ. ВІДПОВІДНЕ національне ЗАКОНОДАВСТВО

12. Відповідне національне законодавство зазначено у рішенні по
справі «Ромашов проти України» (№ 67534/01, від 27 липня 2004 року).

ПРАВО
І. ОБ’ЄМ СПРАВИ

13. У своєму формулярі заяви заявник скаржиться на порушення
п. 1 статті 2, п. 1 статті 4 та п. 1 статті 6 Конвенції. У своїх зауважен-
нях, надісланих у відповідь на зауваження уряду від 19 жовтня 2004
року, заявник уперше поскаржився на порушення статті 1 Протоко-
лу 1 з огляду на тривале невиконання судового рішення, винесеного
на його користь, від 25 травня 2001 року.
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14. Суд нагадує, що ця заява була направлена на комунікацію
відповідно до об’єднаної процедури розгляду питання щодо при-
йнятності та суті справи на підставі пункту 3 статті 29 Конвенції.
Відповідно, Суд вважає, що не слід розглядати питання стосовно
розгляду скарги, поданої після направлення справи на комунікацію
уряду-відповідачу (див. mutatis mutandis ухвалу від 26 квітня 2002 року
у справі «Сокур проти України», п. 25, № 29432/02).
ІІ. ПРИЙНЯТНІСТЬ

15. Заявник скаржився на тривалість виконання рішення, вине-
сеного на його користь. Аналізуючи перешкоди для реалізації свого
права на належний рівень життя, він вважав, що викладена у за-
яві ситуація порушила його право на справедливий судовий розгляд
протягом розумного строку та право на мирне володіння власним
майном. Він посилався на пп. 1 статті 2, п. 1 статті 4 та п. 1 статті 6,
які передбачають таке:

Пункт 1 статті 2 Конвенції
«Право кожного на життя охороняється законом (...)»

Пункт 1 статті 4 Конвенції
«Ніхто не може триматися в рабстві або в підневільному стані (...)»

Пункт 1 статті 6 Конвенції
«Кожен при вирішенні питання щодо його цивільних прав та
обов’язків … має право на … розгляд упродовж розумного строку …
судом…»
А. прийнятність скарги за пунктом 1 статті 2
та пунктом 1 статті 4 Конвенції

16. Суд нагадує, що він відхилив схожі скарги, подані заявни-
ками у відповідних справах щодо невиконання судових рішень (див.
ухвалу від 26 листопада 2002 року у справі «Сокур проти України»,
№ 29432/02, рішення від 3 травня 2005 року у справі «Василенко проти України», № 19872/02, пп. 18-20). Він не бачить жодних причин
винести інше рішення в цій справі. Відповідно, ця частина заяви є
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необґрунтованою і має бути відхилена на підставі пп. 3 та 4 статті 35
Конвенції.
В. прийнятність скарг за пунктом 1 статті 6 Конвенції
та статтею 1 Протоколу 1

17. Суд вважає, що з огляду на виконання рішення у повному об-
сязі заявник не має більше статусу жертви в сенсі статті 34 Конвенції
та що ця частина заяви має бути відхилена як така, що не відповідає
правилу ratione personae у розумінні п. 3 статті 35 Конвенції.
18. Заявник не погоджується.
19. Суд нагадує свою позицію, викладену у кількох рішеннях,
винесених проти України, відповідно до яких заявник може вва-
жатися жертвою порушення його прав, гарантованих Конвенцією,
з огляду на тривалість невиконання рішення, винесеного на його
користь, (див. наприклад рішення у справі «Ромашов проти України»,
№ 67534/01, від 27 липня 2004 року, п. 27; рішення у справі «Войтенко проти України», № 18966/02, п. 35, від 29 червня 2004 року).
Відповідно, Суд відхиляє заперечення Уряду.
20. Суд засвідчує, що ця частина скарги не є необґрунтованою
у сенсі п. 3 статті 35 Конвенції. Крім того Суд зазначає, що жодної
іншої причини для визнання скарги неприйнятною немає. Він виз-
нає заяву прийнятною.
ІІ. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ
ТА СТАТТІ 1 ПРОТОКОЛУ 1

21. У своїх зауваженнях уряд навів аргументи, схожі на ті, які
мали місце у справах «Ромашов проти України», «Войтенко проти
України» та «Сокур проти України», які містили заперечення пору-
шення п. 1 статті 6 Конвенції або статті 1 протоколу 1 (див. рішення
у вищевказаній справі «Ромашов проти України», п. 37 та рішення
у справі «Войтенко проти України», № 18966/02, п. 37, від 29 чер-
вня 2004 року, рішення у справі «Сокур проти України», № 29439/02,
п. 28 від 26 квітня 2005 року).
22. Заявник не погоджується з аргументами уряду.
23. Суд нагадує, передусім, що в жодному разі державний орган
не може посилатися на відсутність ресурсів для оплати заборгова-
ності, присудженої рішенням суду (див. справу «Бурдов проти Росії»,
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№ 59498/00, пп. 35, CEDH 2002-III). Отже, утримуючись понад три
роки та три місяці від застосування заходів, необхідних для вико-
нання остаточного судового рішення, винесеного у справі, українсь-
кі державні органи позбавили п. 1 статті 6 Конвенції та статті 1 Про-
токолу 1 їхньої позитивної дії.
24. Цих даних достатньо для того, щоб Суд зробив висновок,
щодо порушення п. 1 статті 6 Конвенції та статті 1 Протоколу 1 у
цій справі.
ІІІ. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

25. Відповідно до статті 41 Конвенції:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї, і
якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткову компенсацію, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію»
А. Шкода

26. Суд наголошує, що, відповідно до статті 60 його Регламенту,
усі вимоги стосовно справедливої сатисфакції мають бути викладені
в цифрах та бути розподілені на частини, викладені в письмовій
формі, та супроводжуватися необхідними підтверджуючими доку-
ментами. Недотримання вищевикладених вимог може потягнути за
собою відхилення Судом заяви повністю або частково.
27. Заявник вимагає 599 євро в якості відшкодування матеріаль-
ної шкоди, а також 6 000 євро у якості відшкодування моральної
шкоди, якої він імовірно зазнав.
28. Уряд зазначає, що заявник не обґрунтував свої вимоги. Він
вважає, що вимоги стосовно відшкодування моральної шкоди за-
вищені та, що можлива констатація порушення сама по собі буде
достатньою справедливою сатисфакцією.
29. Що стосується матеріальної шкоди, спричиненої тривалістю
виконання рішення, винесеного у справі, Суд визнає, що заявник
повинен був зазнати деякої шкоди з цього приводу через інфляцію.
Суд вважає, що сума, яку вимагає заявник у якості відшкодування
моральної шкоди є надмірною (див. рішення у справі «Ернестіно
Зуло проти Італії», № 64897/01, п. 26, від 10 листопада 2004 року).
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Ухвалюючи рішення на засадах справедливості, як вимагає стаття 41
конвенції, Суд присуджує заявникові 1500 євро у якості відшкоду-
вання усіх видів шкоди, якої він зазнав.
В. судові Витрати

30. Заявник не подав жодних вимог стосовно цього питання.
c. Пеня

31. Суд вважає за доцільне призначити пеню на підставі гра-
ничної позичкової ставки (le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal)
Європейського центрального банку, до якої мають бути додані три
відсотки.

На цих підставах Суд одностайно
1. Визнає прийнятною заяву заявника стосовно скарг на пору-
шення п. 1 статті 6 Конвенції, а решту заяви визнає неприйнятною;
2. Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції;
3. Постановляє, що:
а) протягом трьох місяців з дня, коли рішення стане остаточ-
ним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач
має сплатити заявникові 1 500 євро (тисячу п’ятсот євро) для відш-
кодування матеріальної та моральної шкоди, плюс суму будь-якого
податку, який може бути стягнутий із заявника, конвертовану в ук-
раїнську гривню на день здійснення платежу;
б) на суму нараховуватиметься пеня, яка дорівнює граничній
позичковій ставці (le taux égal à celui de la facilité de prêt marginal) Євро-
пейського центрального банку плюс три відсотки з часу, коли закін-
чаться вищезгадані три місяці, і до моменту повного розрахунку.
4. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено французькою мовою, повідомлено письмово 4 жовтня
2005 року відповідно до пунктів 2 та 3 статті 77 Регламенту.
С. Доллє
секретар

Ж.-П. Коста
голова
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
ДРУГА СЕКЦІЯ
СПРАВА «СВІНТИЦЬКИЙ ТА ГОНЧАРОВ проти УКРАЇНИ»
(Заява № 59312/00)

Рішення
Страсбург
4 жовтня 2005 року
Це рішення стане остаточним за обставин, викладених у стат-
ті 44 § 2 Конвенції. Воно може бути відредагованим.

У справі «Свінтицький та Гончаров проти України»
Європейський суд з прав людини (друга секція), засідаючи па-
латою, до складу якої увійшли судді:
п. Ж.-П. Коста, голова,
п. А.Б. Бака,
п. І. Кабрал Баррето,
п. К. Юнґвірт,
п. В. Буткевич,
пані А. Мулароні,
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пані Д. Йочєнє,
та пані С. Доллє, секретар секції,
після обговорення в нарадчій кімнаті 18 січня та 13 вересня
2005 року, виносить таке рішення, що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справа порушена проти України за заявою № 59312/00, по-
даною до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав і
основоположних свобод людини (далі – Конвенція) двома громадя-
нами України Анатолієм Свінтицьким та Олександром Гончаровим
(далі – заявники) 15 травня 2000 року.
2. Заявники були представлені п. І. Погасієм, юристом, практи-
куючим у м. Кіровограді. Уряд України (далі – Уряд) був представ-
лений уповноваженими – пані В. Лутковською та пані З. Бортнов-
ською.
3. Заявники скаржились, що затримки під час виконання рішень
судів, винесених на їх користь, порушили їхні права, гарантовані п.1
ст.6 та ст.13 Конвенції, а також ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції.
4. Заяву було передано до другої секції Суду (п. 1 Правила 52 Рег-
ламенту Суду). У межах цієї секції згідно з п.1правила 26 було створено
палату, що буде розглядати справу (п. 1 статті 27 Конвенції).
5. Ухвалою від 18 січня 2005 року Суд оголосив заяву частково
прийнятною щодо скарг цих заявників. Також Суд оголосив непри-
йнятними скарги сімох інших осіб.
6. Після винесення ухвали щодо прийнятності заявники та Уряд
надали свої зауваження щодо суті (п. 1 Правила 59 Регламенту).

ФАКТИ
І. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ

7. Заявники народились у 1954 та 1960 роках відповідно, і про-
живають у м. Кіровограді, Україна.
8. До 1998 року заявники проходили службу кадровими офіцера-
ми у військовій частині А-0425. У 1998 році заявники звільнилися.
9. На момент звільнення заявники мали право на різні компенса-
ції та надбавки. Оскільки вказані кошти не були виплачені, перший
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та другий заявники звернулися до військового суду Черкаського гар-
нізону про стягнення з військової частини А-0425 вказаних коштів.
10. 13 серпня 1998 року суд задовольнив вимоги п. Свінтицького
та присудив стягнути на його користь 2 376,37 грн.
11. 24 вересня 1998 року суд задовольнив вимоги п. Гончарові та
присудив стягнути на його користь 670 грн.
12. Вказані рішення суду не були оскаржені та вступили в за-
конну силу. Виконавчі листи було направлено на виконання до ви-
конавчої служби м. Кіровограда.
13. Протягом березня 1999 року – березня 2000 року перший і
другий заявники подали ряд скарг до місцевих управлінь юстиції та
оборони, а також до місцевої прокуратури щодо невиконання рішень
суду, винесених на їх користь.
14. Листом від 6 вересня 1999 року начальник економічного уп-
равління Міністерства оборони України повідомив заявників, що
рішення суду, винесені на їх користь, не виконані через відсутність
відповідного фінансування з державного бюджету.
15. Листом від 12 січня 2000 року районна прокуратура м. Кіро-
вограда повідомила першого заявника, що рішення суду, винесене на
його користь, не може бути виконане через відсутність коштів у вій-
ськової частини та неможливістю звернення стягнення на її майно.
16. 1 серпня 2001 року рішення суду, винесене на користь п. Гон-
чарова, було повністю виконане.
17. 17 вересня 2001 року рішення суду, винесене на користь
п. Свінтицького, було повністю виконане.
ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

18. Відповідні положення національного законодавства викла-
дені у рішенні Суду «Войтенко проти України» від 29 червня 2004 року
(№ 18966/02, пп. 20-25, 29).

ПРАВО
19. Заявники скаржились на неспроможність державних органів
виконати рішення суду, винесені на їхню користь. Вони стверджува-



Приблизно 380 євро
Приблизно 107 євро
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ли про порушення п.1 ст.6 та ст.13 Конвенції, а також ст.1 Протоколу
№ 1 до Конвенції, якими передбачено наступне:

Стаття 6
«Кожен при вирішенні питання щодо його цивільних прав та
обов’язків …, має право на справедливий і відкритий розгляд упро-
довж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встанов-
леним законом…»

Стаття 13
«Кожен, чиї права і свободи, викладені у Конвенції, порушують-
ся, має право на ефективний засіб правового захисту у відповідному
національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене
особами, що діяли як офіційні особи».

Стаття 1 Протоколу № 1 до Конвенції
«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 пра-
во держави запроваджувати такі закони, які, на її думку, необхідні
для здійснення контролю за використанням майна відповідно до за-
гальних інтересів або для забезпечення сплати податків або інших
зборів чи штрафів».
І. ПОПЕРЕДНІ ЗАПЕРЕЧЕННЯ УРЯДУ

20. Уряд повторив свої заперечення, зроблені стосовно прийнят-
ності справи, щодо статусу жертви заявників та вичерпання націо-
нальних засобів захисту. В підтримку своїх тверджень Уряд надав
приклади національної судової практики.
21. Суд нагадує, що він уже відхилив ці заперечення в ухвалі
щодо прийнятності цієї справи. Національна судова практика, пред-
ставлена Урядом зараз, не демонструє достатньої логічності, щоб
Суд дійшов іншого висновку стосовно ефективності національних
засобів захисту у справах щодо невиконання рішень національних
судів. Таким чином, Суд відхиляє попередні зауваження Уряду.
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ІІ. ПОРУШЕННЯ Пункту 1 СТатті 6 ТА СТатті 13 КОНВЕНЦІЇ

22. Уряд стверджував, що рішення судів, винесені на користь
заявників, виконані у повному обсязі, а тривалість їх виконання
не була надмірною. Затримки були виправдані суспільним інте-
ресом, зокрема, необхідністю проведення військових реформ, що
вимагало більше коштів, ніж держава могла передбачити у своєму
бюджеті.
23. Заявники не погодились.
24. Суд зазначає, що рішення суду, винесене на користь п. Свін-
тицького, не було виконане протягом трьох років та одного місяця
(з серпня 1998 року до вересня 2001 року); рішення суду, винесене
на користь п. Гончарова, не було виконане протягом двох років та
одинадцяти місяців (з вересня 1998 року до серпня 2001 року). Він
далі зазначає, що ці рішення були виконані у повному обсязі після
комунікації заяви Уряду.
25. Суд вважає, що затримуючи так довго виконання рішень
судів, винесених на користь заявників, органи влади позбавили
положення п.1 ст.6 Конвенції більшості їх корисного ефекту. Суд
зазначає, що Уряд не надав жодного виправдання цим затримкам
(див. «Шмалько проти України», № 60750/00, рішення від 20 червня
2004 року, п. 45).
26. Відповідно, у цій справі було порушення п. 1 ст. 6 Кон-
венції.
27. Суд не вважає необхідним за цих обставин розглядати цю ж
скаргу окремо за ст.13 Конвенції (див. «Деркач та Палек проти України», №№ 34297/02 та 39574/02, п.42, від 21 грудня 2004 року).
ІІІ. ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 1 ПРОТОКОЛУ № 1 ДО КОНВЕНЦІЇ

28. У своїх матеріалах Уряд підтвердив, що суми, присуджені
заявникам національним судом складали майно в розумінні ст.1
Протоколу № 1 до Конвенції. Тим не менше, Уряд стверджував, що
порушення цього положення не було, оскільки право заявників на
присуджені суми не обговорювалось, а вони не були позбавлені сво-
го майна. Уряд далі зазначив, що затримки у виплаті пов’язані з
недостатніми бюджетними асигнуваннями Збройних сил з огляду на
величезну необхідність проведення військових реформ. Відповідно,
затримки були виправдані суспільним інтересом.
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29. Заявники стверджували, що виконання рішень суду, винесе-
них на їхню користь, тривало невиправдано довго та відповідно було
порушено їх права за ст.1 Протоколу № 1 до Конвенції.
30. Суд нагадує свою прецедентну практику, що неможливість
для заявника отримати результат виконання рішення суду, винесе-
ного на його або її користь, складає втручання у право на мирне
володіння майном, яке викладене у першому параграфі статті 1 Про-
токолу № 1 до Конвенції (див, серед багатьох інших, Burdov v. Russia,
no. 59498/00, § 40, ECHR 2002-III; Jasiűnienë v. Lithuania, no. 41510/98,
§ 45, 6 March 2003).
31. У цій справі Суд вважає, що неможливість для заявників
отримати результат виконання рішень суду, винесених на їхню ко-
ристь, протягом трьох років та одного місяця, а також двох років та
одинадцяти місяців складає втручання у їх право на мирне володін-
ня майном в розумінні ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції.
32. Не виконуючи рішення військового суду Черкаського гарні-
зону, національні органи протягом значного періоду часу заважали
заявниками повністю отримати присуджені їм гроші. Уряд не надав
жодного впевненого виправдання цьому втручанню, та Суд вважає,
що відсутність бюджетних коштів не може виправдовувати таку без-
діяльність. Відповідно, у цій справі також було порушення ст.1 Про-
токолу № 1 до Конвенції.
ІV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

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

34. п. Свінтицький вимагав 16 057,59 євро в якості матеріальної
та нематеріальної шкоди. П. Гончаров вимагав 15 868,38 євро з цього
ж питання. Ці суми включали розрахунок витрат від інфляції, втра-
ченого прибутку та моральних страждань, і стосувались двох рішень
суду, що згадуються у цій справі та інших трьох рішень судів, які не
були предметом розгляду цієї заяви.
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35. Уряд зазначив, що заявлені суми були необґрунтовані, над-
звичайно великі та не стосувалися цієї справи. Він закликав Суд
визначити розмір нематеріальної шкоди на об’єктивній основі.
36. Суд зазначає, що рішення суду, винесені на користь заявни-
ків були виконані у повному обсязі. Однак, він приймає до уваги,
що заявники зазнали деякої матеріальної та нематеріальної шкоди
в результаті встановлених порушень, яка не може бути відшкодова-
на лише встановленням Судом порушення. Тим не менше, заявлені
розміри компенсації є надмірними. Суд на засадах справедливості,
як вимагається статтею 41 Конвенції, присуджує загальні розміри
компенсації обох типів шкоди в залежності від тривалості періоду
невиконання 1 500 евро на користь п. Свінтицького та 1 400 євро на
користь п. Гончарова.
В. судові Витрати

37. Заявники вимагали 869 євро та 845 євро відповідно в якості
компенсації судових витрат, що виникли в національних судових
процесах та у процесі в Суді. Щодо національних судових процесів
вони посилались на процес у 2001 році, який не був предметом роз-
гляду цієї заяви.
38. Уряд вказав на недоречність до цієї справи витрат заявників
у процесі у 2001 році. Щодо процесу в Суді він зазначив, що заявни-
ки сплатили лише по 200 гривень (приблизно 35 євро) щодо їхнього
представництва в Суді.
39. Суд повторює, що для того, щоб кошти на провадження в
Суді були включені до присуджених відповідно до статті 41 сум, має
бути встановлено, що вони були дійсно витрачені та їх розмір був
необхідним для запобігання порушенню чи отримання відшкоду-
вання за встановлене порушення Конвенції, а також були адекват-
ними відповідно до критерію розміру (див. серед багатьох інших
«Нільсен та Джонсон проти Норвегії» [ВП], заява № 23118/93, п. 62
ECHR 1999-VIII).
40. Суд вирішує, що цих вимог не було дотримано у цій справі.
Проте зрозуміло, що заявники витратили певні кошти для того, щоб
їх представляли в Суді.
41. Відповідно до інформації, яка знаходиться в його розпоряд-
женні, та з огляду на вищевказані критерії, Суд вважає розумним
присудити кожному заявникові 100 євро компенсації судових витрат.
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С. пеня

42. Суд вважає прийнятним, що процентна ставка має базувати-
ся на граничній кредитній ставці Європейського центрального бан-
ку, до якої слід додати три відсоткові пункти.

На цих підставах Суд одностайно
1. Постановляє, що було порушення п.1 статті 6 Конвенції;
2. Постановляє, що немає необхідності окремо досліджувати скар-
ги заявників за ст. 13 Конвенції;
3. Постановляє, що було порушення статті 1 Протоколу № 1 до
Конвенції.
4. Постановляє, що:
(а) протягом трьох місяців з дня, коли рішення стане остаточ-
ним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач
має сплатити заявникам наступні суми:
– п. Свінтицькому 1 500 євро (одна тисяча п’ятсот євро) в
якості матеріальної та нематеріальної шкоди та 100 євро (сто євро)
судових витрат;
– п. Гончарову 1 400 євро (одна тисяча чотириста євро) в
якості матеріальної та нематеріальної шкоди та 100 євро (сто євро)
судових витрат;
(б) вказані суми мають бути конвертовані у національну ва-
люту держави-відповідача на день здійснення платежу плюс суму
будь-якого податку, який може бути стягнуто;
(в) у разі несплати чи несвоєчасної сплати державою-відпові-
дачем належної заявникові суми, на неї нараховуватиметься пеня,
яка дорівнює граничній позичковій ставці Європейського централь-
ного банку, що діятиме протягом періоду несплати, плюс три відсо-
ткові пункти.
5. Відхиляє решту вимог заявників щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 4 жовт-
ня 2005 року відповідно до пунктів 2 та 3 Правила 77 Регламенту
Суду.
С. Доллє
секретар

Ж.-П. Коста
голова
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
ДРУГА СЕКЦІЯ
СПРАВА «БІТКІВСЬКА проти УКРАЇНИ»
(Заява № 5788/02)

Рішення
Страсбург
4 жовтня 2005 року
Це рішення стане остаточним за обставин, викладених у п. 2
статті 44 Конвенції. Воно може бути відредагованим.

У справі «Бітківська проти України»
Європейський суд з прав людини (друга секція), засідаючи па-
латою, до складу якої увійшли судді:
п. Ж.-П. Коста, голова,
п. Р. Тюрмен,
п. В. Буткевич,
п. М. Угрехелідзе,
пані Е. Фура-Сандстром,
пані Д. Йочєнє,
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п. Д. Попович,
та пані С. Доллє, секретар секції,
після обговорення в нарадчій кімнаті 13 вересня 2005 року, вино
сить таке рішення, яке було прийнято у зазначений вище день:

ПРОЦЕДУРА
1. Справа порушена проти України за заявою (№ 5788/02), по-
даною до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав
і основоположних свобод людини (далі – Конвенція) громадянкою
України Наталією Дмитрівною Бітківською (далі – заявниця) 16 січ-
ня 2002 року.
2. Уряд України (далі – Уряд) був представлений уповноваже-
ними – пані З. Бортновською та пані В. Лутковською.
3. 19 вересня 2003 року Суд вирішив надіслати скаргу заявниці
щодо невиконання рішення суду, винесеного на її користь, на ко-
мунікацію з Урядом. Відповідно до положень п. 3 ст. 29 Конвенції
Суд вирішив, що і прийнятність і суть скарги будуть розглядатись
разом.

