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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
OF EUROPE

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

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 статті 44 § 2 Конвенції. 
Воно може були відредаговано.

У справі «Афанасьєв 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 Баретто,
п. К. Юнґвірт,

� Переклад неофіційний.
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п. В. Буткевич,
пані А. Муларони,
пані Д. Йочєнє,
та пані С. Доллє, секретар секції,
провівши обговорення конфіденційно 8 червня 2004 року та �5 березня 2005 року, 

виносить таке рішення, що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

�. Справа була порушена за заявою (№ 38722/02) проти України, поданою до 
Суду згідно зі статтею 34 Конвенції про захист прав людини та основних свобод (далі — 
«Конвенція») громадянином України паном Олексієм Володимировичем Афанасьєвим 
(далі — «заявник») �4 вересня 2002 року.

2. Заявника, якому була надана правова допомога, представляв пан А.П. Бущен-
ко, — адвокат, практикуючий у Харкові. Український Уряд (далі — «Уряд») представляли 
його уповноважені — пані В. Лутковська та пані З. Бортновська.

3. Заявник стверджував, що його піддали поганому поводженню під час перебу-
вання під вартою поліції на порушення статті 3 Конвенції, та що він не мав ефективних 
засобів правового захисту щодо цієї скарги, як того вимагає стаття �3 Конвенції.

4. Заява була спрямована до Другої Секції Суду (Правило 52 § � Регламенту Суду). 
Серед цієї Секції, згідно з Правилом 26 § � була сформована Палата для розгляду цієї 
справи (Стаття 27 § � Конвенції).

5. Рішенням від 8 червня 2004 року Суд оголосив заяву прийнятною.
6. Уряд, але не заявник, надав зауваження щодо суті справи (Правило 59 § �).
7. � листопада 2004 року Суд змінив склад своєї Секції (Правило 25 § �). Ця спра-

ва була доручена новому складу Другої Секції (Правило 52 § �)

ФАКТИ

I. конкретні оБСтАВИнИ СПрАВИ

8. Заявник народився у �964 р. і мешкає у місті Харкові, Україна.
9. � березня 2000 року заявник був затриманий за підозрою у шахрайстві та достав-

лений до Київського районного відділу міліції міста Харкова.
�0. Заявник стверджує, що у районному відділі міліції йому наділи наручники і 

міліціонери вимагали, щоб він зізнався у злочині. Коли він відмовився, його декілька 
разів сильно побили. Кожного разу після побиття йому казали, що якщо він не зізнаєть-
ся, його битимуть і далі. Коли його били останній раз, один з міліціонерів — Г. — вдарив 
заявника в ліве вухо, наслідком чого стали пухлина і часткова глухота. Після побиття 
працівники міліції попередили заявника, щоб він «все обдумав» протягом ночі, а в ін-
шому випадку його битимуть знову наступного дня.

��. Заявник стверджує, що на його тілі були численні подряпини та синці. 
02.03.2000 р., коли міліціонери збиралися доставити його до ізолятора тимчасового три-
мання, то в ізоляторі відмовилися прийняти його через наявність численних тілесних 
ушкоджень.

�2. 03.03.2000 р. заявника супроводили до лікарні, де він був оглянутий лікарем.
�3. Того самого дня заявника перевели в ізолятор тимчасового тримання.
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�4. 4 березня 2000 року проти заявника висунули обвинувачення, але відпустили під 
підписку про невиїзд згідно з рішенням прокурора Київського району міста Харкова.

�5. З 5 березня до 7 квітня 2000 року заявник проходив медичний освідування у 
відділі судово-медичної експертизи. Судово-медичний експерт зафіксував різноманітні 
ушкодження на тілі заявника. Серед ушкоджень були пошкодження лівого вуха, а та-
кож 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 березня 2000 року. Ці дати збігалися з періодом три-
мання заявника в Київському районному відділі міліції.

�6. �3 квітня 2000 року заявник звернувся до прокурора Харківської області з про-
ханням порушити кримінальну справу проти міліціонерів щодо застосування до нього 
тортур. Заяву направили на розгляд до прокуратури Київського району міста Харкова..

�7. 24 квітня та �8 травня 2000 року заявник звернувся до прокуратури Київського 
району з проханням інформувати його щодо результатів розгляду своєї заяви.

�8. 24 квітня 2000 року помічник прокурора Київського району міста Харкова прий-
няв постанову про відмову у порушенні кримінальної справи за відсутністю складу зло-
чину. У своїй постанові помічник прокурора зазначав, що �0 лютого 2000 року проти 
заявника була порушена кримінальна справа. Заявник добровільно зізнався у вчинен-
ні ним злочинів, за якими йому було висунуте обвинувачення, коли дізнався, що його 
спільники вже зізналися. До того ж, міліціонери були опитані щодо скарг заявника і 
повністю заперечували звинувачення проти них. Помічник прокурора зробив такий ви-
сновок:

«(...) 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 їм злочинів, у яких він звинувачується. Він переслідує мету уник-
нути покарання, на яке заслуговує».