ФАКТИ
I. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ

4. Заявниця народилась у 1965 році у селі Крічка, Івано-Фран-
ківської області.
5. У 1987 році сім’я заявниці була поставлена на квартирну чер-
гу для отримання житла від держави. У 1990 році заявниця була
першою у черзі на отримання квартири. Незважаючи на це, вико-
навчий комітет Дзвиняцької сільської ради рішенням від 12 жовтня
1990 року надав житло іншій особі. Заявниця подала позов до ІваноФранківського обласного суду з метою оскарження згаданого вище
рішення сільської ради.
6. 30 серпня 1991 року, Івано-Франківський обласний суд за-
довольнив позов заявниці та зобов’язав сільську раду надати спірну
квартиру заявниці. 30 жовтня 1991 року Верховний Суд України за-
лишив рішення обласного суду без змін.
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7. У 1996 році, оскільки рішення винесене на її користь, зали-
шалось невиконаним, заявниця звернулась до Богородчанського
районного суду з позовом про заміну способу виконання рішення
та просила зобов’язати сільську раду побудувати для неї будинок.
7 жовтня 1996 року суд задовольнив позов заявниці та, відповідно,
змінив спосіб виконання рішення.
8. У 1997 році, оскільки рішення досі залишалось невиконаним,
заявниця знову звернулась до суду з позовом про заміну способу
виконання рішення та про присудження їй суми, еквівалентної вар-
тості спірної квартири. 16 червня 1997 року Богородчанський район-
ний суд задовольнив позов заявниці та присудив їй 29 000 грн. в
якості компенсації.
9. 28 грудня 2000 року голова Богородчанського районного від-
ділу державної виконавчої служби виніс постанову про арешт всіх
поточних рахунків сільської ради для забезпечення виконання рі-
шення, винесеного на користь заявниці.
10. 26 січня 2001 року Дзвиняцька сільська рада оскаржила пос-
танову від 28 грудня 2000 року в Богородчанському районному суді.
Відповідно, виконавче провадження було зупинено.
11. 12 лютого 2001 року Богородчанський районний суд задо-
вольнив частково позов сільської ради та скасував постанову де-
ржавного виконавця щодо арешту саме тих двох рахунків, на які
надходили бюджетні кошти для погашення соціальних виплат, за-
робітної плати, інш. Цим же рішенням суд дозволив накласти арешт
на всі інші рахунки.
12. Заявниця подала протест до заступника Голови Івано-Фран-
ківського обласного суду з метою оскарження цього рішення. Зас
тупник Голови відхилив її протест, про що повідомив ії своїм лис-
том від 20 квітня 2001 року. 8 жовтня 2001 року, колегія у складі
трьох суддів цивільної палати Верховного Суду України відмовила у
розгляді касаційної скарги заявниці.
13. 21 листопада 2002 року судове рішення від 16 червня 1997
року було виконане у повному обсязі та державна виконавча служба
закінчила виконавче провадження.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

14. Відповідне національне законодавство викладене в рішен-
ні справи «Ромашов проти України» від 27 липня 2004 року. (заява
№ 67534/01, §§ 16-18).
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ПРАВО
15. Заявниця скаржилась на порушення п. 1 ст. 6 Конвенції.
Вона стверджувала, що судовий розгляд справи у Богородчансь-
кому районному суді у 2001 році було несправедливим та що в ре-
зультаті цього виконавче провадження виявилось неефективним,
оскільки боржник продовжував здійснювати фінансові операції не-
зважаючи на арешт рахунків і ухилявся від виконання фінансових
зобов’язань перед заявницею. Вона також зазначала, що суди вищої
інстанції не скасували це рішення в екстраординарному порядку
оскарження. Вона також скаржилась на тривалість виконання рі-
шення, винесеного на її користь, та посилалась на п. 1 ст. 6 Кон-
венції, на ст. 13 та ст. 1 Протоколу 1 до Конвенції. Положення цих
статей містять таке:

п. 1 стаття 6 Конвенції
«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 до Конвенції
«Кожна фізична або юридична особа має право на мирне володіння
своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в
інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.
Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які, на її думку, є необхідними для
здійснення контролю за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів та
платежів».

стаття 13 Конвенції
«Кожен, чиї права і свободи, викладені в цій Конвенції, порушуються,
має право на ефективний засіб правового захисту у відповідному національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами,
що діяли як офіційні особи».
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I. ПРИЙНЯТНІСТЬ
А. Попередні зауваження Уряду

1. Статус жертви заявниці
16. Уряд вважає, що заявниця не може більше вважатися жерт-
вою порушення своїх прав, передбачених Конвенцією, оскільки вона
отримала заборгованість, належну їй за рішенням суду, у повному
обсязі. Уряд надав копії документів, які це підтверджували, включа-
ючи довідку з датами та сумами, які поступово сплачувались заявни-
ці та постанову про закінчення виконавчого провадження. Заявниця
оскаржувала цей аргумент, стверджуючи, що сума у розмірі 227 грн.
(приблизно 36 євро) відповідно до рішення суду від 16 червня 1997
року залишалось несплаченою. Вона також надала лист від державної
виконавчої служби на підтвердження своїх аргументів. У відповідь,
Уряд зазначив, що їхня інформація була вірною. Уряд також зазна-
чив, що якщо заявниця була незгодна з постановою державного ви-
конавця про закриття виконавчого провадження, то вона могла ос-
каржити її у національних судах.
17. Розглянувши вищезазначені аргументи, Суд зазначив, що
оскільки заявниця не оскаржила до суду постанову державного ви-
конавця, яка підтверджувала виконання рішення від 16 червня 1997
року у повному обсязі, то вона беззаперечно визнала цей факт та не
може ставити його під сумнів перед Судом. Суд також дійшов вис-
новку, що виконавче провадження було закінчено 21 листопада 2002
року, як це підтверджувалось офіційними документами.
18. Однак, тривале виконання рішення відповідає скарзі заявни-
ці на надмірну тривалість провадження, щодо якого державними ор-
ганами не було запропоновано визнання такої тривалості або її вип-
равдання. Суд вважає, що заявниця може і далі вважатись жертвою
стверджуваного порушення прав, гарантованих п. 1 ст. 6 Конвенції
з приводу тривалого періоду, протягом якого рішення залишалось
невиконаним (див. рішення у справі «Войтенко проти України» від
29 червня 2004 року, заява № 18966/02).

2. Невичерпання національних засобів захисту
19. Уряд зазначав, що заявниця не вичерпала національних за-
собів захисту в частині оскарження дій державного виконавця та три-
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валості провадження. Уряд надав приклади судової практики, в яких
особи успішно отримували компенсацію від державного виконавця
за затримку у виконавчому провадженні.
20. Заявниця не погодилась з цим аргументом.
21. Суд нагадав про такі ж самі питання, які вже розглядалися
та були відхилені у попередніх справах (див. згадане вище рішення у
справі «Ромашов проти України», §§ 30-32). Суд не знаходить підстав
для іншого висновку в цій справі. Відповідно, Суд відхиляє попередні
зауваження Уряду. У цих справах Суд встановив, що заявники були
позбавлені можливості використання засобу захисту, запропонова-
ного Урядом. Національна судова практика, надана Урядом, не про-
демонструвала таких достатніх прикладів, які б надали можливість
Суду дійти висновку щодо ефективності вичерпання національних
засобів захисту у справах про невиконання судових рішень.

3. Висновки
22. У світлі цих обставин Суд відхиляє попередні зауваження
Уряду.
В. Скарги заявниці на несправедливий
судовий розгляд у 2001 році

23. Заявниця скаржилась на порушення п. 1 ст. 6 Конвенції у
зв’язку з несправедливим розглядом Богородчанським районним су-
дом у 2001 (див. п. 11 вище), щодо банківських рахунків боржника,
що і створило перешкоду у виконані рішення, винесеного на користь
заявниці.
24. Суд зазначив, що заявниця не оскаржувала ці дії, хоча во-
на могла обґрунтовано скаржитись, на те, що суд відігравав вирі-
шальну роль у виконавчому провадженні щодо виконання рішення,
винесеного на її користь. Суд зазначив, що рішення Богородчансь-
кого районного суду було винесено 12 лютого 2001 року та набуло
статусу остаточного 22 лютого 2001 року. Заявниця ознайомилась
з цим рішенням у невизначену дату до 20 квітня 2001 року, коли
вона отримала відмову у поданій апеляції з Івано-Франківського
обласного суду. Це було більш ніж 6 місяців до того, як заявниця
звернулась до Суду,16 січня 2002 року. Скарга заявниці, подана до
Івано-Франківського обласного суду та до Верховного Суду України,
не може братись до уваги, оскільки ця процедура не може вважа-
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тись використанням національних засобів захисту. У світлі п. 1 ст. 35
Конвенції (див. mutatis mutandis, заява № 41974/98, рішення у справі
«Кучеренко проти України» від 4 травня 1999 року та ухвалу у справі
«Приставська проти України», заява № 21287/02, ЄСПЛ 2002-X).
З цього випливає, що ці скарги були подані з порушенням строку та
мають бути відхилені відповідно до п. п.1 та 4 ст. 35 Конвенції.
С. Скарга заявниці на відмову суду переглядати справу

25. Заявниця далі скаржилась на п. 1 ст. 6 Конвенції у зв’язку з
тим, що обласний суд та Верховний Суд України не переглянув та
скасував ухвалу від 12 лютого 2001 року (див. п. 11 та 12 вище).
26. Суд зазначив, що Конвенція як така, не гарантує право на
відновлення розгляду справи (див. mutatis mutandis ухвалу у справі
«Рейхан проти Туреччини» від 3 липня 2003 року, заява № 38422/97).
З цього випливає, що ця скарга є несумісною за правилом ratione
materiae з п.3 ст. 35 Конвенції та має бути відхилена у відповідності
до п. 4 ст. 35.
D. Скарга заявниці на тривалість невиконання рішення,
винесеного на її користь

27. Заявниця скаржилась на невиконання рішення, винесеного
на її користь, посилаючись на п. 1. ст. 6, ст. 13 Конвенції та ст. 1 Про-
токолу 1 до Конвенції.
28. Уряд зазначив, що частина подій, яка була викладена у скар-
зі, відбулась значно раніше, ніж Конвенції набула чинності для Ук-
раїни.
29. Суд зазначає, що період, який береться до уваги, починаєть-
ся лише 11 вересня 1997 року, коли України визнала право особи на
звернення до Суду. Однак, при оцінці розумності часу, який відрахо-
вується з цієї дати, береться до уваги стан провадження на той час.
30. У світлі доводів сторін, Суд дійшов висновку, що скарга на
затримку у виконанні рішення між 11 вересня 1997 року та 21 листо-
пада 2002 року порушує серйозні питання факту та права відповідно
до Конвенції, дотримання яких вимагає розгляд справи по суті. Суд
не знаходить причин для визнання цієї частини заяви неприйнят-
ною. Тому скарга заявниці на підставі ст. 13 та ст. 1 Протоколу 1 до
Конвенції не може бути визнана неприйнятною.

442

Бітківська проти України

II. ЩОДО СУТІ
а. Скарги заявниці за пунктом 1 статті 6 Конвенції
та статтею 1 Протоколу 1 до Конвенції

31. У своїх зауваженнях Уряд надав аргументи схожі з аргумента-
ми, які надавались у справах «Ромашов проти України» та «Войтенко
проти України», у яких йшлося про те, що у справі не було порушення
п. 1 ст. 6 Конвенції чи ст. 1 Протоколу 1 до Конвенції (див. рішення
у справі «Ромашов проти України», згадана вище, п. 37, та рішення у
справі «Войтенко проти України», згадане вище, п. 37).
32. Заявниця не погодилась із цим.
33. Суд зазначив, що рішення Богородчанського районного суду
від 16 червня 1997 року залишалось невиконаним більше ніж 5 років
та 2 місяці.
34. Суд нагадав, що вже було визнано порушення п. 1 ст. 6 Кон-
венції та ст. 1 Протоколу 1 до Конвенції у справі, у якій розгляда-
лись ті ж самі питання, щой у цій справі (див., наприклад рішен-
ня у справі «Сокур проти України» від 26 квітня 2005 року, заява
№ 29439/02, п.п. 30-37; та згадане вище рішення у справі «Войтенко
проти України», п. п. 53-55).
35. Розглянувши всі подані матеріали, Суд вважає, що Уряд не
надав жодного факту чи аргументу, який допускав би можливість
переконати Суд дійти іншого висновку в цій справі. Відповідно, у
цій справі було порушення п. 1 ст. 6 Конвенції та ст. 1 Протоколу 1
до Конвенції.
В. Скарга заявниці за статтею 13 Конвенції

36. Суд посилається на свої аргументи (у п. 21 вище) щодо до-
водів Уряду, які стосувались вичерпання національних засобів захис-
ту. За цих підстав, Суд установив, що заявниця не мала ефективного
національного засобу захисту щодо відшкодування шкоди, завданої
затримкою у виконанні рішення, як це вимагається ст. 13 Конвенції.
Відповідно, у цій справі було також порушено це положення.
III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

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

38. Заявниця просила сплатити 227 грн. (36 євро) в якості від-
шкодування матеріальної шкоди та 450 000 грн. (приблизно 72 000
євро) в якості відшкодування моральної шкоди.
39. Уряд зазначив, що вимога матеріальної шкоди була необґрун-
тованою (див. п. 16 вище) і що вимога моральної шкоди була над-
мірною та необґрунтованою. Уряд також зауважив, що встановлення
порушення буде достатньою сатисфакцією у цій справі.
40. У світлі встановлених обставин у цій справі (див. п. 17 ви-
ще), Суд не встановив будь-якого причинного зв’язку між визнаним
порушенням та стверджуваною матеріальною шкодою; отже, Суд
відхиляє ці скарги. Однак, Суд бере до уваги той факт, що заявниці
було завдано деякої моральної шкоди в результаті визнаного пору-
шення, і ця шкода не може бути відшкодована лише одним визнан-
ням порушення. Незважаючи на це, сума, яку вимагала заявниця, є
надмірною. Об’єктивно оцінюючи ситуацію, як цього вимагає стаття
41 Конвенції, Суд присуджує заявниці кошти у сумі у 2 500 євро в
якості відшкодування моральної шкоди.
В. судові Витрати

41. Заявниця не надала жодних аргументів з цього приводу. Суд
також нічого не присудив.
с. Пеня

42. Суд вважає за доцільне призначити пеню на підставі гранич-
ної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої
мають бути додані три відсотки.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує скарги які стосувались тривалості виконання рі-
шення від 16 червня 1997 року прийнятними та іншу частину заяви
неприйнятною;
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2. Постановляє, у цій справі було порушення ст. 6 § 1 Конвенції;
3. Постановляє, у цій справі було порушення ст. 13 Конвенції;
4. Постановляє, що у цій справі було порушення ст. 1 Протоко-
лу 1 до Конвенції.
Постановляє, що:
(а) протягом трьох місяців з дня, коли рішення стане остаточ-
ним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач
має сплати заявникові суму, що складає 2 500 євро (дві тисячі п’ятсот
євро), на відшкодування немайнової шкоди;
(б) Валюта платежу має бути конвертована у національну ва-
люту держави-відповідача на день здійснення платежу, плюс суму
будь-якого податку, який може бути стягнуто з заявника;
(с) у разі несплати чи несвоєчасної сплати державою-відпові-
дачем належної заявникові суми, на неї нараховуватиметься пеня,
яка дорівнює граничній позичковій ставці Європейського централь-
ного банку плюс три відсотки, з часу, коли закінчиться вищезгада-
ний тримісячний строк, і до моменту повного розрахунку.
5. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 11 січня
2005 року відповідно до правила 77 §§ 2 та 3 Регламенту Суду.
С. Доллє
секретар

Ж.-П. Коста
голова
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
ДРУГА СЕКЦІЯ
СПРАВА «ЛЕЩЕНКО і ТОЛЮПА проти УКРАЇНИ»
(Заява № 56918/00)

Рішення
Страсбург
8 листопада 2005 року
Це рішення стане остаточним за обставин, визначених пунк-
том 2 статті 44 Конвенції. Воно може бути відредагованим.

У справі «Лещенко і Толюпа проти України»
Європейський суд з прав людини (друга секція), засідаючи па-
латою, до складу якої увійшли судді:
п. Ж.-П. Коста, голова,
п. А.Б. Бака,
п. Р. Тюрмен,
п. К. Юнґвірт,
п. В. Буткевич,
п. М. Угрехелідзе,
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пані А. Мулароні,
та пані С. Доллє, секретар секції,
після обговорення в нарачій кімнаті 11 жовтня 2005 року, вино-
сить таке рішення, яке було прийнято у зазначений вище день:

ПРОЦЕДУРА
1. Справа порушена за заявою (№ 56918/00), поданою проти Ук-
раїни до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав
і основоположних свобод людини (далі – Конвенція) громадяна-
ми України, пані Валентиною Лещенко і паном Сергієм Толюпою
(далі – заявники), 7 березня 2000 року.
2. У Суді заявників представляє п. Ігор Воскобойников, коор-
динатор українського комітету «Хельсінкі-90». Уряд України (далі –
Уряд) представляли його уповноважені – пані З. Бортновська та пані
В. Лутковська.
3. Заявники стверджували, що тривалість провадження у їхній
справі була нерозумною. Вони посилались на пункт 1 статті 6 Кон-
венції.
4. Заява була розподілена четвертій секції Суду (пункт 1 Прави-
ла 52 Регламенту Суду). У межах цієї секції палата, яка розглядатиме
справу (пункт 1 статті 27 Конвенції), була сформована, як передба-
чено пунктом 1 Правила 26.
5. 1 листопада 2001 року і 1 листопада 2004 року Суд змінив
склад своїх секцій (пункт 1 Правила 25). Ця справа була передана до
другої секції у новому складі (пункт 1 Правила 52).
6. Ухвалою від 6 квітня 2004 року заява була визнана частково
прийнятною.
7. І заявники, і Уряд надали зауваження щодо суті (пункт 1 Пра-
вила 59).

ФАКТИ
8. Заявники є громадянами України, які народились у 1957 та
1977 роках, відповідно. Вони мешкають у с. Нижня Кринка, Украї-
на. Пані Лещенко була опікуном другого заявника до досягнення
ним повноліття.
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І. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ
А. Провадження до 11 вересня 1997 року

9. 18 січня 1993 року автобус, що належав Харцизькому транс-
портному товариству № 11414 (ХТТ), в якому другий заявник пря-
мував на роботу, потрапив у дорожньо-транспортну пригоду (ДТП),
внаслідок якої він отримав численні ушкодження і медичною ко-
місією був визнаний повністю непрацездатним.
10. 1 листопада 1993 року Радянський райсуд м. Макіївка засу-
див водія автобуса, винного в ДТП, до восьми років позбавлення
волі за порушення правил дорожнього руху, що спричинило тяжкі
наслідки. Суд не розглядав позови заявників про відшкодування
матеріальних збитків, поданих у межах кримінального проваджен-
ня, та порадив їм звертатись до судів в окремому провадженні.
11. У травні 1994 року перша заявниця, мати та одночасно офі
ційний представник другого заявника, подала від його імені до
Радянського райсуду м. Макіївки позов до ХТТ, вимагаючи відшко-
дування за тілесні ушкодження, завдані в результаті ДТП другому
заявникові.
12. 7 червня 1994 року суд задовольнив позови заявників та зо
бов’язав ХТТ сплатити їм 29 325 933 карбованців відшкодування.
Пізніше Донецький обласний суд скасував це рішення та передав
справу на новий розгляд.
13. У листопаді 1996 року другий заявник, по досягненні ним пов-
ноліття, подав свої власні позови до Радянського райсуду м. Макіїв-
ки проти ХТТ, вимагаючи відшкодування шкоди, заподіяну ДТП.
26 грудня 1996 року суд розглянув його позови та зобов’язав ХТТ
сплатити йому 36 232 грн. компенсації за моральну шкоду. Більше
того, він встановив щомісячну пенсію у розмірі 254 грн., що мала
виплачуватись йому у період з 1 грудня 1996 до 1 вересня 1997 року.
Це рішення не оскаржувалось і стало остаточним.
14. 26 лютого 1997 року заявник звернувся до Прокурора До-
нецької області з клопотанням про внесення протесту на рішення
від 26 грудня 1996 року.
15. У квітні 1997 року заступник прокурора Донецької області
подав до Президії Донецького обласного суду протест на рішення




Перехідна валюта України, яка діяла до 1996;
6 138,41 євро;
43,03 євро.
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від 26 грудня 1996 року. 9 квітня 1997 року Президія скасувала це
рішення та направила справу на новий розгляд до Радянського рай-
суду м. Макіївка.
16. 27 серпня 1997 року другий заявник був визнаний інвалідом
першої групи.
b. Провадження після 11 вересня 1997 року

17. 19 вересня 1997 року Радянський райсуд м. Макіївки задо-
вольнив клопотання заявників про призначення судово-медичної
експертизи і призупинив провадження у справі.
18. 7 жовтня 1997 року судово-медична експертиза встановила
втрату другим заявником 100% працездатності.
19. У жовтні 1997 року Радянський райсуд м. Макіївки переглянув
клопотання другого заявника на підставі скарг першої заявниці щодо
перерахунку розміру компенсації. 29 жовтня 1997 року суд частково
задовольнив клопотання другого заявника та зобов’язав ХТТ сплатити
йому 2 965,26 грн. додаткової компенсації. Суд також зобов’язав ХТТ
сплачувати другому заявникові щомісячну пенсію у розмірі 148 грн.,
починаючи з 6 жовтня 1997 року до 1 вересня 1999 року. Ухвала не
оскаржувалась у касаційному порядку і стала остаточною. Скарги пер-
шого заявника щодо матеріальної та моральної шкоди були відхилені
як необґрунтовані.
20. 4 грудня 1998 року адвокат заявника звернувся до Радянсько-
го райсуду м. Макіївки з заявою про відновлення строку на подання
касаційної скарги на рішення від 29 жовтня 1997 року. 18 грудня
1998 року суд відхилив цю заяву. Потім заявники звернулись до До-
нецького обласного суду, який 19 січня 1999 року виніс ухвалу про
залишення скарги без руху до виправлення недоліків. Заявникам
був наданий час до 1 лютого 1999 року для виправлення помилок,
чого вони не зробили відповідно до рішення Радянського райсуду
м. Макіївка від 8 лютого 1999 року, залишеного в силі Донецьким
обласним судом 18 березня 1999 року.
21. 17 липня 1999 року заявники подали скаргу до Прокурора
Донецької області, вимагаючи перегляду справи в порядку нагляду.
У вересні 1999 року заступник прокурора Донецької області вніс до
Президії Донецького обласного суду протест щодо скасування рі-
шення від 29 жовтня 1997 року. Постановою від 22 вересня 1999 року


502,33 євро;
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Президія скасувала рішення від 29 жовтня 1997 року та направила
справу на новий розгляд.
22. 25 квітня 2000 року Радянський райсуд м. Макіївки задо-
вольнив скаргу другого заявника та зобов’язав ХТТ сплатити йому
23 130,06 грн. компенсації за завдану моральну шкоду. Суд також
зобов’язав ХТТ сплатити заявникові щомісячну пенсію у розмірі
249,96 грн. за період з 6 жовтня 1997 року до 1 вересня 1999 року.
Скаргу першої заявниці щодо відшкодування матеріальної та мо-
ральної шкоди суд відхилив. Заявники оскаржили це рішення до
Донецького обласного суду.
23. 4 травня 2000 року Радянський райсуд м. Макіївки продов-
жив строк для касаційного оскарження до Донецького обласного
суду з огляду на те, що протоколи судового засідання від 25 квітня
2000 року були недоступні сторонам.
24. 15 травня 2000 року заявники подали до Донецького облас-
ного суду касаційну скаргу. 8 червня 2000 року Донецький облас-
ний суд відхилив касаційну скаргу, оскільки остання не відповідала
формальним вимогам, які встановлені статтею 292 Цивільно-проце-
суального Кодексу. Заявники виправили недоліки і Донецький об-
ласний суд розглянув касаційну скаргу по суті. 10 серпня 2000 року
суд скасував рішення Радянського райсуду м. Макіївки від 25 квітня
2000 року і направив справу на новий розгляд. Суд також виніс окре-
му ухвалу щодо нерозумності строку тривалості провадження, який,
як було встановлено, був спричинений неодноразовим направлен-
ням справи на новий судовий розгляд. Він також наголосив на без-
діяльності суддів, які розглядали справу.
25. 12 вересня 2000 року Донецький обласний суд вирішив роз-
глядати цю справу як суд першої інстанції. Зокрема, він відмітив
численні направлення справи на новий розгляд та тривалість її роз-
гляду. Сторони були запрошені на попереднє засідання 15 вересня
2000 року.
26. 16 вересня 2000 року Донецький обласний суд вирішив про-
вести слухання у справі 26 вересня 2000 року.
27. У ході слухань заявники подавали заяви про відвід судді, який
розглядав справу, вважаючи його упередженим. Ці заяви були відхи-
лені 21 вересня і 7 червня 2000 року головою Донецького обласного
суду як безпідставні.



3 198,68 євро;
42,19 євро.
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28. 12 грудня 2000 року Донецький обласний суд призначив су-
дово-медичну експертизу щодо стану здоров’я другого заявника.
29. 25 травня 2001 року представник заявників подав клопотан-
ня про відкладення розгляду справи заявників у зв’язку з його зай-
нятістю в інших справах. Він також висловив незадоволення тим,
що дати слухання були незручними для нього, і через це він був не-
уважним на слуханнях між 23 квітня та 22 травня 2000 року. Щодо
своєї відсутності на слуханні 16 січня 2001 року представник заува-
жив, що не був проінформований про це належним чином.
30. 25 червня 2001 року Апеляційний суд Донецької області виз-
нав проведення судово-медичної експертизи відносно стану здоров’я
другого заявника необґрунтованим і скасував його.
31. 9 липня 2001 року Апеляційний суд Донецької області час-
тково задовольнив позов заявників і зобов’язав солідарно ХТТ та
державне підприємство «Макіїввантажтранс» виплатити на користь
другого заявника одноразову компенсацію у розмірі 1 967,91 грн. Суд
також зобов’язав їх виплачувати йому 60 грн. щомісячно (за період
з 10 липня 2000 року до 1 вересня 2001 року), щомісячну пенсію у
розмірі 25,5 грн. за сторонню допомогу, 14,320 грн.10 для придбання
автомобіля «Таврія» (спеціальний транспортний засіб для інвалідів),
996 грн.11 для санаторно-курортного лікування і 1 275 грн.12 для при-
дбання милиць та інвалідної коляски. Також було відмовлено у за-
доволенні вимог першого заявника про відшкодування матеріальної
і моральної шкоди.
32. 7 серпня 2001 року представник заявників подав скаргу до
Верховного Суду України.
33. 8 серпня 2001 року один із співвідповідачів у справі, «Макіїв-
вантажтранс», подав касаційну скаргу до Верховного Суду України,
вимагаючи скасування ухвали Апеляційного суду Донецької області,
яким другому заявникові була присуджена компенсація моральної
шкоди, і яка, на його думку, порушувала статті 440 та 450 Цивіль-
ного кодексу.
34. 1 жовтня 2001 року Верховний Суд України вирішив переда-
ти касаційну скаргу заявників на розгляд Палати у складі 15 суддів.


333,25 євро
10,17 євро

4,24 євро
10
2 426,09 євро
11
168,74 євро
12
216,01 євро
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5 грудня 2001 року Верховний Суд України відмовив заявникам у про-
ханні про зміну складу Палати. Він також відмовив у розгляді скарги
заявників щодо суті, оскільки має юрисдикцію розглядати касаційні
скарги на предмет вірного застосування законодавства. Справа була
направлена до апеляційного суду Донецької області для визначення
можливості розгляду апеляційної скарги заявників щодо суті.
35. 21 січня 2002 апеляційний суд Донецької області видав вико-
навчі листи за рішенням від 9 липня 2001 року.
36. 21 січня 2002 року апеляційний суд Донецької області надав
заявникам час до 11 лютого 2002 року для виправлення помилок
у скарзі. 25 лютого 2002 року апеляційний суд Донецької області
повернув скаргу заявників, подану до Верховного Суду України, без
розгляду, оскільки заявники не виправили вказані помилки.
37. 24 квітня 2002 року відділ державної виконавчої служби Гір-
ничого районного управління юстиції відкрив виконавче провад-
ження за рішення від 9 липня 2001 року.
38. 11 травня 2002 року державне підприємство «Макіївванта-
жтранс» подало заяву до Гірничого районного суду м. Макіївки про
зупинення виконавчого провадження, оскільки справа знаходилась
на розгляді у Верховному Суді України.
39. 24 травня 2002 року Гірничий районний суд м. Макіївки
призупинив виконавче провадження на підставі статті 35 Закону
України «Про виконавче провадження». 17 липня 2002 року суд від-
хилив скарги державного підприємства «Макіїввантажтранс» як не-
обґрунтовані.
40. 23 та 26 вересня, 4 жовтня 2002 року і 21 липня 2003 року
відділ державної виконавчої служби Гірничого районного управлін-
ня юстиції закінчив виконавчі провадження за рішенням від 9 лип-
ня 2002 року з огляду на його виконання.
41. 17 червня 2002 року після виправлення помилок у касаційній
скарзі апеляційний суд Донецької області відправив касаційну скаргу
заявників для виявлення порушень матеріального та процесуального
характеру ухвали від 25 лютого 2002 року до Верховного Суду Украї-
ни. У своїй скарзі заявники скаржились на незаконність повернення
апеляційним судом Донецької області їхньої касаційних скарг.
42. 30 жовтня 2003 року палата Верховного Суду з цивільних
справ відхилила касаційну скаргу заявників на ухвалу від 25 лютого
2002 року, оскільки заявники не виконали вимог ухвали Донецького
обласного суду від 21 січня 2002 року, якою заявникам був наданий
час для виправлення недоліків касаційної скарги.
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43. 4 грудня 2003 року палата Верховного Суду з цивільних
справ у складі вісімнадцяти суддів відхилила касаційну скаргу
«Макіїввантажтранс» на рішення від 9 липня 2001 року як необґрун-
товану. Ухвала верховного Суду була остаточною і оскарженню не
підлягала.
ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
А. Конституція України 1996 року

44. Відповідні положення Конституції України передбачають таке:

Стаття 129
«… Основними засадами судочинства є:
1) законність;
8) забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рі-
шення суду, крім випадків, встановлених законом;
9) обов’язковість рішень суду.
Законом можуть бути визначені також інші засади судочинства
в судах окремих судових юрисдикцій».
b. Закон України «Про внесення змін до цивільного
процесуального кодексу України» від 21 червня 2001 року

45. Відповідні положення Закону від 21 червня 2001 року перед
бачають таке:

Глава ІІ. Перехідні положення
«1. Цей Закон набуває чинності з 29 червня 2001 року.
3. Цивільні справи, які до 29 червня 2001 року надійшли для
касаційного розгляду, вирішуються в порядку, визначеному для роз-
гляду апеляційних скарг.
4. Справи з протестами на судові рішення, внесені до 29 червня
2001 року, направляються до Верховного Суду України для розгляду
в касаційному порядку.
5. Рішення, які станом на 29 червня 2001 року набрали чин-
ності, можуть бути оскаржені в касаційному порядку протягом трьох
місяців [до Верховного Суду України]».
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ПРАВО
І. МЕЖІ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

46. Після ухвали Суду щодо прийнятності другий заявник подав
зауваження щодо суті, у яких він скаржився на невиконання рішень,
винесених на його користь. Він також подав зауваження, які можуть
бути визнані твердженнями про порушення статті 1 Протоколу № 1
до Конвенції.
47. Уряд зазначав, що до винесення ухвали щодо прийнятності
заявник не скаржився на порушення його прав за статтею 1 Прото-
колу № 1 до Конвенції, і, таким чином, він не може подавати цю
скаргу після згаданої ухвали. Вони вказували, що виконавче провад-
ження за рішенням від 9 липня 2001 року є невід’ємною частиною
при вирахуванні загальної тривалості провадження у справі.
48. Суд повторює, що у своїй остаточній ухвалі щодо прийнят-
ності від 6 квітня 2004 року, він визнав прийнятною скаргу заявни-
ків за пунктом 1 статті 6 Конвенції щодо тривалості провадження.
Таким чином, обсяг справи, що підлягає розгляду Судом, обме-
жується цією скаргою.
ІІ. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ

49. Заявники скаржились на те, що тривалість провадження у їх-
ній справі перевищила «розумний строк» – вимогу, закріплену пунк-
том 1 статті 6 Конвенції, яка у відповідній частині передбачає таке:
«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...».

50. Уряд зазначав, що провадження було складним і що в цій справі
не було значних періодів затримок, відповідальність за які може бути
покладена на державні органи. Зокрема, вони зазначали, що саме за-
явники несуть відповідальність за затримки у справі. Далі вони ствер-
джували, що провадження закінчилось повним виконанням рішення
від 9 липня 2001 року, винесеного на користь другого заявника.
51. Заявники не погоджувались.
52. Відповідно до практики Суду розумність тривалості про-
вадження має розглядатись у світлі конкретних обставин справи з
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урахуванням критеріїв, закріплених у його прецедентній практиці,
зокрема, складності справи, поведінки заявника і державних органів
і важливості для заявника результату спору (див. рішення від 9 лис-
топада 2004 року у справі «Світлана Науменко проти України», заява
№ 41984/98, п. 77; ухвалу від 18 травня 2004 року у справі «Тімотієвич проти України», заява № 63158/00).
53. Суд повторює, що провадження розпочалось у листопаді 1993
року (з поданням скарг у ході кримінального провадження щодо
водія автобуса, якого було засуджено за порушення правил дорож-
нього руху) і завершилось винесенням остаточної ухвали Верховного
Суду від 4 грудня 2003 року. Його загальна тривалість становить,
таким чином, десять років і один місяць. Проте, Суд зазначає, що
частина скарг заявників не підпадає під його компетенцію ratione
temporis, оскільки Конвенція набула чинності для України 11 ве-
ресня 1997 року, хоча Суд може брати до уваги стан провадження
на національному рівні до цієї дати. Таким чином, затримки, що
підпадають під компетенцію суду, почалис з 11 вересня 1997 року і
тривали майже шість років і три місяці у семи судових інстанціях,
кожна з яких розглядала справу більш ніж один раз.
54. Суд вирішує, що складність справи і поведінка заявників
та їхнього представника не можуть пояснити надмірну тривалість
провадження (див. серед інших посилань, справу «Comingersoll S.A.
v. Portugal» [GC], заява № 35382/97, п. 19, ЄСПЛ 2000-IV). Зокрема,
Суд зазначає, що ухвалами Апеляційного суду Донецької області від
10 серпня і 12 вересня 2000 року визнавалось, що тривалість провад-
ження у справі заявників була нерозумною. Він також відмічає чис-
ленні перегляди справи, які спричинили більшість затримок (див.
пункти 12, 15, 21, 24 та 34 вище).
55. Беручи до уваги обставини цієї справи в цілому і відповідне
становище другого заявника з його недієздатністю, Суд вирішує, що
при розгляді справи заявників було допущено нерозумні затримки.
56. Таким чином, тут було порушення пункту 1 статті 6 Кон-
венції.
ІІ. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

57. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і
якщо внутрішнє законодавство відповідної Високої Договірної Сторо-
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ни передбачає лише часткову сатисфакцію, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
А. Шкода

58. Заявники вимагали відшкодування нематеріальної шкоди
у розмірі 1 000 000 грн.13 і матеріальної шкоди приблизно на суму
92 011 578,22 грн.14
59. Уряд не погоджувався. Вони зазначали, що констатація пору-
шення становитиме достатню справедливу сатисфакцію. Далі вони
відмічали відсутність причинно-наслідкового зв’язку між вимогами
та встановленим порушенням.
60. Суд не знаходить жодного причинно-наслідкового зв’язку
між встановленим порушенням і будь-якими вимогами щодо від-
шкодування матеріальної шкоди. Відповідно, він нічого не присуд-
жує з цього приводу. Проте, він вважає, що заявники могли зазнати
деякої нематеріальної шкоди, яка на об’єктивній основі може бути
оцінена у 2 000 євро, які і присуджує заявникам разом.
В. судові Витрати

61. Вимоги заявників за витрати на провадження в Суді були
включені у їх вимоги щодо матеріальної шкоди. Відповідно, немає
необхідності окремо розглядати це питання.
c. Пеня

62. Суд вважає за доцільне призначити пеню на підставі гранич-
ної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої
мають бути додані три відсотки.

На цих підставах Суд одностайно
1. Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції;
2. Постановляє, що:
(а) протягом трьох місяців з дня, коли рішення стане остаточ-
ним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач
має сплатити заявникам 2 000 євро (дві тисячі євро) загалом відш-
кодування нематеріальної шкоди;
13
14

198 169 євро
14 563 418 євро
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(б) згадана сума має бути конвертована у національну валюту
держави-відповідача на день здійснення платежу;
(с) у разі несплати чи несвоєчасної сплати державою-відпові-
дачем належної заявникові суми, на неї нараховуватиметься пеня,
яка дорівнює граничній позичковій ставці Європейського централь-
ного банку плюс три відсотки, з часу, коли закінчиться вищезгада-
ний тримісячний строк, і до моменту повного розрахунку.
3. Відхиляє решту вимог заявників щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 8 листо-
пада 2005 року відповідно до пунктів 2 та 3 Правила 77 Регламенту
Суду.
С. Доллє
секретар

Ж.-П. Коста
голова
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
ДРУГА СЕКЦІЯ
СПРАВА «АНТОНЕНКОВ ТА ІНШІ проти УКРАЇНИ»
(Заява № 14183/02)

Рішення
Страсбург
22 листопада 2005 року
Це рішення стане остаточним за обставин, викладених у п. 2 стат-
ті 44 Конвенції. Воно може бути відредагованим.

У справі «Антоненков та інші проти України»
Європейський суд з прав людини (друга секція), засідаючи па-
латою, до складу якої увійшли судді:
п. Ж.-П. Коста, голова,
п. І. Кабрал Баррето,
п. К. Юнґвірт,
п. В. Буткевич,
п. М. Угрехелідзе,
пані А. Мулароні,
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пані Е. Фура-Сандстром,
та пані С. Доллє, секретар секції,
після обговорення в нарадчій кімнаті 3 листопада 2005 року,
виносить таке рішення, яке було прийнято у зазначений вище день:

ПРОЦЕДУРА
1. Справа порушена проти України за заявою (№ 14183/02), по-
даною до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) громадяна-
ми України Олексієм Анатолійовичем Антоненковим (далі – О. А.),
Олексієм Анатолійовичем Дюкіним (далі – О. Д.) та Володимиром
Петровичем Столітнім (далі – В. С.) (далі – заявники) 6 березня
2002 року.
2. Заявники були представлені п. А. В. Владимировим, юрис-
том, який практикує у м. Києві. Уряд України (далі – Уряд) був
представлений уповноваженим – пані В. Лутковською.
3. 13 жовтня 2004 року Суд вирішив комунікувати Уряду заяву.
Відповідно до положень п. 3 статті 29 Конвенції Суд вирішив роз-
глянути суть заяви одночасно з її прийнятністю.

ФАКТИ
І. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ

4. Заявники народились у 1967, 1959 та 1970 роках відповідно.
Всі вони проживають у м. Києві.
5. 26 червня 1996 року проти заявників було порушено кримі-
нальну справу.
6. 31 червня 1996 року О. Д. було заарештовано за підозрою у
вчиненні шахрайства та крадіжки. 16 серпня 1996 року В. С. та 19
серпня 1996 року О. А. було заарештовано за подібними обвинува-
ченнями. За твердженнями прокуратури, заявники обманним шля-
хом (використовуючи підроблені документи) переоформили та у по-
дальшому продали приміщення, яке належить п. К.
7. Під час розслідування прокуратура отримала декілька вис-
новків бухгалтерської експертизи відносно операції, у вчиненні якої
підозрюються заявники.
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8. 3 березня 1997 року прокурором м. Києва було затверджено
обвинувальний висновок та направлено справу до Київського місько-
го суду для визначення територіальної підсудності справи. 5 березня
1997 року Київський міський суд (далі – міський суд) направив спра-
ву до Шевченківського районного суду м. Києва (далі – районний
суд). Заявники постали перед судом за обвинуваченням у крадіжці,
шахрайстві та розкраданні документів (О. Д.), шахрайстві та підробці
документів (В. С.), а також шахрайстві та крадіжці (О. А.).
9. 2 квітня 1997 року районним судом заявників було віддано
до суду.
10. 3 квітня 1997 року районний суд звільнив О. А. та В. С. з-під
варти під заставу у 3000 грн для кожного (приблизно 1 500 доларів
США на той час) та підписку про невиїзд. 19 травня 1997 року О. Д.
також було звільнено з-під варти під заставу у 4000 грн. (приблизно
2 000 доларів США) та підписку про невиїзд. 27 травня 1997 року
заявникам було збільшено розмір застави до 17 000 грн. (приблизно
8 500 доларів США) для кожного.
11. Між квітнем 1997 року та червнем 1998 року районний суд
провів 22 слухання справи (з них 14 між вереснем 1997 року та черв
нем 1998 року). 10 разів слухання справи було відкладено переважно
через неявку в судове засідання потерпілого, свідків та адвокатів за-
явників. В ході розгляду справи 24 жовтня 1997 року судом винесено
постанову про примусовий привід свідка Ф.
12. 22 червня 1998 року районний суд вирішив направити справу
на додаткове розслідування у зв’язку з неповнотою проведення попе-
реднього розслідування. Зокрема, суд зазначив, що слідчі органи не
встановили місцезнаходження головного свідка Ф., що зробило не-
можливим для суду викликати її та допитати. Прокуратура оскаржи-
ла це рішення. 6 серпня 1998 року вказане рішення суду, крім одного
пункту, було скасовано ухвалою міського суду, оскільки недоліки
розслідування, зазначені в рішенні районного суду, могли бути вип-
равлені в судовому засіданні. Однак міський суд підтримав висновки
районного суду, що обвинувачення у розкраданні у великих розмі-
рах, висунуте проти О. Д., потребує додаткового розслідування.
13. Судовий розгляд було продовжено 2 листопада 1998 року.
З листопада 1998 року до квітня 2000 року було призначено 30 судо-
вих слухань, з яких було проведено 7 слухань. 15 слухань було скасо-
вано через неявку потерпілого, 5 слухань було відкладено у зв’язку з
відсутністю заявників, у двох випадках головуючий суддя перебував
на лікарняному. Зокрема, слухання справи, призначене на 12 травня
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2000 року, було відкладене на 17 травня 1999 року у зв’язку з тим, що
В. С. перебував у відрядженні. 15 березня 2000 року він подав до су-
ду клопотання про надання дозволу виїхати до Російської федерації
для проведення хірургічної операції, яке було задоволено.
14. 20 квітня 2000 року районний суд повернув справу на до-
даткове розслідування, обґрунтовуючи обставинами, викладеними у
рішенні від 22 червня 1998 року. Апеляційна скарга, подана проку-
ратурою з пропущенням строків подачі апеляційних скарг, була за-
лишена без задоволення міським судом 28 вересня 1998 року. 18 січ-
ня 2001 року прокурор м. Києва вніс протест в порядку нагляду на
рішення суду від 20 квітня 2000 року. 29 січня 2001 року президія
міського суду задовольнила протест та направила справу до суду пер-
шої інстанції для подальшого розгляду.
15. 4 квітня 2001 року районний суд продовжив розгляд справи.
Між квітнем 2001 року та червнем 2002 року судом було призначено
23 слухання, з яких 13 було відкладено через неявку в судове засі-
дання потерпілого (у 9-ти випадках), заявників (у 3-х випадках) та
прокурора (в 1-му випадку). В ході розгляду справи 24 квітня та 21
травня 2001 року судом винесено постанову про примусовий привід
потерпілого.
16. 17 липня 2002 року районний суд виділив матеріали кримі-
нальної справи за обвинуваченням О. Д. та О. А. у крадіжці та роз-
краданні документів в окреме провадження та направив справу в цій
частині для проведення додаткового розслідування.
17. 19 липня 2002 року районний суд закрив кримінальну справу
за обвинуваченням у шахрайстві (проти всіх заявників), розкрадан-
ні документів (проти О. Д.) та підробці документів (проти В. С.) у
зв’язку із закінченням строків давності притягнення до криміналь-
ної відповідальності; скасував заставу та наказав повернути гроші,
внесені як застава.
18. Відповідно до документів, поданих сторонами, розслідуван-
ня кримінальної справи за обвинуваченням О. Д. та О. А. у крадіжці
(як припускається) триває досі.
ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

19. Текст статей 148, 149 та 150 Кримінально-процесуального ко-
дексу України від 1960 року (загальні положення застосування за-
побіжних заходів) викладений у справі «Меріт проти України», заява
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№ 66561/01, рішення від 30 березня 2004 року (розділ «Відповідне національне законодавство»).
20. Стаття 1541 Кодексу (застосування застави) викладена у справі
«Коваль проти України» (заява № 65550/01, ухвала від 10 грудня 2002
року).
21. Стаття 281 (повернення справи на додаткове розслідування)
викладена у рішенні від 6 вересня 2005 року у справі «Салов проти
України» (заява № 65518/01, п. 72).
22. Стаття 151 Кодексу передбачає, що підписка про невиїзд по-
лягає в отриманні від підозрюваного або обвинуваченого письмово-
го зобов’язання не відлучатися з місця постійного проживання або
з місця тимчасового знаходження без дозволу слідчого (або судді).
У разі порушення підозрюваним або обвинуваченим даної ним під-
писки про невиїзд вона може бути замінена більш суворим запобіж-
ним заходом.

ПРАВО
І. ПОРУШЕННЯ Пункту 1 СТатті 6 КОНВЕНЦІЇ

23. Заявники скаржилися на надмірну тривалість криміналь-
ного провадження проти них. У листі від 18 травня 2004 року за-
явники також скаржились, що ухвала Шевченківського районного
суду м. Києва від 19 липня 2002 року була винесена несправедливо,
оскільки залишила невирішеним питання їхньої вини. Вони поси-
лались на п. 1 ст. 6 Конвенції, якою у відповідній частині передба-
чено наступне:
«...Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи
упродовж розумного строку ... судом...»

24. Уряд заперечив цей аргумент.
А. Прийнятність

1. Питання справедливого судового розгляду
25. У листі від 18 травня 2004 року заявники подали скаргу щодо
несправедливості кримінального провадження проти них. Вони за-
значили, що ухвала Шевченківського районного суду м. Києва від 19
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липня 2002 року була несправедливою в розумінні статті 6 Конвен-
ції, враховуючи, що питання вини або невинуватості заявників було
залишено відкритим у результаті закриття проти них кримінальної
справи.
26. Суд зазначає, що ця скарга була подана понад шість місяців
після того, як було винесено оспорювану ухвалу. Більше того, заяв-
ники не оскаржили вказану ухвалу до апеляційного суду м. Києва
та таким чином не вичерпали, як вимагається п. 1 ст. 35 Конвенції,
засоби захисту, доступні за українським законодавством. Таким чи-
ном, Суд відхиляє цю частину заяви відповідно до пп. 1 та 4 ст. 35
Конвенції.

2. Тривалість провадження
а. Стверджуване невичерпання національних засобів захисту

27. Уряд стверджував, що заявники не вичерпали національних
засобів захисту, оскільки вони не оскаржили ухвалу від 19 липня
2002 року до апеляційного суду м. Києва.
28. Заявники заперечили цей аргумент.
29. Суд нагадує свою прецедентну практику, що українське за-
конодавство, що діяло на той час, не надавало ефективних засобів
захисту в сенсі своєї практики за п. 1 ст. 35 Конвенції з огляду на
скарги стосовно тривалості кримінального провадження (див. справу
«Меріт проти України», цитовану вище, пп. 61–67). Він не знаходить
причин для відмови від цього висновку в цій справі. Таким чином,
Суд вважає, що заявник був звільнений від використання засобу за-
хисту, наведеного Урядом, та дотримав вимог п. 1 ст. 35 Конвенції.
б. Стверджуване недотримання правила шести місяців

30. Уряд зазначив, що відлік шестимісячного періоду подачі за-
яви почався 22 червня 1998 року або 20 квітня 2000 року, коли район-
ний суд приймав рішення про направлення справи на додаткове роз-
слідування.
31. Заявники стверджували, що судові рішення, зазначені Уря-
дом, за своїм характером були проміжними та відповідно не могли
вважатись остаточними для цілей ст. 6 та п. 1 ст. 35 Конвенції. Тому,
за твердженнями заявників, ухвали від 22 червня 1998 року або від 20
квітня 2000 року не могли починати відлік шестимісячного періоду.
32. Суд нагадує, що п. 1 ст. 6 застосовується протягом усього про-
вадження для «вирішення питання ... щодо обґрунтованості будь-яко-
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го кримінального обвинувачення» (див. «Phillips v. the United Kingdom»,
№ 41087/98, п. 39, ECHR 2001-VII). Він далі нагадує, що якщо засіб
захисту відсутній (див. п. 29 вище), відлік шестимісячного строку по-
чинається від дії, яка становить порушення Конвенції. Однак, якщо
це стосується триваючої ситуації, відлік строку починається з моменту
завершення цієї ситуації.
33. Суд зазначає, що в цій справі не обговорюється, що судове
провадження, яке є предметом розгляду (до або після ухвал суду від
22 червня 1998 року та 20 квітня 2000 року), стосувалось одного об-
сягу обвинувачень, висунутих прокуратурою проти заявників. Було
б штучним відділяти ці частини судового розгляду справи заявників
від решти кримінального провадження в цілому. Суд нагадує, що
повернення справи на додаткове розслідування відображає проце-
суальний крок тимчасового характеру, який не містить елементів
фінального судового рішення в кримінальній справі та не становить
остаточного визначення обвинувачення проти заявника (див., mutatis
mutandis, «Nikitin v. Russia», № 50178/99, п. 58, ECHR 2004_...).
34. Суд таким чином вирішує, що для В. С. шестимісячний пе-
ріод починається з ухвали суду від 19 липня 2002 року, якою за
відсутності апеляції врешті було закрито кримінальну справу проти
нього. Що стосується О. А. та О. Д., то провадження щодо них досі
триває і таким чином дає привід для можливої безперервної ситуації
порушення положення «розумного строку» за п. 1 ст. 6 Конвенції.
Відповідно, будучи поданою 6 березня 2002 року, зазначена скарга
підпадає під шестимісячну юрисдикцію Суду.
в. Загальний висновок

35. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою. Він
також зазначає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших при-
чин. Таким чином, вона має бути визнана прийнятною.
b. щодо Суті

1. Доводи сторін
36. Уряд зазначив, що справа була достатньо складною, про що
свідчить факт, що у справі було три обвинувачених. Він вказав на
необхідність вивчити ряд експертних висновків, допитати численну
кількість свідків та вивчити понад 2 тисячі сторінок документаль-
них доказів. Уряд зазначив, що національні суди проявили належ-
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ну старанність у розгляді справи, регулярно призначаючи слухання.
Він наголосив, що суди вжили заходів для прискорення розгляду
справи, прийнявши рішення про примусовий привід в судове засі-
дання свідка Ф. та потерпілого К.
37. Уряд далі наголосив, що заявники сприяли подовженню роз-
гляду справи, не з’явившись кілька разів у судове засідання, підтри-
мавши перше рішення суду про направлення справи на додаткове
розслідування та не заперечивши проти другого такого ж рішення.
Будучи прийнятими, вказані рішення, на його думку, суттєво затяг-
нули розгляд справи.
38. Заявники стверджували, що розгляд справи не був проведе-
ний з належною старанністю. Вони вказали, що були відповідальни-
ми лише за малу кількість відкладень у справі.