�9. 3 червня 2000 року заявник подав скаргу на цю постанову до Київського район-
ного суду та оскаржив її до прокуратури міста Харкова. (Уряд вважає, що до прокурату-
ри Харківської області заявник подав скаргу 3 липня 2000 року, а до суду — �4 вересня 
2000 року, див. § 2� нижче).

20. 20 червня 2000 року прокуратура міста Харкова повідомила заявнику про те, що 
вона відхилила його скаргу щодо скасування постанови від 24 квітня 2000 року.

2�. �4 вересня 2000 року заявник подав скаргу до Київського районного суду міста 
Харкова на постанову від 24 квітня 2000 року.

22. �9 жовтня 2000 року Київський районний суд міста Харкова скасував постано-
ву прокурора від 24 квітня 2000 року і порушив кримінальну справу щодо вказаних за-
явником працівників міліції за частиною 2 статті �66 Кримінального кодексу України 
(перевищення влади). Суд вирішив, що прокурор не розслідував причини, з яких утво-
рилися ушкодження в заявника, а також що відмова прокурора порушити кримінальну 
справу щодо згаданих працівників міліції була необґрунтованою.

23. Кримінальна справа була направлена до прокуратури Київського району. �0 лис-
топада 2000 року ця прокуратура звернулася до прокуратури Харківської області з про-
ханням опротестувати постанову Київського районного суду від �9 жовтня 2000 року до 
Президії Харківського обласного суду у порядку нагляду. Заявника повідомили про це 
26 січня 200� року.

24. 25 квітня 200� року прокуратура Харківської області відхилила це прохання за 
відсутністю підстав для такого протесту і повернула справу до прокуратури району. За-
явник був повідомлений про це листом від 27 квітня 200� року.
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25. Кримінальне розслідування було розпочате 28 квітня 200� року прокурором 
Київського району, але було припинене постановою від 03 вересня 200� року за відсут-
ністю складу злочину. Тим не менше, як стверджував Уряд, між травнем та листопадом 
200� року слідчий допитав кілька свідків, у тому числі працівників міліції та родичів 
заявника.

26. За скаргою заявника 29 жовтня 200� року прокуратура Харківської області ска-
сувала постанову прокуратури Київського району і передала справу до прокуратури міс-
та Харкова. Остання в свою чергу 7 листопада 200� року передала справу до прокурату-
ри Жовтневого району для подальшого попереднього розслідування.

27. �3 листопада 200� року прокуратура Жовтневого району розпочала розслідування.
28. У листопаді та грудні 200� року були допитані ще кілька свідків та проведені 

очні ставки.
29. 20 листопада 200� року у ході розслідування була призначена судово-медична 

експертиза.
30. 4 грудня 200� року експерт зробила висновок, що в заявника виявлені тілесні 

ушкодження середнього ступень тяжкості, що могли виникнути при обставинах, вка-
заних заявником.

3�. �2 грудня 200� року була призначена додаткова судово-медична експертиза че-
рез неповноту першої.

32. Згідно з позицією Уряду, 25 лютого 2002 року других висновок експертів під-
твердив, що заявник зазнав легких тілесних ушкоджень до його тримання у Київському 
районному відділі міліції.

33. За клопотанням адвоката заявника, один з медичних експертів був допитаний 
у присутності адвоката 2� травня 2002 року. Того ж дня адвокат звернувся з клопотан-
ням здійснити повторну судово-медичну експертизу, оскільки, на його погляд, другому 
висновку бракувало будь-якого наукового обґрунтування, а, крім того, він суперечив 
іншим доказам у справі. І хоча прокурор одержав клопотання адвоката, тим не менше, 
відповіді на нього адвокат так і не отримав.

34. 28 березня 2002 року після закінчення додаткового слідства прокуратура Жовт-
невого району прийняла постанову про закриття кримінальної справи за відсутністю 
складу злочину. (Заявника повідомили про це �6 квітня 2002 року). Прокурор стверд-
жував, між іншим, що працівники міліції на допитах заперечували звинувачення 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 заявником звину-
вачувались у злочині. Прокурор також посилався на те, що за висновком судово-ме-
дичної експертизи ушкодження могли бути завдані заявнику до того, як він потрапив 
до районного відділу міліції.

35. �6 квітня та 3� травня 2002 року заявник та його адвокат запросили у прокурора 
району надати їм доступ до матеріалів справи. Листом від �0 червня 2002 року прокурор 
відповів, що матеріали справи були спрямовані до прокуратури області на перевірку.

36. Після кількох скарг заявника та його адвоката до районної, обласної та Гене-
ральної прокуратур, прокуратура Харківської області 9 жовтня 2002 року повідомила 
заявнику, що кримінальна справа стосовно стверджуваного перевищення влади праців-
никами міліції припинена, але справа щодо завдання легких тілесних ушкоджень пере-
дана для подальшого розслідування.

37. Того ж дня, 9 жовтня 2002 року прокуратура міста Харкова скасувала постанову 
від 28 березня 2002 року та надіслала кримінальну справу до прокуратури Жовтневого 
району для подальшого розслідування, яка 23 серпня 2002 року поновила слідство.