2. Оцінка Суду
а. Період часу, що береться до уваги

39. Суд нагадує, що період часу, який має бути взятий до уваги
для визначення тривалості кримінального провадження, починаєть-
ся з дня, коли особу «обвинувачено» в автономному або матеріаль-
ному розумінні цього терміна. Він закінчується у день, коли обви-
нувачення остаточно визначено або провадження припинено (див.
«Rokhlina v. Russia», № 54071/00, п. 81, від 7 квітня 2005 року).
40. У цій справі період, який має бути взятий до уваги, почався
з порушення кримінальної справи проти заявників 26 червня 1996
року, тривав до 19 липня 2002 року для В. С. та досі триває для О. Д.
та О. А. Суд зазначає, що з шести років та одного місяця (В. С.) та
дев’яти років та чотирьох місяців (О. Д. та О. А.) провадження ли-
ше чотири роки та десять місяців та вісім років та один місяць від-
повідно підпадають під юрисдикцію Суду ratione temporis. Однак при
оцінці розумності часу, що минув після 11 вересня 1997 року, коли
Конвенція набула чинності для України, має також братися до уваги
стан провадження на цій стадії (див. «Foti and Others v. Italy», рішення
від 10 грудня 1982 року, Series A, no. 56, pp. 18–19, п. 53).
б. Розумність тривалості провадження

41. Суд нагадує, що розумність тривалості провадження має
бути оцінена в світлі конкретних обставин справи з урахуванням
критеріїв, напрацьованих Європейським судом, зокрема складності
справи та поведінки заявника і відповідних державних органів. Крім
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того, також має братися до уваги характер процесу та значення, яке
він мав для заявника (див., серед багатьох інших, «Kalashnikov v.
Russia», заява № 47095/99, п. 125, ECHR 2002-VI).
42. Повертаючись до фактів цієї справи, Суд вважає, що існує
певний ступінь складності, властивий економічній суті обвинува-
чень, висунутих проти заявників (див. «Grauslys v. Lithuania», заява
№ 36743/97, п. 61, 10 жовтня 2000 року). Він зазначає, зокрема, що
компетентні органи мали призначити ряд експертиз щодо обставин
навколо оспорюваної операції. Однак Суд зазначає, що висновки
згаданих експертиз були зроблені під час досудового розслідуван-
ня. Більше того, суд навіть не допитував експертів, обмежившись
дослідженням висновків експертизи. Суд вважає непереконливим,
що матеріали справи обсягом у дві тисячі сторінок могли виправ-
дати загальну тривалість судового розгляду (див., mutatis mutandis,
«Ruiz&Mateos v. Spain», рішення від 23 червня 1993 року, Series A, no.
262, пп. 21 та 23, пп. 40 та 53).
43. Суд зазначає, що заявники дійсно спричинили певні затрим-
ки в провадженні. Зокрема, вони не були присутніми на кількох су-
дових засіданнях. Тривалість цих затримок не може бути визначена
точно, проте в жодному разі вона була менша, ніж шість місяців.
44. Утім, Суд вважає, що багато затримок у провадженні можуть
бути віднесені до поведінки державних органів.
45. У першу чергу він звертає увагу на провадження, які стосу-
ються повернення справи на додаткове розслідування в червні 1998
року та квітні 2000 року. В обох випадках прокурор заперечував
проти цих рішень та успішно оскаржив їх до Київського міського
суду. Суд нагадує доводи Уряду у справі «Салов проти України», що
вказане провадження стосується «спору між прокурором та судом,
а заявник не був стороною цього спору» (див. заяву № 65518/01
від 6 вересня 2005 року, п. 72). У зауваженнях у цій справі Уряд
стверджує, що заявники «підтримали» ухвалу від 22 червня 1998
року та «не заперечували» проти ухвали від 20 квітня 2000 року.
Другорядна роль заявників у цьому провадженні продемонстрова-
на фактом, що вони, на відміну від прокуратури, не мали права
на оскарження ухвал суду про направлення справи на додаткове
розслідування (див. п. 20 вище). Більше того, в обох випадках піс-
ля того, як Київський міський суд скасовував ухвали про направ-
лення справи на додаткове розслідування, матеріали справи було
направлено до суду із значними затримками. Суд, таким чином,
вважає, що державні органи мали повний контроль у провадженні,
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яке викликало зайве подовження судового розгляду на п’ять мі-
сяців у червні – листопаді 1998 року та на один рік у квітні 2000
року – квітні 2001 року.
46. Подальші затримки у провадженні були спричинені рідкими
судовими засіданнями. Хоча заявники не перебували під вартою,
Суд вважає, що судовий розгляд мав проводитись з більш щільним
графіком судових засідань з метою прискорити провадження (див.
« Čevizović v. Germany», № 49746/99, 29 липня 2004 року, пп. 51 та
60). До того ж Суд зазначає, що найбільш частою причиною для
відкладення слухань протягом усього судового розгляду була не-
явка потерпілого в судове засідання. Так було до квітня – травня
2001 року, коли суд прийняв рішення про його примусовий при-
від, та ці рішення напевно не справили жодного ефекту на його
поведінку.
47. Враховуючи вищезазначене, Суд вирішує, що тривалість про-
вадження не задовольняє вимоги «розумного строку». Відповідно тут
мало місце порушення п. 1 ст. 6 Конвенції.
ІІ. ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 2 ПРОТОКОЛУ № 4 ДО КОНВЕНЦІЇ

48. Заявники скаржились на тривале обмеження їх свободи пе-
ресування в результаті застосування підписки про невиїзд. Вони по-
силались на статтю 2 Протоколу № 4, якою у відповідній частині
передбачено наступне:
«1. Кожен, хто законно перебуває на території будь-якої держави, в межах цієї території має право на свободу пересування і свободу вибору
місця проживання.
3. На здійснення цих прав не встановлюються жодні обмеження, крім
тих, що передбачені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної або громадської безпеки, для забезпечення громадського порядку, запобігання злочинам, для охорони здоров’я
або моралі чи з метою захисту прав і свобод інших осіб.
4. Права, викладені в пункті 1, також можуть у певних місцевостях підлягати обмеженням, що встановлені згідно із законом і виправдовуються суспільними інтересами в демократичному суспільстві».

49. Суд зазначає, що ця скарга пов’язана з обставинами, дослідже-
ними вище, та відповідно так само має бути визнана прийнятною.
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1. Доводи сторін
50. Уряд стверджував, що підписка про невиїзд була застосована
до заявників як частина умов застави. Уряд зазначив, що цей захід не
може вважатись таким, що обмежує право заявників на свободу пере-
сування, оскільки його не було застосовано незаконно, державні орга-
ни не зловживали своїми повноваженнями, надаючи чи відмовляючи
у клопотанні заявників тимчасово залишити місце перебування.
51. Заявники стверджували, що підписка про невиїзд була за-
побіжним заходом, відмінним від застави. Цей захід встановив їм
зобов’язання звертатись до судді, що розглядає їхню справу, кожного
разу, коли вони мали бажання покинути своє місце перебування,
таким чином, обмеживши їх свободу пересування. Далі заявники
скаржились, що Кримінально-процесуальний кодекс забороняв за-
стосування більше одного запобіжного заходу одночасно. Тому, на
їх думку, запобіжний захід був незаконним та став неспіврозмірним
тягарем для них.

2. Оцінка Суду
а. Чи мало місце втручання

52. По-перше, Суд не знаходить необхідним вдаватися до дис-
кусії, чи була підписка про невиїзд запобіжним заходом, відмінним
від застави, чи ні. Достатньо зазначити, що в ході судового розгляду
заявники були обмежені зобов’язанням (у вигляді частини умов за-
стави чи окремим заходом) отримати дозвіл від суду залишити своє
місцезнаходження або тимчасового перебування кожного разу, коли
вони бажали виїхати кудись. Суд відповідно погоджується із заяв-
никами, що застосований захід обмежував їхнє право на свободу пе-
ресування у спосіб, що за обсягом складає втручання в сенсі статті 2
Протоколу № 4 до Конвенції (див. «Hannak v. Austria», № 17208/90,
ухвала Комісії від 13 жовтня 1993 року; «Raimondo v. Italy», рішення
від 22 лютого 1994 року, Series A no. 281-A, p. p. 19, п. 39).
53. Залишається визначити, чи відбулось таке обмеження «у від-
повідності до закону» та чи було «необхідним у демократичному сус-
пільстві».
б. Законність та мета втручання

54. Суд зазначає, що сторони не погодились щодо того, чи було
застосовано зобов’язання у відповідності до Кримінально-процесу-
ального кодексу України.
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55. Для цілей дослідження цього питання Суд нагадує, що в першу
чергу національним органам, зокрема судам, належить право вирішу-
вати проблеми інтерпретації національного законодавства (див., серед
багатьох інших, «Miragall Escolano and Others v. Spain», № 38366/97,
п. 33, ECHR 2000-I). Роль Суду обмежена з’ясуванням, чи сумісні з
Конвенцією наслідки такої інтерпретації. Це застосовується, зокре-
ма, до інтерпретації судами правил процесуального характеру (див.
«Ivanova v. Finland» (dec.), № 53504/99, 28 травня 2002 року).
56. У цьому зв’язку Суд зазначає, що, оскільки заявники стисло
посилались на питання одночасного застосування до них застави
та підписки про невиїзд, їх суттєвою позицією було те, що вони ос-
каржували скоріше факт реалізації застосованого до них заходу, ніж
його законність.
57. Таким чином, Суд не вбачає причини сумніватись у висновках
національних судів, що застосування у цій справі підписки про не-
виїзд було сумісним з національним процесуальним законодавством.
58. Суд об’єктивно вважає, що застосований захід переслідував
законні цілі, а саме, «підтримку ordre public (громадського порядку)»
та «запобігання злочинам» (див., mutatis mutandis, «Labita v. Italy» [GC],
№ 26772/95, п. 194, ECHR 2000-IV).
в. Пропорційність втручання

59. Суд відмічає, що він вирішував питання сумісності статті 2
Протоколу № 4 із зобов’язанням не залишати місцезнаходження в ряді
справ щодо Італії, включаючи справу Luordo (див. «Luordo v. Italy»,
№ 32190/96, п. 96, ECHR 2003-IX). У справі Luordo Суд визнав не
пропорційним зобов’язання, застосоване до заявника під час проце-
дури банкрутства, через її тривалість у тій справі протягом 14 років
та 8 місяців, хоча у тій справі не було продемонстровано, що заявник
бажав залишити місцезнаходження або у такому дозволі колись було
відмовлено. Цей приклад було використано в наступних справах, у
яких тривалість зобов’язання не залишати місцезнаходження відріз-
нялась від 13 років та 6 місяців (див. «Goffi v. Italy», № 55984/00, п. 20,
від 24 березня 2005 року) до 24 років та 5 місяців (див. «Bassani v.
Italy», № 47778/99, п. 24, від 11 грудня 2003 року).
60. Утім, Суд вважає, що обставини цієї справи суттєво інші для
того, щоб відрізнити від справ, згаданих вище, з наступних причин:
61. По-перше, Суд зазначає, що в цій справі заявники були суб’єк
тами кримінального провадження. Конвенція дозволяє державам за
певних обставин застосовувати запобіжні заходи, що обмежують сво-

469

Тривалість судового провадження та тривалість виконання судових рішень
боду обвинуваченої особи, щоб забезпечити здійснення ефективного
кримінального провадження, включаючи позбавлення волі. На дум-
ку Суду, зобов’язання не залишати місце перебування є пропорцій-
ним обмеженням свободи обвинуваченої особи (див., mutatis mutandis,
«Nagy v. Hungary» (dec.), № 6437/02, 6 липня 2004 року).
62. По-друге, запобіжний захід не було автоматично застосовано
протягом усього кримінального провадження проти заявників; напри-
клад, у розпорядженні Суду немає інформації, яка свідчить, що до О. Д.
та О. А., щодо яких слідство триває, було застосовано цей запобіжний
захід після липня 2002 року. Відповідно зобов’язання не залишати свої
місця перебування було застосовано до заявників протягом приблизно
п’яти років та трьох місяців, з яких чотири роки та десять місяців під-
падають під юрисдикцію Суду згідно з правилом ratione temporis.
63. По-третє, як видно з попереднього обчислення, тривалість
застосованого обмеження була значно меншою, ніж у справі Luordo
та наступних справах проти Італії.
64. З огляду на ці висновки, Суд вирішує, що лише факту три-
валості такого обмеження в цій справі Суду недостатньо для того,
щоб дійти висновку про його непропорційність. З метою вирішити,
чи було порушено справедливий баланс між загальними інтересами
в належному здійсненні кримінального провадження та особистими
інтересами заявників у реалізації права на пересування, Суд має
також упевнитись, чи справді заявники намагались залишити місце
перебування, та, якщо так, чи було їм відмовлено в цьому.
65. Згідно з доводами Уряду, які не було спростовано заявника-
ми, В. С. двічі звертався за дозволом покинути Київ та в обох випад-
ках отримав такий дозвіл.
66. З огляду на вищевикладене, Суд не може дійти висновку, що
справедливий баланс між вимогами загального інтересу та правами
заявників не було досягнуто. Тому Суд вважає, що в цій справі обме-
ження свободи пересування заявників було пропорційним.
67. Відповідно, у цій справі не було порушення статті 2 Прото-
колу № 4 до Конвенції.
ІІІ. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

68. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«...Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і
якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони пере-
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дбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає
потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
А. Шкода

69. Заявники О. А. та О. Д. вимагали по 80 000 євро, а В. С.
вимагав 100 000 євро компенсації матеріальної шкоди. Стосовно
компенсації нематеріальної шкоди кожний із заявників вимагав по
130 000 євро.
70. Уряд зазначив, що заявники не визначили суті завданої їм
шкоди та не обґрунтували розміри компенсації, яку вимагають.
71. Суд не вбачає жодного причинного зв’язку між встановленим
порушенням та матеріальною шкодою, що вимагається; відповідно
він відхиляє ці вимоги. Однак Суд вважає, що заявники цілком
обґрунтовано могли зазнати певних розчарувань та незручностей у
результаті встановлених у цій справі порушень. Вирішуючи на заса-
дах справедливості, Суд присуджує В. С. 2 000 євро, а О. А. та О. Д.
3 000 євро кожному як компенсацію нематеріальної шкоди.
В. судові Витрати

72. Заявники також вимагали 20 000 євро кожному як судові вит-
рати, понесені в національних судах та в Європейському суді з прав
людини.
73. Уряд відзначив, що заявники не надали жодних доказів на
підтвердження своїх вимог. Однак він залишив питання присуджен-
ня судових витрат на розсуд Суду.
74. Відповідно до прецедентної практики Суду заявник має пра-
во на відшкодування судових витрат лише у випадку, якщо було про-
демонстровано, що ці витрати були дійсними, необхідними та розум-
ними за розміром. Враховуючи інформацію, наявну в розпорядженні
Суду, та вищезазначені критерії, Суд вважає розумним присудити
заявникам 1 000 євро кожному для покриття всіх витрат.
c. пеня

75. Суд вважає прийнятним, що процентна ставка повинна ба-
зуватися на граничній кредитній ставці Європейського центрально-
го банку, до якої слід додати три відсотки.
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На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує скарги відносно тривалості кримінального провад-
ження проти заявників та обмеження їх свободи пересування прий-
нятними і решту заяви неприйнятною;
2. Постановляє, що було порушення п. 1 статті 6 Конвенції;
3. Постановляє, що не було порушення статті 2 Протоколу № 4
до Конвенції;
4. Постановляє, що:
(а) протягом трьох місяців з дня, коли рішення стане остаточ-
ним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач
має сплатити наступні суми, які мають бути конвертовані в націо-
нальну валюту держави-відповідача на день здійснення платежу:
(і) 2 000 євро (дві тисячі євро) п. Столітньому як нема-
теріальну шкоду;
(іі) по 3 000 євро (три тисячі євро) п. Антоненкову та п. Дю-
кіну як нематеріальну шкоду;
(ііі) по 1 000 євро (одна тисяча євро) кожному заявникові як
відшкодування судових витрат;
(іv) плюс суму будь-якого податку, який може бути стягнуто
із зазначених сум;
(б) у разі несплати чи несвоєчасної сплати державою-відповіда-
чем належної заявникові суми на неї нараховуватиметься пеня, яка
дорівнює граничній позичковій ставці Європейського центрального
банку, що діятиме протягом періоду несплати, плюс три відсотки;
5. Відхиляє решту вимог заявників щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 22 листо-
пада 2005 року відповідно до пп. 2 та 3 правила 77 Реґламенту Суду.
С. Доллє
секретар
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Ж.-П. Коста
голова
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
ДРУГА СЕКЦІЯ
СПРАВА «СКУБЕНКО проти УКРАЇНИ»
(Заява № 41152/98)

Рішення
Страсбург
29 листопада 2005 року
Це рішення стане остаточним за обставин, викладених у стат-
ті 44 § 2 Конвенції. Воно може бути відредагованим.

У справі «Скубенко проти України»
Європейський суд з прав людини (друга секція), засідаючи па-
латою, до складу якої увійшли судді:
п. Ж.-П. Коста, голова,
п. А.Б. Бака,
п. Р. Тюрмен,
п. К. Юнґвірт,
п. В. Буткевич,
п. М. Угрехелідзе,
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Тривалість судового провадження та тривалість виконання судових рішень
пані А. Мулароні,
та п. С. Найсміт, секретаря секції,
після обговорення в нарадчій кімнаті 8 листопада 2005 року, ви-
носить таке рішення, яке було прийнято у зазначений вище день:

ПРОЦЕДУРА
1. Справа порушена проти України за заявою № 41152/98, по-
даною до Європейської комісії з прав людини (далі – Комісія) від-
повідно до статті 25 Конвенції про захист прав і основоположних
свобод людини (далі – Конвенція) громадянином України п. Мико-
лою Скубенком (далі – заявник) 15 квітня 1998 року.
2. Уряд України (далі – Уряд) був представлений його уповно-
важеними – пані З. Бортновською, яку замінила пані В. Лутковська.
Заявник був спочатку представлений пані Неллі Карпухіною, адво-
катом, що практикує в Криму, яку замінили п. Костянтин Бузаджі та
пані Ольга Жуковська, адвокати, які практикують у Києві.
3. Заявник стверджував, зокрема, що виконавче провадження
було невиправдано тривалим, таким, що не відповідає вимогам стат-
ті 6 § 1 щодо розумної тривалості провадження.
4. Заяву було передано до Суду 1 листопада 1998 року, коли набув
чинності Протокол № 11 до Конвенції (стаття 5 § 2 Протоколу № 11).
5. Заяву було передано до другої секції Суду (правило 52 § 1
Регламенту Суду). Зі складу секції була створена палата, що роз-
глядала справу (стаття 27 § 1 Конвенції) в порядку, встановленому
правилом 26 § 1.
6. Ухвалою від 6 квітня 2004 року Суд визнав заяву частково прий
нятною. Він також вирішив, відповідно до правила 59 § 3 Регламенту
Суду, що виконання його функцій не вимагає проведення слухання.
7. 1 листопада 2004 року Суд змінив склад секції (правило 25
§ 1). Цю справу було передано до новосформованої другої секції
(правило 52 § 1).
8. Заявник та Уряд подали зауваження щодо суті (правило 59 § 1).

ФАКТИ
9. Заявник народився 1953 року та мешкає у м. Києві. Він ко-
лишній співробітник Інституту фізики напівпровідників Академії
Наук України (далі АНУ).
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I. КОНКРЕТНІ ОБСТАВИНИ СПРАВИ

10. З 1991 до 1995 року заявник, який уже володів кімнатою
№ 35/5 у комунальній квартирі, подав кілька скарг до різних органів
державної влади України з метою реалізації свого права на володіння
кімнатою № 35/6, що звільнилась у січні 1995 року. Рішенням від
10 липня 1995 року Ленінградська районна державна адміністрація
м. Києва (ЛДА) надала пані В.М.К. (приватній особі) право користу-
вання кімнатою № 35/6.
11. 30 серпня 1995 року заявник подав скарги до Ленінградсько-
го районного суду м. Києва (Ленінградський суд), вимагаючи висе-
лення п. В.М.К з кімнати № 35/6. Він також просив суд видати йому
ордер, що дає йому право володіти нею.
12. 22 листопада 1996 року Ленінградський суд відхилив скарги
заявника, як безпідставні. 5 лютого 1997 року Київський міський
суд скасував це рішення та направив справу на новий розгляд.
13. У грудні 1997 року заявник звернувся до Ленінградського рай
онного суду м. Києва з позовом до Академії наук України та Ленін
градської районної державної адміністрації м. Києва, вимагаючи ска-
сувати постанову від 10 липня 1995 року та виділити кімнату № 35/6
у його користування. Рішенням від 4 грудня 1997 року суд скасував
постанову від 10 липня 1995 року та визнав право заявника на ко-
ристування кімнатою. Суд зобов’язав відповідачів вжити всіх заходів,
необхідних для надання заявникові можливості користуватись його
житловою площею та виконати рішення від 4 грудня 1997 року. Рі-
шення набуло чинності 14 грудня 1997 року.
14. У січні 1998 року заявник пред’явив виконавчий лист до
Ленінградського районного відділу ДВС м. Києва. У результаті ор-
дер п. В.М.К., що давав їй право користуватись кімнатою № 35/6
було анульовано.
15. 6 лютого 1998 року заявник пред’явив виконавчий лист до
Старокиївського районного відділу ДВС м. Києва (Старокиївська
виконавча служба) з наміром зобов’язати АНУ, одного із власників
квартири, видати ордер, що дає йому право користуватись кімнатою
№ 35/6. Виконавче провадження було розпочато 23 лютого 1998 року.
16. З квітня 1998 року до лютого 1999 року заявник подав кілька
скарг до Ленінградського районного суду м. Києва, Старокиївського
районного суду м. Києва (Старокиївський суд), Київського міського
суду, Генеральної прокуратури, Київського міського управління юс-
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тиції, оскаржуючи невиконання виконавчою службою рішення суду
від 4 грудня 1997 року.
17. 1 вересня 1998 року відділ державної виконавчої служби Ста-
рокиївського районну м. Києва розпочав адміністративне провад-
ження стосовно керуючого справами АНУ, який не виконував рішен
ня, винесене на користь заявника.
18. 10 вересня 1998 року управління справами АНУ повідомило
заявника та Старокиївський суд, що заявник отримав ключі та віль-
ний доступ до кімнати № 35/6 у травні 1998 року.
19. 23 вересня 1998 року Старокиївський суд наклав штраф на
керуючого справами АНУ за невиконання рішення від 4 грудня 1997
року.
20. Директор оскаржив це рішення, оскільки він не мав повно-
важень видавати ордер на користування квартирою, стверджуючи,
що ці повноваження належать Ленінградській районній державній
адміністрації. Київський міський суд задовольнив скаргу директора
4 листопада 1998 року. 29 грудня 1998 року Старокиївський суд від-
хилив клопотання виконавчої служби Старокиївського району від
1 вересня 1998 року, яким остання ініціювала адміністративне про-
вадження відносно керуючого справами АНУ.
21. 5 серпня 1999 року заявник був звільнений з посади в АНУ
за стверджувану неявку на роботу протягом тривалого часу.
22. 6 серпня 1999 року АНУ видала наказ № 1041, що надавав
право заявникові користуватись кімнатами № 35/5 та № 35/6. Во-
ни також звернулись з клопотанням до Ленінградської районної де-
ржавної адміністрації про видачу заявникові ордера на користуван-
ня цими кімнатами.
23. 28 вересня 1999 року Ленінградська районна державна адмі
ністрація видала розпорядження № 1329, відповідно до якого заяв-
никові надавалось право користування квартирами № 5 та № 6, за
адресою вул. Доброхотова, буд. 14, у м. Києві.
24. 12 жовтня 1999 року Київське міське управління юстиції пові-
домило заявника про виконання рішення від 4 грудня 1997 року.
25. 20 жовтня 1999 року Ленінградська районна державна ад-
міністрація видала ордер на квартиру, який підтверджував його пра-
во на користування вищезгаданими квартирами.
26. 29 жовтня 1999 року заявник інформував Суд, що ордер на
користування приміщенням був недійсним, оскільки він стосувався
квартир № 5 та № 6, а не кімнат № 35/5 та № 35/6, визначених у
рішенні Ленінградського суду.
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27. У січні 2001 право власності на квартиру № 35, що належало
АНУ, було передано Ленінградській районній державній адміністра-
ції м. Києва.
28. У липні 2003 року житлово-комунальний відділ Ленінград-
ської районної державної адміністрації м. Києва поінформував заяв-
ника, що він буде забезпечений ордером на житлове приміщення.
29. 7 серпня 2003 року Ленінградська районна державна адмі
ністрація видала розпорядження № 1411, яке підтверджувало право
заявника на користування кімнатою № 35/6 та 2 вересня 2003 року
видала ордер на користування.
ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

30. Відповідні положення національного законодавства та прак-
тики наведені у рішенні «Ромашов проти України» (№ 67534/01, §§ 1619, 27 липня 2004 року) та ухвалі щодо прийнятності у цій справі
(«Скубенко проти України», № 41152/98, 6 квітня 2004 року).

ПРАВО
I. МЕЖІ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

31. Суд зазначає, що після того, як справу було визнано прий-
нятною, заявник подав нову скаргу, що ґрунтувалась на стверджу-
ваному порушенні статті 34 Конвенції. Він також повторював свої
скарги щодо стверджуваного порушення статті 13 Конвенції та стат-
ті 1 Протоколу № 1 до Конвенції.
32. Суд повторює, що у своїй ухвалі від 6 квітня 2004 року у цій
справі він визнав прийнятними скарги за статтею 6 § 1 Конвенції
стосовно тривалого невиконання рішення Ленінградського районно-
го суду м. Києва від 4 грудня 1997 року. Він також вважав, посилаю-
чись на рішення у справі «Нурей Сен проти Туреччини» (№ 25354/94,
§ 200, 30 березня 2004 року), що було б недоречно розглядати додат-
кові скарги окремо, оскільки вони не були уточненням початкової
скарги, поданої до Суду у квітні 1998.
33. Суд зазначає, що тепер межі розгляду справи у Суді обме-
жені скаргою, яка була визнана прийнятною, оскільки Суд, будучи
обмеженим своєю ухвалою щодо прийнятності, не має юрисдикції

477

Тривалість судового провадження та тривалість виконання судових рішень
розглядати вищезгадані скарги стосовно їх суті (див «Л.С.Б. проти
Великобританії», рішення від 9 червня 1998 року, Звіти щодо рішень і
ухвал 1998-III, § 35).
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 6 § 1 КОНВЕНЦІЇ

34. Заявник скаржиться, що в результаті тривалого невиконання
рішення, винесеного на його користь, його право на справедливий
судовий розгляд було порушено. Він посилався на статтю 6 § 1 Кон-
венції, положення якої у відповідній її частині закріплюють таке:
«При визначенні його громадянських прав і обов’язків… кожен має
право на справедливий і відкритий розгляд… незалежним і безстороннім судом, створеним відповідно до закону».

35. Уряд стверджував, що у справі заявника не було порушення
статті 6 § 1 Конвенції. Зокрема він посилався на технічну помилку,
зроблену в паперах заявника, тобто зазначення іншої кімнати. Ок-
рім того, виконавче провадження було закінчено оскільки рішення
було виконано, і заявник отримав ордер на користування цією кім-
натою. Вони також вказували, що заявник не виявляв готовності
сприяти виконанню рішення і не звертався до відповідних держав-
них органів, відповідальних за його фактичне виконання, включаю-
чи житловий відділ місцевого органу влади та ради.
36. Заявник стверджував, що виконавче провадження продовжу-
валось невиправдано тривалий час та, що не було механізму виконання
рішень подібних до такого, що розглядається. Зокрема він скаржився,
що у внутрішньому законодавстві не було відповідних законодавчих
гарантій для виконання остаточних рішень, які були б також ефектив-
ними на практиці.
37. Суд зазначив, що в цій справі затримка у виконавчому про-
вадженні становила приблизно п’ять років і дев’ять місяців, оскіль-
ки рішення на користь заявника було винесено 4 грудня 1997 року
та остаточно виконано 2 вересня 2003 року, після того, як справу
було комуніковано до Уряду-відповідача. Уряд не надав будь-яких
переконливих виправдань за затримки.
38. Суд, враховуючи свою значну прецедентну практику в пи-
танні невиконання (див, серед багатьох інших джерел, «Ромашов
проти України», № 67534/01, § 46, 27 липня 2004 року), констатує по-
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рушення статті 6 § 1 Конвенції з огляду на невиправдану тривалість
виконавчого провадження у справі заявника.
ІII. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

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

40. Заявник просив відшкодувати матеріальну шкоду у розмірі
1 012, 63 євро, тобто суму, яку він був вимушений заплатити за орен-
ду іншого помешкання. Окрім того, він просив відшкодувати нема-
теріальну шкоду, спричинену моральними стражданнями та емоцій-
ним напруженням, з огляду на незаконну неспроможність держави
виконати рішення та чинення перешкод у його спілкуванні з Судом.
41. Уряд зазначав, що заявник не зазнав жодної матеріальної
шкоди, оскільки немає причинного зв’язку між встановленим пору-
шенням та заявленою матеріальною шкодою. Щодо нематеріальної
шкоди, вони пропонували відхилити вимоги чи присудити розумну
суму на підставі прецедентної практики Суду, економічної ситуації в
державі та принципу, що заяви, подані до Суду, не можуть слугувати
основою для невиправданого збагачення.
42. Суд знаходить, що з обставин справи не можна встановити
причинний зв’язок між встановленим порушенням та стверджува-
ною заявником матеріальною шкодою. Відповідно, немає підстав
присуджувати компенсацію за цією скаргою. Суд, вирішуючи на
справедливій основі, як передбачено статтею 41 Конвенції, присуд-
жує заявникові 2 720 євро нематеріальної шкоди.
В. судові Витрати

43.  Заявник у подальшому просив відшкодувати 652,72 євро на
поштові та юридичні витрати, переклад правових документів та су-
дову експертизу щодо розміру нематеріальної шкоди.
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44. Уряд стверджував, що вимоги, пов’язані з поштовими вит-
ратами та перекладом документів не обов’язково були понесені, ос-
кільки заявник не надав цьому підтвердження. Уряд також запере-
чував щодо присудження витрат на судову експертизу, оскільки не
був упевнений, що ці витрати були необхідними.
45. Враховуючи наявну інформацію, той факт, що заявник мав
представників, які подавали зауваження до Суду, та що він дійсно
поніс деякі витрати у проваджені, Суд, вирішуючи на справедливій
основі, як передбачено статтею 41 Конвенції, присудив заявникові
400 євро на поштові витрати, понесені заявником для його юридич-
ного представництва.
c. Пеня

46. Суд вважає за доцільне призначити пеню на підставі гранич-
ної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої
мають бути додані три відсотки.

На цих підставах Суд одностайно
1. Постановляє, що в цій справі було порушення п. 1 ст. 6 Кон-
венції;
2. Постановляє, що
(а) протягом трьох місяців з дня, коли рішення стане остаточ-
ним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач
має сплати заявникові 2 720 євро (дві тисячі сімсот двадцять євро)
моральної шкоди та 400 євро (чотириста євро) судових витрат, плюс
суму будь-якого податку, який може бути стягнуто з заявника;
(б) валюта платежу має бути конвертована у національну ва-
люту держави-відповідача на день здійснення платежу;
(в) у разі невиплати чи несвоєчасної виплати державою-від-
повідачем належних заявникові сум, на них нараховуватиметься пе-
ня, яка дорівнює граничній позичковій ставці Європейського цент-
рального банку плюс три відсотки, з часу, коли закінчиться вищез-
гаданий тримісячний строк, і до моменту повного розрахунку.
3. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 29 листо-
пада 2005 року відповідно до п. п. 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду.
С. Найсміт
секретар
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
ДРУГА СЕКЦІЯ
СПРАВА «Шевченко проти УКРАЇНИ»
(Заява № 10905/02)

Рішення
Страсбург
29 листопада 2005 року
Це рішення стає остаточним за обставин, зазначених у п. 2 стат-
ті 44 Конвенції. Воно може бути відредагованим.

У справі «Шевченко проти України»
Європейський суд з прав людини (друга секція), засідаючи пала
тою, до складу якої увійшли судді:
п. Ж.-П. Коста, голова,
п. А.Б. Бака,
п. І. Кабрал Баррето,
п. Р. Тюрмен,
п. В. Буткевич,
пані Д. Йочєнє,
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п. Д. Попович,
п. С. Нейсміт, заступник секретаря секції,
після обговорення в нарадчій кімнаті 8 листопада 2005 року, ви-
носить таке рішення, яке було прийнято у зазначений вище день:

ПРОЦЕДУРА
1. Справа порушена проти України за заявою (№ 10905/02), по-
даною до Суду проти України громадянкою України Валентиною
Тимофіївною Шевченко (далі – «заявниця») 10 вересня 2001 року
відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав і основних свобод
людини (далі – Конвенція).
2. Уряд України (далі – Уряд) був представлений його уповно-
важеним – пані З. Бортновською, яку пізніше замінила пані В. Лут
ковська.
3. 9 травня 2003 року Суд вирішив направити заяву на комунікацію
Урядові, відповідно до п. 1 статті 6, статті 13 Конвенції та статті 1 Про-
токолу № 1 до Конвенції у зв’язку з невиконанням рішення Зарічного
районного суду м. Суми, винесеного 15 листопада 1999 року на користь
заявниці. Відповідно до положень п. 3 статті 29 Конвенції Суд вирішив
розглядати питання щодо суті та прийнятності заяви одночасно.

ФАКТИ
4. Заявниця, п. Валентина Тимофіївна Шевченко, громадянка
України, народилася 23 лютого 1970 року та проживає у м. Одесі,
Україна.
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ

5. У жовтні 1999 року заявниця подала позов у Зарічний район-
ний суд м. Суми до управління освіти Сумської міської ради (далі –
управління освіти), з метою відшкодування заборгованості із за-
робітної плати.
6. 15 листопада 1999 року Зарічний районний суд задовольнив її
позов і зобов’язав управління освіти сплатити 1 181,71 грн. в якості


1. 232,21 євро
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компенсації. 19 січня та 28 січня 2000 року управління освіти спла-
тило заявниці 199,39 грн., на виконання рішення.
7. 1 лютого 2000 року заявниця подала позов в Зарічний район-
ний суд до державної виконавчої служби м. Суми щодо невиконання
рішення суду від 15 листопада 1999 року. Вона також подала скаргу
на неправомірні дії державної виконавчої служби в зв’язку з рішен-
ням останньої щодо об’єднання виконавчого провадження проти
управління освіти.
8. 9 березня 2000 року Зарічний районний суд відхилив позов як
необґрунтований. Зокрема, суд установив, що рішення від 15 листо-
пада 1999 року не може бути повністю виконано у зв’язку з відсутніс-
тю коштів на рахунках управління освіти.
9. 19 квітня 2000 року Сумський обласний суд (далі – Сумський
суд) відхилив касаційну скаргу заявниці на рішення від 9 березня
2000 року.
10. Скарги заявниці щодо перегляду рішення в порядку нагляду,
подані голові Сумського суду, були відхилені 11 травня 2000 року в
зв’язку з їх необґрунтованістю.
11. 15 червня 2000 року Зарічна виконавча служба повідомила
заявницю про те, що було видано 1 152 виконавчих листів проти
управління освіти на загальну суму 348 529, 80 грн. Державна вико-
навча служба також повідомила заявницю, що рішення не може бути
виконано в зв’язку з відсутністю коштів. Заявницю було запрошено
отримати 74 грн. на виконання рішення.
12. 21 серпня 2000 року заступник голови Сумського суду подав
протест до президії суду на рішення Зарічного суду від 9 березня
2000 року. 4 вересня 2000 року президія Сумського суду скасувала
рішення Зарічного суду від 9квітня та від 19 квітня 2000 року і на-
правила справу на новий розгляд.
13. У результаті вжитих заходів державною виконавчою службою
протягом 2000 року заявниця отримала 411,38 грн.
14. 1 лютого 2001 року Зарічний суд відхилив скарги заявниці
як необґрунтовані. 23 лютого 2001 року Сумський суд залишив без
змін це рішення. Зокрема, суд постановив, що за наявності такого
числа відкритих виконавчих проваджень проти однієї установи, ці
провадження можуть бути об’єднані у зведене виконавче проваджен-


2. 39,18 євро
66 908 євро

14,21 євро

78,56 євро
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ня. Суд також повідомив заявниці, що часткове виконання рішень
виконавчою службою було правомірним.
15. На час подачі заяви борг перед заявницею становив 770,33 грн.
16. 8 серпня 2001 року виконавче провадження було закрите у
зв’язку з відсутністю коштів в управлінні освіти.
17. 5 жовтня 2003 року заявниця повідомила Суд, що рішення,
винесене на її користь, залишилося невиконаним.
18. 5 березня 2004 року заявниця повідомила Суд, що вона от-
римала всю суму заборгованості. Заявниця також стверджувала, що
отримала додатково 500 грн. компенсації. 17 травня 2004 року уряд
повідомив Суд, що рішення, винесене на користь заявниці, викона-
но повністю.
ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

19. Національне законодавство, викладене в рішенні по справі
«Ромашов проти України» (заява № 67534/01, пп. 16-18, від 27 липня
2004 року).

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ Пункту 1 СТАТТІ 6 ТА СТАТТІ 13
КОНВЕНЦІЇ ТА СТАТТІ 1 ПРОТОКОЛУ № 1

20. Заявниця скаржилася на невиконання органами державної
влади рішення Зарічного районного суду м. Суми від 15 листопа-
да 1999 року і заявила, що затягування виконавчого провадження
було необґрунтованим. Вона посилається на п. 1 статті 6 та статтю
13 Конвенції, а також на статтю 1 Протоколу № 1 Конвенції, які у
відповідних частинах передбачають таке:

п. 1 статті 6
«Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи
упродовж розумного строку незалежним i безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків
цивільного характеру (...)»




151,53 євро
78,74 євро
Сума, що вочевидь належала до іншої компенсації заявниці.
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Стаття 13
«Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено
має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному
органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження»

Стаття 1 Протоколу № 1
«Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм
майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в
інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними
принципами міжнародного права.
Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави
вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати
контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів
або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів.»
А. Прийнятність

21. Щодо скарги за статтею 17 Конвенції, Суд вважає, що вона
є повністю необґрунтованою (див. справу «Ромашов проти України»,
№ 67534/01 п.36 від 27 липня 2004 року). Суд встановив, що ця скар-
га явно необґрунтована і повинна бути відхилена відповідно до п. 3,
4 статті 35 Конвенції.
22. Суд вважає, що скарги заявника відповідно до п. 1 статті 6,
статті 13 Конвенції та статті 1 Протоколу № 1, стосовно затягування
виконання рішення Зарічного районного суду м. Суми від 15 лис-
топада 1999 року не є необґрунтованими у розумінні п.3 статті 35
Конвенції. Суд також зауважує, що ці скарги не є неприйнятними з
будь-яких інших причин. Таким чином, вони повинні бути визнані
прийнятними.
b. Щодо суті

23. Уряд стверджував, що для виконання рішення, винесеного
на користь заявниці, було вжито всіх необхідних заходів відповідно
до національного законодавства. Уряд зауважив, що затримка у ви-
конанні з 15 листопада 1999 року (дата прийняття рішення Зарічним
районним судом м. Суми) до дати виконання (дата, коли заявницю
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вперше повідомили про повне виконання рішення, та виплата їй
всієї суми, зазначеної в цьому рішенні) не порушує прав заявниці та
було спричинено тяжким матеріальним становищем системи освіти
в Україні.
24. Заявниця не погодилася з таким твердженням Уряду. Зокрема,
вона скаржилася на те, що виконання рішення було дуже тривалим.
25. Суд зауважив, що рішення від 15 листопада 1999 року зали-
шалося невиконаним повністю чи частково до березня 2004 року.
Тільки після того, як 9 травня 2003 року справу було направлено на
комунікацію з урядом, заборгованість було погашено.
26. Суд уже знаходив порушення п. 1 статті 6, статті 13 Конвенції
та статті 1 Протоколу № 1 у справах з подібних питань (див. справу
«Войтенко проти України», рішення від 29 червня 2004 року, заява
№ 18966/02, пп.43, 48 та 55).
27. Розглянувши подані матеріали, Суд зауважив, що Уряд не по-
дав жодних фактів чи аргументів для того, щоб Суд міг дійти проти-
лежного висновку в цій справі. Суд дійшов висновку, що затримкою у
виконанні рішення, винесеного на користь заявниці, протягом майже
п’яти років органи влади перешкодили заявниці отримати належні
їй кошти. Більше того, у заявниці не було ефективних національ-
них засобів правового захисту, щоб відшкодувати шкоду, спричинену
тривалим виконанням рішення по справі.
28. Відповідно в цій справі було порушення п.1 статті 6, статті 13
Конвенції та статті 1 Протоколу № 1.
IІ. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

29. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і
якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає
потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
A. Шкода

30. Заявниця вимагала виплатити суму в розмірі 6 700 грн. в
якості компенсації моральної шкоди.


Приблизно 1 100 євро
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31. Уряд зауважив, що заявниці не було спричинено шкоди та
визнання порушення саме по собі буде достатньою справедливою
сатисфакцією.
32. Здійснюючи свою оцінку на засадах справедливості, відповід-
но до статті 41 Конвенції, Суд присуджує заявниці суму в розмірі 1
100 євро, як відшкодування моральної шкоди.
В. судові Витрати

33. Заявниця також вимагає виплатити їй 2 000 грн.10 в якості
відшкодування судових витрат.
34. Уряд вважає цю суму надмірною та необґрунтованою, яка є
непропорційною до шкоди, заявленої заявницею. Більше того, уряд
стверджував, що документи, подані заявницею до Суду, можуть бу-
ти недостовірними, оскільки такі витрати не були необхідними та
обов’язковими для заявниці.
35. Беручи до уваги інформацію, якою володіє Суд, факт того,
що у заявниці був представник, який подавав зауваження до Суду, а
також те, що вона понесла витрати, пов’язані зі зверненням до Суду,
Суд, здійснюючи свою оцінку на засадах справедливості відповідно
до статті 41 Конвенції, присуджує заявниці суму в розмірі 200 євро,
як відшкодування судових витрат.
C. Пеня

36. Суд вважає, що пеня, яка нараховуватиметься у разі несвоє-
часної сплати, дорівнює граничній позичковій ставці (marginal lending
rate) Європейського центрального банку плюс три відсоткові пункти.

На цих підставах суд одностайно
1. Оголошує скарги заявниці відповідно до п.1 статті 6, статті 13
Конвенції та статті 1 Протоколу № 1 прийнятними, а в іншій час-
тині неприйнятною.
2. Постановляє, що в цій справі було порушення п. 1 статті 6
Конвенції;
3. Постановляє, що в цій справі було порушення статті 13 Кон-
венції;
10

324, 847 євро

487

Тривалість судового провадження та тривалість виконання судових рішень
4. Постановляє, що у цій справі було порушення статті 1 Прото-
колу № 1 до Конвенції;
5. Встановлює, що:
a) протягом трьох місяців з дня, коли рішення стане остаточ-
ним відповідно до п.2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач має
сплатити заявникові такі суми, конвертовані в національну валюту
держави-відповідача на день здійснення платежу:
(і) 1 100 євро (одна тисяча сто євро) за моральну шкоду;
(іі) 200 євро (двісті євро) судових витрат;
(ііі) плюс суму будь-якого податку, який може бути стягну-
тий із заявниці;
b) після вищезазначених трьох місяців і до остаточного розра-
хунку на названі суми нараховуватиметься простий відсоток (simple
interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського цент-
рального банку, що діятиме в період несплати, плюс три відсоткові
пункти;
6. Відхиляє інші вимоги заявниці щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено в письмовій формі
29 листопада 2005 року відповідно до пп. 2 та 3 статті 77 Регламенту
Суду.
С. Найсміт
секретар
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
ДРУГА СЕКЦІЯ
СПРАВА «ХАНЕНКО проти УКРАЇНИ»
(Заява № 10174/02)

Рішення
Страсбург
13 грудня 2005 року
Це рішення стає остаточним за обставин, зазначених у § 2 статті
44 Конвенції. Воно може бути відредагованим.

У справі «Ханенко проти України»
Європейський суд з прав людини (друга секція), засідаючи па-
латою, до складу якої увійшли судді:
п. А.Б. Бака, голова,
п. І. Кабрал Баррето,
п. К. Юнґвірт,
п. В. Буткевич,
п. М. Угрехелідзе,
пані А. Мулароні,
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пані Е. Фура-Сандстром,
та пані С. Доллє, секретар секції,
порадившись у нарадчій кімнаті 22 листопада 2005 року, вино-
сить таке рішення, яке було прийнято у зазначений вище день:

ПРОЦЕДУРА
1. Справа порушена проти України за заявою (№ 10174/02), по-
даною до Суду проти України громадянкою України Олександрою
Лаврентіївною Ханенко (далі – заявниця) 13 серпня 2001 року від-
повідно до статті 34 Конвенції про захист прав людини і основопо-
ложних свобод (далі – Конвенція).
2. Уряд України (далі – Уряд) був представлений його уповнова-
женими – пані В. Лутковською та З. Бортновською.
3. 9 травня 2003 року Суд вирішив направити заяву на комуні-
кацію Урядові. Суд, відповідно до п. 3 статті 29 Конвенції, вирішив
розглядати питання щодо суті та прийнятності заяви разом.

ФАКТИ
I. Конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ

4. Заявниця народилася в 1945 році та проживає у м. Первомай-
ську Миколаївської області.
А. Перший етап провадження

5. 22 грудня 1997 року Первомайським міським судом заявницю
було визнано винною в наклепі та призначено покарання у вигляді
громадської догани. Цим же рішенням суд відхилив скарги заявниці
на незаконні дії пана та пані С. як необґрунтовані. 29 січня 1998 ро-
ку Миколаївський обласний суд залишив це рішення без змін.
b. Другий етап провадження

6. Двома рішеннями від 16 лютого та 21 листопада 2000 року
Первомайський міський суд зобов’язав Первомайський міський від-
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діл освіти (далі – відділ освіти) сплатити заявниці 2 641, 19 грн. як
заборгованість із заробітної плати та інші виплати.
7. 31 березня 2000 року та 5 лютого 2001 року відповідно відді-
лом державної виконавчої служби Первомайського міського управ-
ління юстиції було відкрито виконавчі провадження на виконання
зазначених рішень.
8. Листами в період між 2000 та 2003 роками виконавчою служ-
бою та Міністерством освіти заявницю було повідомлено про те, що
рішення, винесені на її користь, не можуть бути виконані в зв’язку
з відсутністю коштів у державному бюджеті на відповідні видатки
відділу освіти.
9. Як стверджує Уряд, відділ освіти на виконання рішень суду
перерахував кошти на депозитний рахунок виконавчої служби двома
частинами 27 червня та 4 липня 2003 року.
10. Заявницю було повідомлено про те, що 9 та 10 липня 2003
року вона зможе отримати належні їй кошти, звернувшись до вико-
навчої служби. Проте заявниця не з’явилася до виконавчої служби
та не отримала відповідні кошти.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

11. Національне законодавство викладене в рішенні щодо справи
«Войтенко проти України» (заява № 18966/02, пп. 20-25, від 29 червня
2004 року).

ПРАВО
I. МЕЖІ СПРАВИ

12. Суд зазначає, що після того, як справу було направлено на
комунікацію з Урядом, заявницею було подано нові скарги на пред-
мет того, що національними судами та прокуратурою не розгляда-
лись її скарги щодо незаконного звільнення з роботи та пересліду-
вання її органами влади.
13. Суд вважає, що нові скарги не є доповненням до тих скарг,
які були подані до Суду приблизно два з половиною роки раніше та
стосувалися стверджуваного невиконання рішень Первомайського


Приблизно 440 євро
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міського суду від 16 лютого та 21 листопада 2000 року, відносно яких
сторони надали свої коментарі. Нові скарги також не є повідомлен-
ням про результат чи незаконність кримінального провадження
проти заявниці. Таким чином, Суд вирішує, що немає підстав для
розгляду нових скарг в окремому проваджені від тих, які були по-
дані раніше (див. справу «Пиряник проти України», заява № 75788/01,
п. 20, рішення від 19 квітня 2005 року).
II. ПРИЙНЯТНІСТЬ

14. Заявниця скаржилась на невиконання державними органами
рішень Первомайського міського суду від 16 лютого та 21 листопада
2000 року повністю та вчасно. Вона посилається на п. 1 статті 6 Кон-
венції, що у відповідній частині передбачає таке:

п. 1 статті 6
«...Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи
упродовж розумного строку незалежним i безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків
цивільного характеру...»
А. Попередні зауваження Уряду

1. Статус жертви заявниці
15. Уряд зауважував, що в зв’язку з тим, що рішення суду від 16
лютого та 21 листопада 2000 року повністю виконані, заявниця більше
не може вважатися жертвою порушення її прав за п. 1 статті 6 Конвен-
ції. Уряд зазначав, що заява має бути визнана неприйнятною.
16. Заявниця не погодилась. Зокрема, вона стверджувала, що їй
не було виплачено заборгованість за рішенням суду.
17. Суд зауважив, що 9 липня 2003 року заявницю було належним
чином повідомлено про те, що гроші, які належать їй за рішеннями,
знаходяться на депозитному рахунку виконавчої служби та заявниця
може їх отримати. Таким чином, Суд зазначає, що рішення суду були
виконані цього дня, оскільки матеріали справи не містять інформації
про те, що були обставини, які б перешкоджали заявниці отримати
кошти від виконавчої служби.
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18. Однак, той факт, що рішення суду виконане, не позбавляє
заявницю статусу жертви в період, коли рішення залишалось неви-
конаним (див. вищезазначену справу «Войтенко проти України», пп.
34-35). Відповідно Суд відхиляє попередні зауваження Уряду щодо
втрати статусу жертви.

2. Вичерпання національних засобів захисту
19. Уряд також стверджував, що заявниця не використала націо-
нальні засоби захисту, оскільки вона не оскаржувала дії чи бездіяль-
ність державних виконавців у національних судах.
20. Заявниця не погодилась.
21. Суд доходить висновку, що у світлі своїх висновків у схожих
справах зауваження Уряду були відхилені (див., наприклад, справу
«Ромашов проти України», заява № 67534/01, пп. 30-33, рішення від
27 липня 2004 року).
В. Інші скарги

22. Заявниця також скаржилась за п. 1 статті 6 Конвенції щодо
результату та незаконності кримінального провадження
23. Суд зауважує, що остаточним рішенням у справі в сенсі п. 1
статті 35 Конвенції було рішення Миколаївського обласного суду від
29 січня 1998 року і, таким чином, було більше, ніж шість місяців
перед датою, коли заяву було подано до Суду. Відповідно ця частина
заяви була подана не в установлені строки та має бути відхилена
відповідно до пп. 1 та 4 статті 35 Конвенції.
С. Висновки

24. Суд вирішує, що скарги заявниці за п. 1 статті 6 Конвенції що-
до тривалості виконання рішення Первомайського міського суду від 16
лютого та 21 листопада 2000 року порушує серйозні питання фактів та
права відповідно до Конвенції, визначення яких вимагає розгляду по
суті. Суд не знаходить підстав для визнання заяви неприйнятною.
III. ЩОДО СУТІ

25. У своїх зауваженнях Уряд зазначає, що в цій справі не було
порушення п. 1 статті 6 Конвенції (як у вищезазначеній справі «Войтенко проти України», п. 37).
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26. Заявник не погодився.
27. Суд зауважив, що рішення Первомайського міського суду від
16 лютого та 21 листопада 2000 року не виконувались більше, ніж
три роки п’ять місяців та два роки вісім місяців відповідно.
28. Суд зазначає, що в подібних справах Суд уже встановлював
порушення п. 1 статті 6 Конвенції (див. вищезазначену справу «Войтенко проти України», пп. 39-43).
29. Розглянувши всі подані матеріали, Суд вважає, що Уряд не
надав жодного переконливого факту чи аргументу, який дозволив би
Суду дійти іншого висновку в цій справі. Відповідно, було порушен-
ня п. 1 ст. 6 Конвенції.
IV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

30. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і
якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає
потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
A. Шкода

31. Заявниця вимагає 5 647, 82 грн. як відшкодування матеріаль-
ної шкоди та 1 094, 85 грн. в якості компенсації витрат на правову до-
помогу, переклад та поштове листування. Вона також вимагає випла-
тити їй 300 000 євро в якості відшкодування моральної шкоди.
32. Уряд зазначив, що заявниця не обґрунтувала заявлену суму
та зазначив, що встановлення порушення буде справедливою сатис-
факцією.
33. Здійснюючи свою оцінку на засадах справедливості, відповід-
но до статті 41 Конвенції, Суд присуджує заявниці загальну суму в
розмірі 1 560 євро, як відшкодування матеріальної, моральної шкоди
та судових витрат.
В. Пеня

34. Суд вважає, що пеня, яка нараховуватиметься у разі несвоєчас-
ної сплати, дорівнює граничній позичковій ставці (marginal lending rate)
Європейського центрального банку, плюс три відсоткові пункти.



Приблизно 940 євро
Приблизно 182 євро
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На цих підставах суд одностайно
1. Оголошує скарги заявниці відповідно до п.1 статті 6 Конвенції
щодо тривалості виконання рішень, прийнятих на їх користь, прий-
нятними, а в іншій частині неприйнятними.
2. Постановляю, що в цій справі було порушення п. 1 статті 6
Конвенції;
3. Постановляю, що:
(а) протягом трьох місяців з дня, коли рішення стане остаточним
відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач має
сплатити заявниці 1 560 євро (одна тисяча п’ятсот шістдесят євро)
як відшкодування матеріальної та моральної шкоди, а також судових
витрат, плюс суму будь-якого податку, який може бути стягнутий
із заявниці. Ця сума має бути конвертована в національну валюту
держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;
(б) після вищезазначених трьох місяців і до остаточного розра-
хунку на названі суми нараховуватиметься простий відсоток (simple
interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського цент-
рального банку, що діятиме в період несплати, плюс три відсоткові
пункти.
4. Відхиляє інші вимоги заявниці щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено в письмовій формі
13 грудня 2005 року відповідно до пп. 2 та 3 статті 77 Регламенту
Суду.
С. Доллє
секретар

А.Б. Бака
голова
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
ДРУГА СЕКЦІЯ
СПРАВА «КЕЧКО проти УКРАЇНИ»
(Заява № 63134/00)

Рішення
Страсбург
8 листопада 2005 року
Це рішення стане остаточним за обставин, викладених у стат-
ті 44 § 2 Конвенції. Воно може бути відредагованим.
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У справі «Кечко проти України»
Європейський суд з прав людини (друга секція), засідаючи па-
латою, до складу якої увійшли судді:
п. А.Б. Бака, голова,
п. В. Буткевич,
п. І. Кабрал Баррето,
п. М. Угрехелідзе,
п. Р. Тюрмен,
пані Е. Фура-Сандстром,
пані Д. Йочєнє,
та пані С. Доллє, секретар секції,
після обговорення в нарадчій кімнаті 5 квітня та 11 жовтня 2005
року, виносить таке рішення, яке було прийнято у зазначений вище
день:

ПРОЦЕДУРА
1. Справа порушена за заявою № 63134/00, поданою до Суду про-
ти України громадянином України Олександром Павловичем Кечком
(далі – заявник) 27 червня 2000 року відповідно до статті 34 Конвенції
про захист прав і основоположних свобод людини (далі – Конвенція).
2. Заявник був представлений п. С.В. Осикою, адвокатом, прак-
тикуючим у Донецьку. Уряд України (далі – Уряд) був представлений
його уповноваженими – пані В. Лутковською та пані З. Бортновською.
3. Заявник стверджував, що відмова виплатити йому надбавки,
на які він претендував відповідно до закону, за період з 1997 по 1999
роки, становило порушення його майнових прав.
4. Заяву було направлено на розгляд до другої секції Суду (Пра-
вило 52 § 1 Регламенту Суду). У межах цієї процедури відповідно
до Правила 26 § 1 було створено Палату, яка розглядатиме справу
(стаття 27 § 1 Конвенції).
5. Ухвалою від 5 квітня 2005 року Суд проголосив заяву прий-
нятною.
6. Заявник та Уряд надали свої зауваження щодо суті (Прави-
ло 59 § 1).

ФАКТи
І. конкретні Обставини справи

7. Заявник, Олександр Миколайович Кечко, громадянин Украї-
ни, 1945 року народження, проживає в м. Донецьку.
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8. Заявник працює вчителем англійської мови в середній школі
з 1984 року.
9. 23 березня 1996 року Верховна Рада України прийняла Закон
«Про внесення змін до Закону України «Про освіту», викладений у
новій редакції, яким, зокрема, передбачалась виплата вчителям над-
бавок до заробітної плати.
10. 2 квітня 1999 року заявник порушив цивільне провадження в
Ленінському районному суді м. Донецька проти Ленінського район-
ного відділу освіти, вимагаючи виплати зазначених вище надбавок.
Заявник стверджував, що він має більше 10 років педагогічного ста-
жу і, таким чином, має право на отримання 20% надбавки до за-
робітної плати з 1 вересня 1997 року. Однак відповідач не виплатив
йому надбавок. Далі він стверджував, що відповідач не виплатив
йому щорічної винагороди за зразкове виконання ним своїх службо-
вих обов’язків та щорічної матеріальної допомоги на оздоровлення.
Відповідач стверджував, що заявлені суми не можуть бути виплачені
тому, що законами України про Державний бюджет на 1997-1999 ро-
ки не було передбачено відповідних витрат.
11. 5 жовтня 1999 року суд частково задовольнив позовні вимоги
заявника. Суд відхилив вимогу заявника щодо виплати йому щорічної
винагороди за зразкове виконання ним своїх службових обов’язків,
оскільки така виплата вимагає проведення оцінки роботи заявника,
що не відноситься до компетенції суду. Суд також відхилив вимогу
заявника щодо матеріальної допомоги, яку не було йому виплачено в
1997 та 1998 роках у зв’язку із закінченням строку позивної давності
відповідно до законодавства щодо трудових спорів. Суд також відхи-
лив вимогу заявника стосовно нарахування надбавок після 1 червня
1999 року, оскільки Законом України «Про загальну середню освіту»,
прийнятим у травні 1999, їх виплату було призупинено. Проте суд
присудив заявникові надбавки до заробітної плати за період з 1 січня
1999 року по 1 червня 1999 року.
12. Заявник оскаржив це рішення до Донецького обласного суду.
13. 4 листопада 1999 року обласний суд скасував рішення суду
першої інстанції та направив справу на новий розгляд. Суд вказав,
зокрема, що Закон України «Про загальну середню освіту» набрав
чинності 23 червня 1999 року; тому суд першої інстанції неправиль-
но розглянув період між 1 та 23 червня 1999 року.
14. 24 лютого 2000 року Ленінський районний суд м. Донецька від-
мовив у задоволенні позову заявника. Суд обґрунтував це тим, що від-
повідно до перехідних положень Закону України «Про загальну серед-
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ню освіту» заявлені заявником вимоги щодо виплат набудуть чинності
1 вересня 2001 року. Таким чином, на час розгляду вимог заявника не
було правових підстав для отримання заявлених заявником виплат.
15. 30 березня 2000 року Донецький обласний суд залишив рі-
шення суду першої інстанції без змін. Він зазначив, що вимоги заяв-
ника за періоди, що мали місце до прийняття Закону України «Про
загальну середню освіту», не можуть бути задоволені, оскільки під
час розгляду справи дія відповідних положень Закону України «Про
освіту» були призупинені Законом України «Про загальну середню
освіту». Це рішення набуло статусу остаточного.
ІІ. Відповідне національне законодавство

16. У період розгляду справи стаття 233 Кодексу законів про пра-
цю України передбачала, що працівники можуть звернутись до суду
з питань, що виникають з трудових спорів, у тримісячний строк з
дня, коли вони дізнались або повинні були дізнатись про порушення
їхніх прав. Законом від 11 липня 2001 року ця стаття була доповне-
на положенням, яким скасовувались часові обмеження щодо спорів
стосовно невиплати заробітної плати.
17. Стаття 57 Закону «Про освіту» (з поправками 1996 року) пе-
редбачала виплату 20% надбавки до заробітної плати вчителям, які
мають стаж педагогічної роботи понад 10 років. Ця ж стаття перед-
бачала щорічну виплату допомоги на оздоровлення та щорічну вина-
городу за зразкове виконання своїх службових обов’язків.
Між червнем 1999 року та вереснем 2001 року ці положення були
призупинені Законом України «Про загальну середню освіту».
18. Пункт 2 ст. 43 Закону України «Про загальну середню освіту»
передбачав, що педагогічним працівникам державних і комуналь-
них загальноосвітніх навчальних закладів заробітна плата та інші
виплати виплачуються з державного бюджету України. Перехідними
положеннями цього Закону встановлювалося, що вищезазначене по-
ложення набуває чинності з 1 вересня 2001 року.

ПРАВо
І. Стверджуване порушення статті 1 Протоколу № 1

19. Заявник скаржився, що відмова виплатити йому надбавки,
на які він мав право відповідно до законодавства за період з 1997 р.
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до 1999 р., становить порушення його майнових прав відповідно до
статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції, яка передбачає таке:
«Кожна фізична... 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».

20. Уряд стверджував, що скарга заявника щодо отримання май-
на не стосувалася ані «існуючої власності», ані «законних сподівань».
Уряд також стверджував, що в цій справі не було невиправданого втру-
чання в майнові права заявника, оскільки національними судами не
було визнано право заявника на 20% надбавку до заробітної плати та
щорічну допомогу на оздоровлення, оскільки дія відповідного поло-
ження законодавства була призупинена. Уряд також наголосив, що в
цій справі була колізія двох нормативних актів – Закону України «Про
освіту» та Закону України «Про Державний бюджет» на відповідний
рік, де положення останнього закону превалювали як lex specialis.
21. Заявник не погодився.
22. Суд повторює, що поняття «власності», яке міститься в пер-
шій частині статті 1 Протоколу № 1, має автономне значення, яке
не обмежене власністю на фізичні речі і не залежить від формальної
класифікації в національному законодавстві: деякі інші права та ін-
тереси, наприклад, борги, що становлять майно, можуть також роз-
глядатись як «майнові права», і, таким чином, як «власність» в цілях
вказаного положення. Питання, що потребує визначення, полягає в
тому, чи мав відповідно до обставин справи, взятих в цілому, заяв-
ник право на матеріальний інтерес, захищений статтею 1 Протоколу
№ 1 (див. «Broniowski v. Poland», № 31443/96, § 98).
23. Суд зауважує, що в межах свободи дій держави визначати,
які надбавки виплачувати своїм робітникам з державного бюджету.
Держава може вводити, призупиняти чи закінчити виплату таких
надбавок, вносячи відповідні зміни в законодавство. Однак, якщо
чинне правове положення передбачає виплату певних надбавок, і
дотримано всіх вимог, необхідних для цього, органи державної вла-
ди не можуть свідомо відмовляти у цих виплатах, поки відповідні
положення є чинними.
24. У цій справі положення щодо надання заявникові права на
отримання 20% надбавки до заробітної плати та щорічної матеріаль-
ної допомоги на оздоровлення були введені в 1996 році та пізніше
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були призупинені в 1999 році. Вимоги заявника щодо виплат можна
розділити на дві частини, які Суд розглядатиме окремо.
А. Періоди до 1 січня 1999 року та після 23 червня 1999 року

25. Суд зазначає, що рішення національних судів щодо відхилен-
ня вимог заявника стосовно виплат за ці періоди базувались на внут-
рішньому законодавстві. Суди не могли розглядати щодо суті вимоги
заявника за період з 1997 року по 1998 року у зв’язку із пропущенням
строку позовної давності (див. пп. 11 та 16). Суди також відхилили
вимоги заявника за період після 23 червня 1999 року, оскільки пра-
во на отримання надбавок було призупинене Законом України «Про
загальну середню освіту» (див. пп. 11 та 18). Суд не вбачає будь-яку
свавільність у рішеннях суду стосовно цих періодів. Відповідно, у цій
частині заяви не було порушення статті 1 Протоколу № 1.
b. Період між 1 січня та після 23 червня 1999 року

26. Суд зауважує, що скарга заявника до національних органів
влади щодо періоду між 1 січня та 23 червня 1999 року базувалась на
спеціальних та чинних на той період часу положеннях національного
законодавства (див. п. 17). Надбавка до заробітної плати мала була
бути виплаченою відповідно до єдиної об’єктивної умови – період
часу, протягом якого заявник працював учителем. Оскільки заявни-
ком була дотримана умова 10-тирічного стажу, то можна сказати, що
він має якщо не право, то законні сподівання на отримання зазначе-
них коштів. З іншого боку, виплата надбавки за зразкове виконання
службових обов’язків залежала від суб’єктивних чинників та вима-
гала оцінки роботи, виконаної заявником. Суд не приймає аргумент
Уряду щодо бюджетних асигнувань, оскільки органи державної вла-
ди не можуть посилатися на відсутність коштів як на причину не-
виконання своїх зобов’язань (див., mutatis mutandis, рішення у справі
«Бурдов проти Росії», № 59498/00, пар. 35, ECHR 2002-ІІІ).
27. Суд зазначає, що національні суди протягом другого розгля-
ду справи застосували зворотню силу Закону України «Про загальну
середню освіту» до цього періоду часу. Суд повторює, що цивільне за-
конодавство, що має зворотню дію в часі прямо не забороняється Кон-
венцією, та за певних обставин може бути виправданим (див. mutatis
mutandis. заява № 8531/79, рішення Комісії від 10 березня 1981 року,
(DR) 23, пар. 203-211). Однак Закон України «Про загальну середню
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освіту» сам по собі не містить ретроактивних положень, тому Суд не
може зрозуміти підстави, на яких національні суди застосували цей
Закон до вимог заявника щодо 20% надбавки до заробітної плати за
період з 1 січня до 23 червня 1999 року. В результаті остаточна відмова
органів державної влади в задоволені вимоги заявника щодо надбавок
до заробітної плати за даний період є свавільною та незаконною.
28. Відповідно, було порушено статтю 1 Протоколу 1 до Конвен-
ції щодо періоду між 1 січня та 23 червня 1999 року.
ІІ. ЗАСТОСування СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

29. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і
якщо внутрішнє законодавство відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткову компенсацію, Суд, у разі необхідності,
надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
А. Шкода

30. Заявник вимагав 5 000 грн. (приблизно 830 євро) щодо ма-
теріальної шкоди та 25 000 євро щодо моральної шкоди.
31. Уряд зауважив, що заявник не має права на будь-яку виплату
та не надав точного підрахунку його матеріальної шкоди. Щодо мо-
ральної шкоди, Уряд стверджував, що ця вимога є завищеною, пов-
ністю необґрунтованою та не має стосується його скарги.
32. Здійснюючи свою оцінку на засадах справедливості відповід-
но до статті 41 Конвенції, Суд присуджує заявникові загальну суму у
розмірі 1500 (одна тисяча п’ятсот) євро як відшкодування шкоди.
В. судові Витрати

33. Заявник вимагав 6 000 євро та 240 гривень (приблизно 38 єв-
ро) судових витрат, понесених ним у національних судах та під час
розгляду справи в Європейському суді.
34. Уряд просив Суд присудити заявникові лише ті поштові вит-
рати, які підтверджені чеками. Уряд стверджував, що решта вимог
заявника була необґрунтованою.
35. Суд повторює, що для того, щоб судові витрати були при-
суджені за статтею 41, має бути встановлено, що вони були реально
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здійснені та були необхідними для попередження або отримання
відшкодування за порушення Конвенції, а також були розумними
щодо суми (див. серед багатьох інших, «Nilsen and Johnsen v. Norway»,
№ 23118/93. пар. 62, ECHR 1999 – VIII).
36. Суд вважає, що ці вимоги не були повністю дотримані в цій
справі. Однак зрозуміло, що заявник зазнав деяких судових витрат у
зв’язку з його представництвом у Суді.
37. З огляду на наявну в Суду інформацію та на згадані критерії,
Суд вважає, доцільним присудити заявникові 200 євро судових витрат.
C. Пеня

38. Суд вважає, що пеня, яка нараховуватиметься в разі несвоє-
часної сплати, дорівнює граничній позичковій ставці Європейського
центрального банку плюс три відсоткові пункти.

На цих підставах Суд одностайно
1. Постановляє, що не було порушення статті 1 Протоколу № 1
щодо періодів до 1 січня 1999 року та після 23 червня 1999 року;
2. Постановляє, що мало місце порушення статті 1 Протоколу
№ 1 щодо періоду між 1 січня та 23 червня 1999 року;
3. Постановляє, що:
(a) протягом трьох місяців від дати, коли рішення стане оста-
точним згідно з § 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач повинна
сплатити заявникові 1500 (одну тисячу п’ятсот) євро компенсації ма-
теріальної та моральної шкоди та 200 (двісті) євро судових витрат;
(b) зазначені вище суми мають бути конвертовані в національ
ну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення плате-
жу, а також будь-який податок, який може підлягати сплаті із зазна-
чених сум;
(с) після вищезазначених трьох місяців і до остаточного розрахун-
ку на названі суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest)
в розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального
банку, що діятиме в період несплати, плюс три відсоткові пункти.
4. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою і повідомлено письмово 8 листопа-
да 2005 року відповідно до Правила 77 §§ 2 і 3 Регламенту Суду.
С. Доллє
секретар

А.Б. Бака
голова
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
ДРУГА СЕКЦІЯ
СПРАВА «БУЗА проти УКРАЇНИ»
(Заява № 26892/03)

Рішення
Страсбург
29 листопада 2005 року
Рішення у справі набуде статусу остаточного відповідно до пун-
кту 2 статті 44 Конвенції. Воно може бути відредагованим.

У справі «Буза проти України»
Європейський суд з прав людини (друга секція), засідаючи пала
тою, до складу якої увійшли судді:
п. Ж.-П. Коста, голова,
п. І. Кабрал Баррето,
п. В. Буткевич,
пані А. Мулароні,
пані Е. Фура-Сандстром,
пані Д. Йочєнє,
п. Д. Попович,
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та п. С. Нейсміт, заступник секретаря секції,
порадившись у нарадчій кімнаті 8 листопада 2005 року виносить
таке рішення, яке було прийнято у зазначений вище день:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу порушено проти України за заявою (№ 26892/03), по-
даною проти України до Суду 21 липня 2003 року громадянином Ук-
раїни Бузою Михайлом Серафимовичем (далі – заявник) відповідно
до статті 34 Конвенції про захист прав і основних свобод людини
(далі – Конвенція).
2. Уряд України (далі – уряд) було представлено його уповнова-
женим – пані В. Лутковською, Міністерство юстиції.
3. 5 грудня 2003 року Суд вирішив направити скаргу заявника на
комунікацію уряду. Керуючись положеннями пункту 3 статті 29 Кон-
венції, він вирішив, що питання щодо прийнятності та суті справи
мають розглядатися одночасно.

ФАКТИ
І. конкертні ОБСТАВИНИ СПРАВИ

4. Заявник народився 1942 року та проживає в м. Олександрія,
Кіровоградська область, Україна.
5. Рішенням від 15 березня 2001 року Олександріївський місь-
кий суд задовольнив позов заявника, поданий проти його колиш-
нього наймача – шахти «Ведмежоярська», що належить державній
холдинговій компанії «Олександріявугілля» стосовно отримання за-
боргованості з заробітної плати і зобов’язав останнього виплатити
йому суму в розмірі 9 851,37 грн.
6. Виконавче провадження стосовно виконання рішення суду
було відкрите 21 квітня 2001 року.
7. У серпні 2001 року заявник отримав суму в розмірі 6 621,77 грн.
8. Оскільки рішення суду залишалося невиконаним, заявник
звернувся зі скаргою на бездіяльність державної виконавчої служби
до міського Олександріївського суду. Рішенням від 17 грудня 2001
року суд визнав незаконною бездіяльність відповідача, оскільки ос-


Приблизно 1 635 євро.
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танній не використав усі законні засоби для виконання рішення,
винесеного на користь заявника.
9. На рішення від 17 грудня 2001 року ДВС було подано апеля
ційну скаргу. Рішенням від 22 січня 2004 року апеляційний суд Кіро-
воградської області скасував це рішення, оскільки закон України
№ 2864-ІІІ «Про введення мораторію на примусову реалізацію май-
на» (набув чинності з 26 грудня 2001 року) забороняє реалізацію май-
на з метою погашення боргів підприємств, 25% або більше акцій яких
належить державі, таких як, наприклад, шахта-боржник та, що ДВС,
відповідно, не має звинувачуватися в незаконній бездіяльності.
10. Заявник направив скаргу до ДВС, яка листом від 30 січня
2003 року повідомила, що банківські рахунки шахти були арешто-
вані, також було встановлено, що кошти на них відсутні та що ви-
моги кредиторів задовольняються в порядку черговості в міру над-
ходження коштів на рахунок товариства-боржника. Крім того, лист
містив посилання на закон України «Про введення мораторію на
примусову реалізацію майна».
11. 26 січня 2004 року ДВС запропонувала заявникові отримати
залишок боргу на підставі рішення суду, винесеного на його користь.
27 січня 2004 року заявник отримав усю суму, присуджену йому рі-
шенням суду від 15 березня 2001 року.
ІІ. ВІДПОВІДНЕ національне ЗАКОНОДАВСТВО

12. Відповідне національне законодавство зазначено в рішенні по
справі «Ромашов проти України» (№ 67534/01, від 27 липня 2004 року).

ПРАВО
І. СТВЕРДЖУВАНе ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 1 ПРОТОКОЛУ 1

13. Заявник скаржиться, що невиконання рішення протягом три-
валого часу, винесеного на його користь, порушує його право на мир-
не володіння майном, яке передбачене статтею 1 Протоколу № 1:

Стаття 1 Протоколу № 1
«Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм
майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в
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інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними
принципами міжнародного права.
Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб
здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів
або штрафів».
А. Прийнятність

14. Уряд оспорює статус жертви заявника відповідно до статті 34
Конвенції, оскільки рішення, винесене на користь заявника, було
повністю виконане.
15. Заявник не погоджується з цим твердженням уряду.
16. Суд констатує, що аргументи схожі до тих, які подав уряд,
були відхилені у багатьох рішеннях Суду ( див., наприклад, рішення
у справі «Войтенко проти України» (Voїtenko c. Ukraine), № 18966/02,
пп. 31 та 35, від 29 червня 2004 року; рішення у справі «Ромашов
проти України» (Romachov c. Ukraine), № 67534/01, від 27 липня 2004
року, п. 27). Він не бачить жодної причини для того, щоб дійти ін-
шого висновку в цій справі. Таким чином, Суд відхиляє попередні
заперечення уряду.
17. Суд констатує, що заява не є явно необґрунтованою в сенсі
п. 3 статті 35 Конвенції. Суд зазначає, крім того, що не встановлено
жодного іншого мотиву неприйнятності.
В. Щодо суті

18. У своїх зауваженнях уряд подав аргументи, схожі на ті, які
наводилися у справах «Войтенко проти України» та «Кацюк проти
України», щоб довести відсутність порушення статті 1 Протоколу № 1
(див. рішення у вищезазначеній справі «Войтенко проти України»,
п. 55; у справі «Кацюк проти України» (Katsyuk c. Ukraine), № 58928/00,
п. 61, від 5 квітня 2005 року.).
19. Заявник не погоджується.
20. Суд нагадує, передусім, що в жодному разі державний орган
не може посилатися на відсутність ресурсів для оплати заборгованості,
присудженої рішенням суду та, що тривалі затримки стосовно вико-
нання рішення є порушенням права, гарантованого статтею 1 Прото-
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колу 1 (див. справу «Бурдов проти Росії» (Bourdov c. Russie), № 59498/00,
пп. 35 та 40, CEDH 2002-III). Отже, утримуючись майже два роки і
дев’ять місяців від вжиття заходів, необхідних для виконання оста-
точного судового рішення, винесеного у справі, українські державні
органи частково позбавили статтю 1 Протоколу 1 її корисного ефекту.
21. Відповідно, мало місце порушення статті 1 Протоколу № 1.
ІІІ. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

22. Відповідно до статті 41 Конвенції:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і
якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає
потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
А. Шкода

23. Заявник вимагає 25 028 євро у якості відшкодування ма-
теріальної шкоди та 49 800 євро у якості відшкодування моральної
шкоди, якої він зазнав.
24. За твердженням уряду немає причинного зв’язку між зазна-
ченою матеріальною шкодою та обставинами справи. Уряд зазначає,
що заявник не обґрунтував свої вимоги. Він вважає, що вимоги, за-
явлені стосовно відшкодування моральної шкоди є надмірними та,
що можлива констатація порушення статті 1 Протоколу № 1 сама по
собі буде достатньою справедливою сатисфакцією.
25. Суд визнає, що заявник повинен був зазнати деякої шкоди
через інфляцію. Суд вважає, що сума, яку вимагає заявник у якості
відшкодування моральної шкоди є надмірною. Ухвалюючи рішення
на засадах справедливості, як вимагає стаття 41 конвенції, Суд при-
суджує заявникові 1 300 євро у якості відшкодування всієї завданої
йому шкоди.
В. судові Витрати

26. Заявник вимагає також 498 євро в якості відшкодування вит-
рат та видатків, яких він зазнав у зв’язку зі зверненням до Суду. До
своєї вимоги він додає квитанцію на цю суму, видану юридичною
консультацією, від 1 червня 2003 року.
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27. Уряд зазначає, що заявник не подав договір про надання
юридичної допомоги, який може довести, що понесені витрати сто-
суються його представництва в Суді. Крім того, уряд ставить під
сумнів той факт, що заявник здійснив цей платіж.
28. Відповідно до прецедентної практики Суду заявник не може
отримати відшкодування своїх витрат, окрім як у розмірі, який ґрун-
тується на реальності, необхідності та обґрунтованості обчислення
такого відшкодування. Суд вважає, що документ, поданий як доказ
цієї вимоги, не має жодної ознаки того, що мало місце представниц-
тво заявника в Суді. Беручи до уваги те, що є у його розпорядженні,
та вищезазначені критерії, Суд відхиляє вимогу, яка стосуються вит-
рат та видатків щодо процедури представництва в Суді.
С. Пеня

29. Суд вважає за доцільне призначити пеню на підставі граничної
позичкової ставки (le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal) Євро-
пейського центрального банку, до якої мають бути додані три відсотки.

На цих підставах суд одностайно
1. Визнає заяву прийнятною;
2. Постановляє, що було порушення статті 1 Протоколу 1;
3. Постановляє, що:
а) протягом трьох місяців з дня, коли рішення стане остаточ-
ним, відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач
має сплатити заявникові 1 300 євро (тисячу триста євро) для відшко-
дування всієї завданої шкоди, плюс суму будь-якого податку, який
може бути стягнуто з заявника, конвертовані в українську гривню
на день здійснення платежу;
б) на суму нараховуватиметься пеня, яка дорівнює граничній
позичковій ставці (le taux égal à celui de la facilité de prêt marginal) Євро-
пейського центрального банку плюс три відсотки з часу, коли закін-
чаться вищезгадані три місяці, і до моменту повного розрахунку.
5. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено французькою мовою, повідомлено письмово 29 листо-
пада 2005 року відповідно до положень пунктів 2 та 3 статті 77 Рег-
ламенту Суду.
С. Нейсміт
заступник секретаря

Ж.-П. Коста
голова
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
ДРУГА СЕКЦІЯ
СПРАВА «ДЕНіСОВ проти УКРАЇНИ»
УХВАЛА ЩОДО ПРИЙНЯТНОСТІ
(Заява № 8512/02)
Європейський суд з прав людини (друга секція) 1 лютого 2005
року, засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. Ж.-П. Коста, голова,
п. І. Кабрал Баррето,
п. Р. Тюрмен,
п. К. Юнґвірт,
п. В. Буткевич,
пані А. Мулароні,
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пані Д. Йочєнє,
та пані С. Доллє, секретар секції,
після розгляду заяви, поданої 22 березня 2002 року, після розгля-
ду зауважень, наданих Урядом-відповідачем, і зауважень заявника,
наданих ним у відповідь, виносить таке рішення, яке було прийнято
у зазначений вище день:

ФАКТИ
1. Заявник, п. Олександр Миколайович Денісов, громадянин
України, який народився у 1973 році в місті Димитрів Донецької
області та постійно там проживає.
Факти у цій справі, надані сторонами, можуть бути узагальнені
таким чином.
2. 6 лютого 2001 року Димитрівський міський суд зобов’язав
державне підприємство «шахта ім. Стаханова» виплатити заявникові
одноразову допомогу в сумі 19 745,42 грн. як компенсацію за втрату
професійної працездатності.
3. 1 березня 2001 року Димирівський міський відділ Державної
виконавчої служби розпочав виконавче провадження у цій справі.
4. 11 березня 2002 року Відділ державної виконавчої служби Ди-
митрівського міського управління юстиції проінформував заявника,
що 2 березня 2001 року було отримано виконавчий лист від 6 лютого
2001 року і що станом на 11.03.2002 р. заявник отримав компенсацію
у сумі 8 500,00 грн.
5. 8 травня 2002 року Відділ державної виконавчої служби Ди-
митрівського міського управління юстиції (далі ВДВС) проінфор-
мував заявника, що згідно зі статтею 44 Закону України «Про ви-
конавче провадження» одноразова допомога виплачується в першу
чергу та нараховується із застосуванням коефіцієнтів, встановлених
вищевказаним Законом. Далі ВДВС зауважив, що на той час заяв-
ник отримав 9 203,42 грн.
6. У жовтні 2002 року рішення суду було виконано в повному
обсязі, а виконавче провадження закінчено.
7. 17 червня 2003 року Димирівський міський відділ державної
виконавчої служби надіслав заявникові список здійснених платежів.
Він зазначив, що з 6 лютого 2001 року заявникові було виплачено
всю заборгованість у сумі 19 745,42 грн. шляхом здійснення вісім-
надцяти виплат (щонайменше один раз на місяць).
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8. 19 липня 2003 року заявник проінформував Суд, що вся сума,
присуджена рішенням суду від 6 лютого 2001 року, дійсно була йому
виплачена.
9. 9 квітня 2004 року заявник у відповідь на лист, яким заявник
запрошувався надати свої зауваження на зауваження Уряду із застере-
женням, що заява може бути виключена з Реєстру справ, не аргументу-
ючи, проінформував Суд, що він має бажання підтримувати скаргу.

СКАРГИ
10. Заявник скаржиться на невиконання рішення суду від
6.02.2001 р., посилаючись на п. 1 ст. 6 Конвенції та ст. 1 Протоколу
№ 1. Він стверджував, що держава здійснювала втручання у мирне
володіння його майном, чим порушила ст. 1 Протоколу № 1.
11. Пізніше заявник проінформував Суд, що рішення було викона-
но на його користь у повному обсязі, однак він просив Суд продовжити
розгляд його скарги щодо затримки у виконанні (як стверджувалось, 2
роки) і присудити йому моральне відшкодування за цю затримку.
12. 23 червня 2003 року заявник подав додаткову скаргу стосовно
до п. 1 ст. 6 Конвенції про невиконання рішення суду від 5 липня 2002
року, винесеного на його користь. Цим рішенням заявникові було при-
суджено компенсацію за автомобіль, яку він очікував отримати. В по-
дальшому він ніколи не зазначав, чи було виконане це рішення.

ПРАВО
I. МЕЖІ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

13. Суд повторює, що органи, створені відповідно до Конвенції,
мають повноваження переглядати з погляду вимог Конвенції обста-
вини, на які скаржиться заявник. На виконання своїх завдань Кон-
венційні органи можуть відносити до фактів справи, представлені їх
для дослідження, визначення у праві, відмінне від того, що надане
заявником, або якщо це необхідно, розглядати факти іншим чином.
До того ж, вони мають брати до уваги не тільки початкову заяву, але
також і додаткові документи, які мають доповнити з метою усунення
раніше зроблених помилок та неточностей (див рішення у справі
«Рингейзен проти Австрії» від 16.07.1971 р., серія А, № 13, СС. 40-41,
п. 98, у порівнянні із С. 34, п. 79, і СС. 39-40, пп. 96-97).
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14. Суд звертає увагу, що в цій справі в липні 2003 року заяв-
ник подав нову скаргу, яка грунтувалась на заявленому погрушен-
ні п. 1 ст. 6 Конвенції, після направлення скарги на комунікацію з
Урядом-відповідачем у вересні 2002 року. На думку Суду, ця скарга
не уточнює початкову скаргу, подану до Суду у березні 2002 року і
щодо якої сторони надали свої коментарі. З огляду на неспромож-
ність заявника уточнити цю скаргу та надати відповідні документи
Суд вважає, що недоречно зараз обговорювати ці питання окремо
(див. рішення у справі «Нурей Сен проти Туреччини» від 30.03.2004 р.,
№ 25354/94, п. 200; ухвалу у справі «Скубенко проти України» від
6.04.2004 р., № 41152/98).
II. ЩОДО СУТІ

15. Заявник відповідно до п. 1 ст. 6 Конвенції та ст. 1 Протоколу
№ 1 скаржився на невиконання рішення Димитрівського міського суду
від 6 лютого 2001 року, яким йому було присуджено одноразову допо-
могу як компенсацію за втрату професійної працездатності. Далі він
скаржився на неефективне виконавче провадження і на те, що затрим-
ки, які виникли при виконанні, спричинили йому незручності.
Пункт 1 статті 6 Конвенції передбачає таке:
«Кожен при вирішенні питання щодо його цивільних прав та обов`яз
ків…, має право на справедливий… розгляд… судом…»

Стаття 1 Протоколу № 1 до Конвенції передбачає таке:
«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.
Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави
вводити в дію такі закони, які на її думку, є необхідними для здійснення
контролю за користуванням майном відповідно до загальних інтересів...»

16. У своїх зауваженнях Уряд-відповідач стверджував, що заяв-
ник не може більше вважатися жертвою порушення п. 1 ст. 6 Кон-
венції і ст. 1 Протоколу № 1, оскільки рішення суду від 6 лютого
2001 року було виконане у повному обсязі. Заявник підтвердив, що
рішення було виконане, але підтримав свою скаргу щодо надмірної
тривалості періоду виконання.
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17. Крім того, Уряд зауважив, що заявник не оскаржував дії або
бездіяльність державного виконавця у національних судах, та, від-
повідно, не вичерпав засоби національного захисту, які є доступни-
ми за законодавством України, як це вимагається п. 1 ст. 35 Конвен-
ції. Уряд стверджував, що ці засоби є ефективними як у теорії, так і
на практиці. Заявник не заперечував цього.
18. Однак Суд вирішує, що немає потреби розглядати ці по-
передні питання, оскільки у будь-якому разі вирішує, що справа є
очевидно необгрунтована за обставинами, вказаними нижче.
19. Щодо тривалості виконавчого провадження, Суд звертає ува-
гу, що воно тривало один рік і вісім місяців. Тим не менш, у ана-
логічних справах проти України Суд вирішив, що затримки до двох
років і семи місяців не були надмірними, щоб становити обґрунто-
вану скаргу за п. 1 ст. 6 Конвенції (див. ухвалу у справі «Крапивницький проти України» від 17 вересня 2002 року, № 60858/00).
20. Беручи до уваги той факт, що вживались заходи для виконання
рішення і що платіж був одноразової природи (тобто не заборгованість
із заробітної плати або схожий на неї), Суд вирішує, що період не був
таким, що несумісний відповідно до п. 1 ст. 6 Конвенції за ознакою
«розумного строку» (див. ухвалу у справі «Черніцин проти Росії» від
8.07.2004 р., № 5964/02). Зокрема, Суд вирішує, що не було ні нерозум-
ної затримки, ні суттєвої бездіяльності, за які можна б було покласти
відповідальність на органи національної влади, Державну виконавчу
службу або державне підприємство вугільної промисловості. Більше то-
го, заявник не показав того, що були особливі, необхідні обставини у
справі, які б могли привести Суд до висновку, що оплата частинами та
загальний період виконання були нерозумними (див. рішення у справі
«Шмалько проти України» від 20 липня 2004 року, № 60750/00, п. 44).
21. Таким чином, Суд доходить висновку, що справа не містить
жодних ознак порушення ст. 6 Конвенції або ст. 1 Протоколу № 1.
Відповідно заява є очевидно необгрунтованою і має бути відхилена
відповідно до пп. 3 та 4 ст. 35 Конвенції.

На цих підставах Суд одностайно
Постановляє припинити розгляд справи згідно п. 3 ст. 29 Кон-
венції.
Оголошує заяву неприйнятною.
С. Доллє
секретар
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
ДРУГА СЕКЦІЯ
СПРАВА «ДАНИЛЮК проти УКРАЇНИ»
УХВАЛА ЩОДО ПРИЙНЯТНОСТІ
(Заява № 5326/02)
Європейський суд з прав людини (друга секція), засідаючи
19 травня 2005 року палатою, до складу якої увійшли судді:
п. Ж.-П. Коста, голова,
п. І. Кабрал Баррето,
п. В. Буткевич,
пані А. Мулароні,
пані Е. Фура-Сандстром,
пані Д. Йочєнє,
п. Д. Попович,
та п. С. Нейсміт, заступник секретаря секції,
беручи до уваги згадану заяву, подану 14 листопада 2001 року,
беручи до уваги зауваження, подані Урядом-відповідачем, і заува-
ження заявниці, подані у відповідь, виносить таке рішення, яке було
прийнято у зазначений вище день:

515

Ухвали щодо прийнятності
ФАКТИ
1. Заявниця, пані Зоя Миколаївна Данилюк, громадянка Украї-
ни, яка народилась у 1955 році і живе у Сімферополі, Україна.
І. Конкретні Обставини справи

Обставини справи, як вони були представлені заявницею, мо-
жуть бути викладені таким чином.
2. У 1990 році в результаті Чорнобильської катастрофи заявниця і
її родина мали відселитись з Коростеня, який знаходиться за сто кі-
лометрів від Чорнобиля (так звана третя зона радіоактивного забруд-
нення). Вона переїхала до Сімферополя, Крим. Квартира заявниці у
Коростені (яку вона орендує в держави) зараз зайнята сім’єю її сина.
3. У 1996 році виконавчий комітет Сімферопольської міської ра-
ди народних депутатів забезпечив заявницю квартирою у коопера-
тивному будинку. Заявниця виплатила частину її вартості. Заявниця
стверджувала, що квартира була у непридатному стані і що вона була
вимушена витратити кошти на її ремонт.
4. 18 жовтня 1999 року заявниця звернулась до виконавчого ко-
мітету за відшкодуванням коштів, витрачених на придбання квар-
тири, на які вона мала право як особа, яка постраждала внаслідок
Чорнобильської катастрофи.
5. У вересні 2000 року заявниця отримала триразовими виплата-
ми 12 629 грн. (приблизно 2 000 євро) в якості відшкодування коштів
на придбання квартири. У січні 1999 року заявниця звернулась з по-
зовом проти Міністерства України у справах захисту населення від
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, стверджуючи, що сума, яку
вона отримала, не відповідає коштам, які вона вимушена була витра-
тити на оздоблювально-ремонтні роботи, і не була проіндексована.
6. 19 жовтня 2000 року Центральний районний суд м. Сімферопо-
ля відхилив позов заявниці. 16 травня 2001 року Верховний Суд Авто-
номної Республіки Крим залишив це рішення без змін. Зокрема, суд
зазначив, що справа мала не цивільний, а публічно правовий характер.
Таким чином, сума відшкодування не повинна була ґрунтуватись на
розмірі фактично понесених заявницею витрат, а мала бути визначена
органами місцевого самоврядування на підставі Закону від 28 лютого
1991 (див. «Відповідне національне законодавство» нижче) і відповідних
урядових інструкцій. Далі суд зазначив, що у справі заявниці, розмір
відшкодування був визначений Радою Міністрів Автономної Респуб-
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ліки Крим на підставі методики, розробленої Міністерством України
з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи відповідно до Закону від 28 лю-
того 1991 року. Сума була розрахована, виходячи з вартості квартири
на день її придбання, часу оплати ремонтно-оздоблювальних робіт та
інших критеріїв. Таким чином, витрати заявниці були їй відшкодовані
у повному обсязі, і відповідно до національного законодавства заявни-
ця не мала права на відшкодування державою додаткових сум.
ІІ. Відповідне національне законодавство

7. Відповідно до статей 1 і 4 Закону «Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катас-
трофи» від 28 лютого 1991 року («Закон від 1991 року») зони радіо-
активного забруднення визначаються відповідно до рівня їх забруд-
нення. Особи, які мешкали у третій зоні радіоактивного забруднен-
ня, наділяються правом на гарантоване добровільне відселення. Це
означає, що особи, які живуть у цій зоні, мають право на отримання
об’єктивної інформації про рівень забруднення, достатньої для того,
щоб вони могли вирішувати, чи продовжувати їм жити на цій тери-
торії. Якщо вони вирішать залишити цю місцевість, державні органи
зобов’язані вжити необхідних заходів для переселення.
8. Пункти 2 та 3 статті 32 Закону передбачають, що особи, які від-
селяються з третьої зони радіоактивного забруднення, мають право
на безоплатне отримання житла принаймні двома шляхами. По-пер-
ше, вони могли звернутись до органів місцевого самоврядування для
отримання безкоштовного муніципального житла. У такому разі:
«…[особи] включаються підприємствами, установами та організаціями, де вони працевлаштовані, або виконавчими комітетами місцевих
рад народних депутатів до окремих від інших категорій списків для позачергового одержання житла».

По-друге:
«…виконавчі комітети місцевих рад народних депутатів, підприємства,
установи та організації, а також самі громадяни можуть купувати ... за
договірними цінами жилі будинки та квартири у громадян, яким вони
належать на праві особистої власності, а також будинки і квартири державного і громадського житлового фонду, що не використовуються, –
за їх залишковою балансовою вартістю».
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9. У разі, якщо особи, які переселяються з Чорнобильської зо-
ни, надають перевагу придбанню житла за власні кошти (таким же
чином, як і при його купівлі чи будівництві), вони мають право
на відшкодування державою своїх витрат. Розміри та порядок відш-
кодування визначаються радами на підставі Закону та відповідних
урядових інструкцій.

СКАРГИ
10. Заявниця скаржиться за статтею 1 Протоколу № 1 на те, що
держава відмовилась відшкодувати їй у повному обсязі втрати, спри-
чинені інфляцією, оскільки державні органи затримали виплату
коштів на придбання її квартири. Вона також скаржиться на відмо-
ву відшкодувати їй витрати у зв’язку з необхідністю відремонтувати
квартиру.
11. Заявниця також скаржиться, що судовий розгляд був неспра-
ведливим, оскільки судові рішення були винесені не на її користь.
Вона посилається на пункт 1 статті 6 Конвенції.
12. Далі заявниця скаржиться за статтею 8 Конвенції на пору-
шення її права на повагу до її житла. Вона стверджує, що складності,
яких вона зазнала з огляду на недостатнє відшкодування, є порушен-
ням статті 2 Конвенції.
13. Насамкінець вона зазначає, що інші постраждалі від Чор-
нобильської катастрофи отримали від державних органів більший
захист, оскільки вони отримали відшкодування раніше. Вона поси-
лається на статтю 14 Конвенції.

ПРАВО
А. Попередні зауваження Уряду

14. Уряд подав попереднє зауваження, одразу стверджуючи, що
заява була несумісною ratione personae з положеннями Конвенції.
У зв’язку з цим він зазначав, що для того, щоб оголосити себе по-
терпілими у зв’язку з порушенням майнових прав, заявники мають
довести, що таке право існувало, чи могли бути визнані такими, що
мають право на майнову користь після дотримання умов, передбаче-
них законодавством. І навпаки, якщо такі умови не були дотримані,
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вони не мають права і держава не може нести відповідальність за те,
що вони не отримали майнової користі.
15. Уряд звертав увагу на те, що з метою подолання наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС був введений в дію Закон «Про статус
і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорно-
бильської катастрофи» від 28 лютого 1991 року (далі – Закон), яким
держава добровільно взяла на себе зобов’язання забезпечити пост-
раждалих від катастрофи можливістю змінити їх місце проживання.
Таким чином, заявниця не може стверджувати, що у неї раніше іс-
нувало майнове право на стверджувані суми і, відповідно, що вона є
жертвою стверджуваних порушень в сенсі статті 34 Конвенції.
16. Заявниця не оскаржувала цей аргумент у своїх зауваженнях.
17. Суд повторює, що «жертва» означає особу, яка безпосередньо
зазнала відповідних дій чи бездіяльності; порушення буде можливим
навіть за відсутності будь-якої шкоди. У зв’язку з цим, Суд вважає,
що питання про те, чи може заявниця стверджувати про свій статус
жертви в сенсі статті 34 Конвенції, не включає сутність чи зміст кон-
кретного права, а полягає лише у тому, чи пов’язане воно з особою,
яка на нього претендує (див. mutatis mutandis, ухвала у справі «Сенлес
Сенлес проти Іспанії» від 26.10.2000, заява № 48335/99).
18. У цій справі Суд зазначає, що заявниця вимагала від держави
виплати суми, яка відповідала, на її думку, коштам, які вона втратила
у зв’язку з тим, що державні органи затримали відшкодування її вит-
рат на квартиру. Вона також скаржилась на спосіб, яким національні
суди застосовували Закон від 1991 року, який начебто передбачав
для неї сподівання на отримання майнового права у майбутньому.
Суд вважає, що зазначений аналіз є достатнім для висновку про те,
що заявниця відстоювала свої особисті інтереси і, відповідно, права
в які державні органи своєю діяльністю здійснювали безпосереднє
втручання (ухвала від 10.07.2001 у справі «А.Р.С.А., L.Р.С.А., Abid та
646 інших проти Румунії», заява № 34746/97). Таким чином, заяв-
ниця може стверджувати про свій статус жертви порушення прав і
попередні зауваження мають бути відхилені.
b. Щодо суті

1. Скарги за статтею 1 Протоколу № 1 до Конвенції
19. Заявниця (постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи)
скаржиться на те, що держава відмовляється відшкодувати станом на
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цей час і в повному обсязі її витрати, пов’язані з ремонтом квартири,
і відмовляється компенсувати їй втрати, спричинені інфляцією. Вона
посилається на статтю 1 Протоколу № 1 до 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 пра-
во держави запроваджувати такі закони, які, на її думку, необхідні
для здійснення контролю за використанням майна відповідно до за-
гальних інтересів або для забезпечення сплати податків або інших
зборів чи штрафів».
а. Зауваження сторін

20. Уряд-відповідач у своїх зауваженнях наголошував, що при
визначенні питання про те, чи застосовується стаття 1 Протоколу
№ 1 у цій справі, Суд має переконатись у тому, що заява фактич-
но стосується власності заявниці. У зв’язку з цим він зазначав, що
відповідно до усталеної практики органів Конвенції власність може
означати чи існуючу власність, чи, принаймні, законне сподівання
на отримання у власність майнових прав.
21. За твердженням Уряду, заявниця зверталась до національ-
них судів за компенсацією її втрат, право на яку, на її думку, вона
мала відповідно до національного законодавства. Суди розглянули
її позов і відхилили його як необґрунтований. Таким чином, позов
заявниці не ґрунтувався на національному законодавстві і не може
становити поняття «власність». За цих обставин Уряд вважав, що
скарга була несумісною ratione materiae з положеннями Конвенції.
Заявниця не спростовувала це твердження.
б. Висновок Суду

22. Суд повторює, що відповідно до усталеної практики органів
Конвенції, власність в сенсі статті 1 Протоколу № 1 може становити
існуючу власність (див. рішення від 23.11.1983 року у справі «Ван дер
Мюссель проти Бельгії», Серія А № 70, С. 23, п. 48) чи майно, вклю-
чаючи скарги, щодо яких заявник може стверджувати, що він чи во-
на має щонайменше законні сподівання на отримання та ефектив-
не використання майнових прав (див. рішення від 29.11.1991 року у
справі «Пайн Воллі Девелопментс Лтд. та інші проти Ірландії», Серія
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А № 222, С. 23, п. 51). Проте стаття 1 Протоколу № 1 не гарантує
право на отримання права власності на майно (див. рішення від
13.06.1979 року у справі «Маркс проти Бельгії», серія А № 31, п. 50).
Вона не накладає, наприклад, на держави загальний обов’язок захи-
щати купівельну спроможність вкладених коштів шляхом постійної
індексації вкладів (див. ухвалу від 2.07.2002 у справі «Гайдук та інші
проти України», заява № 45526/99).
23. Суд, по-перше, вважає за необхідне провести різницю між
цією справою та рішенням від 9.07.1997 року у справі «Еккус проти
Туреччини», у якому відмова держави компенсувати втрати, спричи-
нені інфляцією, які виникли в результаті затримки з поверненням
власності заявника, була визнана порушенням статті 1 Протоколу
№ 1 (Звіти про рішення та ухвали 1997-IV, п. 31). У справі Еккуса за-
тримане повернення стосувалось землі, вилученої у заявника у зв’язку
з необхідністю будівництва дамби, і, таким чином, обов’язок держави
компенсувати процент інфляції виник з її загального зобов’язання за
статтею 1 Протоколу № 1 щодо забезпечення адекватної компенсації
за експропрійовану власність (там же, п. 29). У цій справі заявниця
ніколи не була власницею своєї квартири у Коростені і, більше того,
після її переселення до Криму право на користування цією кварти-
рою перейшло до її сина, який зараз її займає.
24. Суд зауважує, що скарга заявниці стосується відшкодування
вартості ремонту квартири. Виплата цієї суми була передбачена За-
коном від 1991 року, який був одним із зобов’язань, взятих на себе
державою, покликаних на компенсацію наслідків Чорнобильської
катастрофи. Конкретний розмір був визначений місцевими органа-
ми влади відповідно до визначених умов, передбачених Законом і
інструкціями, які забезпечують його дію. У цій справі дві інстанції
національних судів вирішили, що сума відшкодування, яка підляга-
ла виплаті заявниці, державними органами була вирахувана вірно і
що вона отримала повний обсяг відшкодування, на яке мала право
за Законом. Далі суди зазначали, що повна компенсація за втрати у
зв’язку з інфляцією, спричинені затримкою відшкодування, точно
так же, як і компенсація за будь-які витрати після купівлі, не пере-
дбачались законодавством. Суд не знаходить підстав для того, щоб
піддавати сумніву цю оцінку національних судів, або на підставі
свого власного розгляду матеріалів справи, які знаходяться у його
розпорядженні, дійти іншого висновку.
25. Суд зазначає, що заявниця отримала відшкодування, на яке
вона мала право відповідно до Закону, проте за законодавством Ук-
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раїни вона не мала права на будь-які додаткові виплати. Провад-
ження, порушене заявницею, таким чином, не стосується існуючої
власності в сенсі статті 1 Протоколу № 1 чи будь-якого законно-
го сподівання. Відповідно, ця частина заяви є несумісною ratione
materiae з положеннями Конвенції в сенсі пункту 3 статті 35 і має
бути відхилена відповідно до пункту 4 статті 35.

2. Скарги за статтею 14 Конвенції у поєднанні зі статтею 1
Протоколу № 1
26. Заявниця скаржиться, що деякі інші особи, які мали право
на фінансове відшкодування, були більш успішними за неї. Вона
посилається у поєднанні зі статтею 1 Протоколу № 1 на статтю 14
Конвенції, якою передбачено таке:
«Здійснення прав і свобод, викладених у цій Конвенції, гарантується без
будь-якої дискримінації за ознакою статі, раси, кольору шкіри, мови,
релігії, політичних чи інших переконань, національного або соціального походження, належності до національних меншин, майнового стану,
народження або інших обставин».

27. У зв’язку з цим Суд нагадує, що стаття 14 не існує окремо,
оскільки вона має ефект лише у поєднанні з правами і свободами,
які охороняються іншими самостійними положеннями Конвенції і
Протоколів. Оскільки основна скарга заявниці за статтею 1 Прото-
колу № 1 виходить за межі Конвенції, ця скарга також має бути від-
хилена як несумісна ratione materiae з положеннями Конвенції згідно
з пунктами 3 та 4 статті 35.

3. Скарга за статтею 6 Конвенції
28. Заявниця скаржиться, що провадження у її справі було не-
справедливим в сенсі пункту 1 статті 6 Конвенції, яка у відповідній
частині передбачає таке:
«Кожний при визначенні громадянських прав і обов’язків ... має право
на справедливий і відкритий розгляд впродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, створеним відповідно до закону...»

29. Суд вважає, що навіть якщо припустити, що стаття 6 Кон-
венції застосовується у цій справі, він не повинен перевіряти ствер-
джувані недоліки фактів та права, допущені національними судо-
вими установами, оскільки ніякої несправедливості провадження
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не встановлено і не може розпочатись довільний розгляд винесених
рішення. Суд зазначає, що заявниця використала право змагального
процесу з участю зацікавлених сторін. У межах провадження заяв-
ниця могла навести усі необхідні аргументи для захисту своїх прав, і
судові органи розглянули їх належним чином. Таким чином, ця час-
тина заяви має бути відхилена відповідно до пунктів 3 та 4 статті 35
Конвенції як повністю необґрунтована.

4. Скарги за статтями 2 та 8 Конвенції
30. Заявниця стверджує, що затримка з відшкодуванням пору-
шила її права, гарантовані статтею 2 (право на життя) і статтею 8
Конвенції (право на повагу до чийогось житла).
31. Суд зауважує, що скарги заявниці повністю безпідставні і не
виявляють ознак порушення цих положень. Суд вирішує, що ця час-
тина заяви має бути відхилена як повністю необґрунтована згідно з
пунктами 3 та 4 статті 35 Конвенції.

На цих підставах Суд одностайно
визнає заяву неприйнятною.
С. Нейсміт
заступник секретаря

Ж.-П. Коста
голова
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Перелік рішень щодо України, прийнятих
Європейським судом з прав людини у 2005 р.
№ з/п

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.



Назва,
номер заяви

Дубенко
74221/01
Ганенко
27184/03
Гаєвський
60725/00
Свінтицький
та інші
59312/00
Полтораченко
77317/01
Жердін
53500/99
Денісов
18512/02
Суховетський
13716/02
Новоселецький
47148/99
Шаренок
35087/02
Пантелєєнко
11901/02
Ґонґадзе
34056/02
Українська
медіа група
72713/01

Дата винесення
рішення

11 січня 2005

Статті Конвенції
та/або Протоколів до неї,
порушення яких
розглядається в рішеннях
Стаття 6 п.1, стаття 1
Протоколу 1
Ухвала про неприйнятність

11 січня 2005

Ухвала про неприйнятність

18 січня 2005

Ухвала про часткову
прийнятність

18 січня 2005

Стаття 6 п.1, стаття 1
Протоколу 1
Ухвала про часткову
прийнятність
Ухвала про неприйнятність

11 січня 2005

1 лютого 2005
1 лютого 2005
1 лютого 2005

22 березня 2005

Ухвала про часткову
прийнятність
Стаття 8, стаття 1
Протоколу 1
Стаття 6 п.1, стаття 1
Протоколу 1
Ухвала про часткову
прийнятність
Ухвала про прийнятність

29 березня 2005

Стаття 10

22 лютого 2005
22 лютого 2005
15 березня 2005

Напівжирним шрифтом зазначені справи, переклад яких надрукований в цій книзі.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.

Інтерсплав
803/02
Бондаренко
30623/02
Громіло
34284/02
Тарасенко
18861/03
Кечко
63134/00
Вараніца
14397/02
Невмержицький
54825/00
Афанасьєв
38722/02
Кацюк
58928/00
Щербаков
75786/01
Шарко
72686/01
Піряник
75788/01
Назарчук
9670/02
Долгов
72704/01
Сокур
29439/02
Тернова
2472/02
Василенков
19872/02
Гришечкін
та інші
26131/02
Демченко
35282/02

31 березня 2005
5 квітня 2005
5 квітня 2005
5 квітня 2005
5 квітня 2005
5 квітня 2005
5 квітня 2005
5 квітня 2005
5 квітня 2005

Ухвала про часткову
прийнятність
Ухвала (викреслення
з реєстру справ)
Ухвала (викреслення
з реєстру справ)
Ухвала (викреслення
з реєстру справ)
Ухвала про прийнятність
Стаття 6 п.1, стаття 1
Протоколу 1
Стаття 3, стаття 5 п.1(с)
та п.3, стаття 38 п. 1(а)
Стаття 3, стаття 13

19 квітня 2005

Стаття 6 п.1, стаття 1
Протоколу 1
Стаття 6 п.1, стаття 13

19 квітня 2005

Стаття 6 п.1

19 квітня 2005

Стаття 6 п.1

19 квітня 2005

Стаття 6 п.1, стаття 13

19 квітня 2005

Стаття 6 п.1

26 квітня 2005

Стаття 6 п.1

26 квітня 2005

Ухвала (викреслення
з реєстру справ)
Стаття 6 п.1, стаття 13

3 травня 2005
3 травня 2005

Стаття 6 п.1, стаття 13,
стаття 1 Протоколу 1

3 травня 2005

Стаття 6 п.1, стаття 13,
стаття 1 Протоколу 1
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33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

46.
47.
48.
49.
50.
51.

526

Странніков
49430/99
Шапаренко
18590/02
Дубіна
10564/02
Чижов
6962/02
Данилюк
5326/02
Савінський
6965/02
Фуклєв
71186/01
Стародуб
5483/02
Шевелюк
14387/02
Харьок
17332/02
Фролов
7443/02
Булінко
74432/01
Олександр
Булінко
9693/02
Хайло
39964/02
Грабчук
8599/02
Зазуля
29183/04
Колібіденко
38848/02
Семененко
8490/04
Мельничук
28743/03

3 травня 2005

Стаття 6 п.1

10 травня 2005

17 травня 2005

Ухвала (викреслення
з реєстру справ)
Ухвала (викреслення
з реєстру справ)
Стаття 6 п.1, стаття 13

19 травня 2005

Ухвала про неприйнятність

31 травня 2005

Ухвала про часткову
прийнятність
Стаття 6 п.1, стаття 13,
стаття 1 Протоколу 1
Ухвала (викреслення
з реєстру справ)
Ухвала (викреслення
з реєстру справ)
Ухвала (викреслення
з реєстру справ)
Ухвала (викреслення
з реєстру справ)
Стаття 6 п.1

10 травня 2005

7 червня 2005
7 червня 2005
7 червня 2005
7 червня 2005
7 червня 2005
21 червня 2005
21 червня 2005

Стаття 6 п.1, стаття 1
Протоколу 1

28 червня 2005

Ухвала про часткову
прийнятність
Ухвала про часткову
прийнятність
Ухвала (викреслення
з реєстру справ)
Ухвала (викреслення
з реєстру справ)
Ухвала (викреслення
з реєстру справ)
Ухвала про неприйнятність

5 липня 2005
5 липня 2005
5 липня 2005
5 липня 2005
5 липня 2005
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52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

Агротехсервіс
62608/00
Черняєв
15366/03
Гузовський
41125/02
Павлюлинець
70767/01
Салов
2965518/01
Гурепка
61406/00
Балюк
17696/02
Лютих
22972/02
Іванова
74104/01
Муравська
249/03
Бородін
28582/04
Полонець
39496/02
Гавриленко
24596/02
Дроботюк
22219/02
Лупандін
70898/01
Трихліб
58312/00
Журба
7884/03
Сівокоз
27282/03
Беліцький
20837/02
Божко
3446/03

5 липня 2005

6 вересня 2005

Стаття 6 п.1, стаття 1
Протоколу 1
Стаття 6 п.1, стаття 1
Протоколу 1
Стаття 6 п.1, стаття 13

6 вересня 2005

Стаття 6 п.1

6 вересня 2005

Стаття 5 п.3, стаття 6 п.1,
стаття 10
Стаття 2 Протоколу 7

26 липня 2005

6 вересня 2005
6 вересня 2005
13 вересня 2005

Ухвала про часткову
прийнятність
Стаття 6 п.1, стаття 13

20 вересня 2005

Стаття 6 п.1, стаття 1
Протоколу 1
Ухвала про часткову
прийнятність
Ухвала (викреслення
з реєстру справ)
Стаття 6 п.1, стаття 13,
стаття 1 Протоколу 1
Стаття 6 п.1

20 вересня 2005

Стаття 6 п.1, стаття 13

20 вересня 2005

Стаття 6 п.1

20 вересня 2005

Стаття 6 п.1

4 жовтня 2005

Стаття 6 п.1, стаття 1
Протоколу 1
Стаття 6 п.1, стаття 1
Протоколу 1
Стаття 6 п.1

13 вересня 2005
13 вересня 2005
13 вересня 2005
20 вересня 2005

4 жовтня 2005
4 жовтня 2005
4 жовтня 2005

Стаття 6 п.1, стаття 1
Протоколу 1

527

Додаток
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

86.
87.
88.
89.
90.
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Моркотун
10072/03
Торопов
19844/02
Сіденко
19158/02
Рябіч
3445/03
Чернобривко
11324/02
Головін
3216/02
Бітківська
5788/02
Нікішин
22993/02
Половой
11025/02
Пастухов
20473/02
Зіц
29570/02
Міхеєва
44379/02
Молчан
68897/01
Свінтицький
та Гончаров
59312/00
Фалькович
64200/00
Сичов
4773/02
Іванский
42791/02
Маса Інвест Група
3540/03
Збаранська
43496/02

4 жовтня 2005

Стаття 6 п.1, стаття 13

4 жовтня 2005

Стаття 6 п.1

4 жовтня 2005

Стаття 6 п.1

4 жовтня 2005

Стаття 6 п.1, стаття 1
Протоколу 1
Стаття 6 п.1, стаття 1
Протоколу 1
Стаття 6 п.1

4 жовтня 2005
4 жовтня 2005
4 жовтня 2005
4 жовтня 2005
4 жовтня 2005
4 жовтня 2005
4 жовтня 2005
4 жовтня 2005
4 жовтня 2005
4 жовтня 2005

4 жовтня 2005
11 жовтня 2005
11 жовтня 2005

Стаття 6 п.1, стаття 13,
стаття 1 Протоколу 1
Стаття 6 п.1, стаття 13,
стаття 1 Протоколу 1
Стаття 6 п.1, стаття 1
Протоколу 1
Стаття 6 п.1, стаття 1
Протоколу 1
Стаття 6 п.1, стаття 13,
стаття 1 Протоколу 1
Стаття 6 п.1, стаття 1
Протоколу 1
Стаття 6 п.1, стаття 1
Протоколу 1
Стаття 6 п.1, стаття 13,
стаття 1 Протоколу 1
Ухвала (викреслення
з реєстру справ)
Стаття 6 п.1, стаття 13

11 жовтня 2005

Ухвала (викреслення
з реєстру справ)
Ухвала про неприйнятність

11 жовтня 2005

Ухвала про неприйнятність
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91.

92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.

103.
104.
105.
106.

107.
108.

Терем ЛТД,
Чечеткін та Оліус
70297/01
МПП Голуб
6778/05
Зікун
4420/03
Дерінг
30155/02
Міхайлішин
31090/02
Замула та інші
10231/02
Владімірський
2518/03
Тимотієвич
63158/00
Тамбовцев
20625/02
Стрижак
72269/01
Смирнова
36655/02
Лещенко
і Толюпа
56918/00
Кузьменков
39164/02
Кечко
63134/00
Касперович
22289/02
Іщенко та інші
23390/02;
11594/03;
11604/03
Горшков
67531/01
Ґонґадзе
34056/02

18 жовтня 2005

Стаття 6 п.1, стаття 1
Протоколу 1

18 жовтня 2005

Ухвала про неприйнятність

3 листопада 2005

Ухвала (викреслення
з реєстру справ)
Ухвала (викреслення
з реєстру справ)
Ухвала (викреслення
з реєстру справ)
Стаття 6 п.1, стаття 13

3 листопада 2005
3 листопада 2005
8 листопада 2005
8 листопада 2005

8 листопада 2005

Стаття 6 п.1, стаття 13,
стаття 1 Протоколу 1
Стаття 6 п.1, стаття 1
Протоколу 1
Стаття 6 п.1

8 листопада 2005

Стаття 6 п.1

8 листопада 2005

Стаття 6 п.1, стаття 1
Протоколу 1
Стаття 6 п.1

8 листопада 2005

8 листопада 2005

8 листопада 2005
8 листопада 2005
8 листопада 2005
8 листопада 2005

Стаття 6 п.1, стаття 1
Протоколу 1
Стаття 1 Протоколу 1
Стаття 6 п.1, стаття 1
Протоколу 1
Стаття 6 п.1, стаття 1
Протоколу 1

8 листопада 2005

Стаття 5 п.4

8 листопада 2005

Стаття 2, стаття 3,
стаття 13
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Додаток
109. Черниш
25989/03
110. Черемськой
7302/03
111. Буховець
22098/02
112. Баглай
22431/02
113. Шельпяков
22595/02
114. Кравець
22799/03
115. Степанов
5599/03
116. Вінокурова
3266/03
117. Копчинський
26617/03
118. Трясоруков
21405/02
119. Войтюк
37707/02
120. Солошенко
3952/04
121. Молочек
9507/03
122. Цанга
14612/03
123. Романченко
5596/03
124. Овчаренко
5578/03
125. Мірошниченко
29420/03
126. Мельнікова
24626/03
127. Літовкіна
35741/04
128. Крутько
22246/02
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8 листопада 2005
8 листопада 2005
8 листопада 2005
8 листопада 2005
8 листопада 2005
8 листопада 2005
8 листопада 2005
8 листопада 2005
8 листопада 2005
8 листопада 2005
15 листопада 2005
15 листопада 2005
15 листопада 2005
22 листопада 2005

Стаття 6 п.1, стаття 1
Протоколу 1
Стаття 6 п.1, стаття 13
Стаття 6 п.1, стаття 1
Протоколу 1
Стаття 6 п.1
Ухвала (викреслення
з реєстру справ)
Ухвала (викреслення
з реєстру справ)
Ухвала (викреслення
з реєстру справ)
Ухвала (викреслення
з реєстру справ)
Ухвала (викреслення
з реєстру справ)
Ухвала (викреслення
з реєстру справ)
Ухвала (викреслення
з реєстру справ)
Ухвала (викреслення
з реєстру справ)
Ухвала (викреслення
з реєстру справ)
Стаття 1 Протоколу 1

22 листопада 2005 Стаття 6 п.1, стаття 1
Протоколу 1
22 листопада 2005 Стаття 6 п.1, стаття 13
22 листопада 2005 Стаття 6 п.1
22 листопада 2005 Стаття 6 п.1, стаття 1
Протоколу 1
22 листопада 2005 Стаття 6 п.1, стаття 1
Протоколу 1
22 листопада 2005 Стаття 6 п.1
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129. Кожанова
27349/03
130. Гайдай
18949/03
131. Антоненков
та інші
14183/02
132. Кукта
19443/03
133. Коваль
44364
134. Юкін
2442/03
135. Вишневська
16881/03
136. Шевельов
10336/02
137. Рибак
26996/03
138. Кім
29872/02
139. Буза
26892/03
140. Захаров
17015/03
141. Скубенко
41152/98
142. Шевченко
10905/02
143. Руденко
11412/02
144. Носаль
18378/03
145. Куршацова
41030/02
146. Карпова
12884/02
147. Ільченко
17303/03

22 листопада 2005 Стаття 6 п.1, стаття 1
Протоколу 1
22 листопада 2005 Стаття 6 п.1, стаття 1
Протоколу 1
22 листопада 2005 Стаття 6 п.1

22 листопада 2005 Ухвала про неприйнятність
22 листопада 2005 Ухвала (викреслення
з реєстру справ)
29 листопада 2005 Стаття 1 Протоколу 1
29 листопада 2005 Стаття 6 п.1, стаття 1
Протоколу 1
29 листопада 2005 Стаття 6 п.1
29 листопада 2005 Стаття 6 п.1, стаття 13
29 листопада 2005 Стаття 6 п.1, стаття 1
Протоколу 1
29 листопада 2005 Стаття 1 Протоколу 1
29 листопада 2005 Стаття 6 п.1, стаття 1
Протоколу 1
29 листопада 2005 Стаття 6 п.1
29 листопада 2005 Стаття 6 п.1, стаття 13,
стаття 1 Протоколу 1
29 листопада 2005 Стаття 6 п.1, стаття 1
Протоколу 1
29 листопада 2005 Стаття 6 п.1, стаття 13,
стаття 1 Протоколу 1
29 листопада 2005 Стаття 6 п.1, стаття 1
Протоколу 1
29 листопада 2005 Стаття 6 п.1
29 листопада 2005 Стаття 6 п.1, стаття 1
Протоколу 1
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148. Грачови
18858/03;
18923/03;
22553/03
149. Чергінець
37296/03
150. Беланова
1093/02
151. Кравченко
43489/02
152. Сулімова
35274/02
153. Таран
22768/02
154. Жовтан
17044/02
155. Косаревська
29459/03;
4935/04;
26996/04
156. Золотухін
11421/03
157. Вєркеєнко
22766/02
158. Ушачов
44221/04
159. Соловйова
32547/03
160. Семенов
25463/03
161. Риженков
та Зайцев
1805/03 ; 6717/03
162. Піскунов
5497/02
163. Мірошниченко
та Грабовська
32551/03;
33687/03

532

29 листопада 2005 Стаття 6 п.1, стаття 1
Протоколу 1

29 листопада 2005 Стаття 6 п.1, стаття 13,
стаття 1 Протоколу 1
29 листопада 2005 Стаття 6 п.1, стаття 13
22 листопада 2005 Ухвала (викреслення
з реєстру справ)
22 листопада 2005 Ухвала (викреслення
з реєстру справ)
22 листопада 2005 Ухвала (викреслення
з реєстру справ)
22 листопада 2005 Ухвала про неприйнятність
6 грудня 2005

Стаття 6 п.1, стаття 13,
стаття 1 Протоколу 1

13 грудня 2005

Стаття 6 п.1, стаття 13,
стаття 1 Протоколу 1
Стаття 6 п.1, стаття 13

13 грудня 2005
13 грудня 2005
13 грудня 2005
13 грудня 2005
13 грудня 2005

Стаття 6 п.1, стаття 1
Протоколу 1
Стаття 6 п.1, стаття 13,
стаття 1 Протоколу 1
Стаття 6 п.1, стаття 1
Протоколу 1
Стаття 6 п.1, стаття 13,
стаття 1 Протоколу 1

13 грудня 2005

Стаття 6 п.1

13 грудня 2005

Стаття 6 п.1
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164. Котляров
43593/02
165. Косарева
17304/03
166. Ханенко
10174/02
167. Гаркуша
4629/03
168. Антоновський
22597/02
169. Анацький
10558/03
170. Кучеренко
27347/02
171. Олійник і Барбаза
5384/03
172. Виговський
42318/02
173. Безуглий
19603/03

13 грудня 2005

Стаття 6 п.1

13 грудня 2005

Стаття 6 п.1, стаття 1
Протоколу 1
Стаття 6 п.1

13 грудня 2005
13 грудня 2005
13 грудня 2005
13 грудня 2005

Стаття 6 п.1, стаття 1
Протоколу 1
Стаття 6 п.1, стаття 13

20 грудня 2005

Стаття 6 п.1, стаття 1
Протоколу 1
Стаття 6 п.1, стаття 13,
стаття 1 Протоколу 1
Стаття 6 п.1, стаття 1
Протоколу 1
Стаття 6 п.1

20 грудня 2005

Стаття 1 Протоколу 1

15 грудня 2005
20 грудня 2005
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