38. Через суперечності у висновках попередніх судово-медичних експертиз прове-
дення повторної експертизи було доручене Головному бюро судово-медичних експер-
тиз у місті Києві.
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39. 2 червня 2003 року прокуратура Жовтневого району одержала висновок експерта 
від 3 лютого 2003 року, в якому зазначалося, 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 Жовт-
невого району завершити слідство якомога раніше.

4�. 9 липня 2003 року прокуратура Жовтневого району своєю постановою припини-
ла кримінальне розслідування за відсутністю у діях працівників міліції складу злочину. 
Вона перекваліфікувала склад злочину на завдання середньої тяжкості тілесних ушкод-
жень невстановленими особами та передала кримінальну справу для розслідування до 
Київського районного відділу міліції.

42. Заявник оскаржив цю постанову до Жовтневого районного суду.
43. �5 листопада 2003 року кримінальне розслідування було зупинене і було виріше-

но продовжити оперативні заходи з метою встановити винних осіб.
44. 3� грудня 2003 року Жовтневий районній суд скасував постанову від 9 липня 

2003 року та передав справу для додаткового розслідування. Суд відзначив, зокрема, що 
органи розслідування не здійснили необхідних заходів, щоб встановити та допитати не-
залежних свідків, враховуючи те, що свідчення заявника та працівників міліції супере-
чать одне одному.

45. 30 березня 2004 року прокуратура Жовтневого району ухвалила постанову про 
припинення кримінальної справи проти працівників міліції, зазначених заявником, та 
вирішила, що обставини завдання середньої тяжкості тілесних ушкоджень потребують 
додаткового розслідування.

46. Розслідування продовжується до цього часу, оскільки винні ще не встановлені.

II. ВіДПоВіДне нАЦіонАЛЬне ЗАконоДАВСтВо

а. Конституція уКраїни 1996 роКу

47. Відповідне положення з Конституції України передбачає:

Стаття 28

«Кожен має право на повагу до його гідності.

Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому чи такому, що принижує його гід-
ність, поводженню чи покаранню...»

б. 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 передбачених законом заходів до встановлення події злочину, осіб, 
винних у вчиненні злочину, і до їх покарання.

49. Стаття 22 Кодексу забороняє домагатись показань обвинуваченого та інших 
осіб, які беруть участь у справі, шляхом насильства, погроз та інших незаконних за-
ходів.

50. Особа, що зазнала матеріальної шкоди від злочину, має право заявити до обви-
нуваченого позов або до осіб, що несуть матеріальну відповідальність за дії обвинува-
ченого.
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в. цивільний процесуальний КодеКс

Стаття 22� Цивільного процесуального кодексу передбачає обов’язок суду зупинити 
провадження у справі в тому випадку, якщо її розгляд не може відбутися до розгляду 
іншої справи у цивільному, кримінальному чи адміністративному судочинстві.

4. Закон України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові не-
законними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду» від � 
грудня �994

52. Відповідний уривок із Закону передбачає:

Стаття 2

«Право на відшкодування шкоди в розмірах і порядку, передбачених цим Законом, ви-
никає у випадках:

— постановлення виправдувального вироку суду;

— закриття кримінальної справи за відсутністю події злочину, відсутністю у діянні скла-
ду злочину або недоведеністю участі обвинуваченого у вчиненні злочину;

— відмови в порушенні кримінальної справи або закриття кримінальної справи з під-
став, 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, ос-
кільки кримінальна справа, порушена на їх підставі, 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 національ-
ному рівні, перш ніж звертатися з заявою до Суду.

54. Заявник заперечував аргументи Уряду. Він стверджував, що на Україні всі заяви 
про катування зобов’язують прокурора провести кримінальне розслідування обставин. 
Тим не менше, в даному випадку розслідування тривало занадто довго, а самому заяв-
нику та його адвокату перешкоджали ефективно брати участь в розслідуванні. Більше 
того, слідчі виявили своє небажання проводити належне та безстороннє розслідування 
його скарг.

55. Суд зазначає, що заперечення Уряду тісно пов’язані зі скаргами заявника за 
статтями 3 та �3 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 ретельного та ефективного розслідування. Він 
посилався на статтю 3 Конвенції, яка передбачає:

«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гід-
ність, поводженню чи покаранню.»
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A. Заявлене погане поводження під час Затримання у міліції

1. Доводи сторін

57. Уряд заявляв, що не існувало жодних доказів, які б свідчили, що заявник зазнав 
будь-яких ушкоджень у районному відділі міліції, перебуваючи у руках працівників 
міліції. Уряд посилався на суперечливі свідчення заявника стосовно подробиць побит-
тя, про яке заявляв.

58. Заявник стверджував, що окрім його свідчень щодо часу та характеру його уш-
коджень, було достатньо доказів, у тому числі медичні висновки, щоб підтвердити його 
скаргу про те, що ці ушкодження могли бути спричинені лише під час його затримання 
у районному відділі. Також декілька свідків дали свідчення щодо стану його здоров’я до 
затримання. Заявник заперечував доводи Уряду про те, що він давав суперечливі свід-
чення 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 фундаментальних цінностей 
демократичного суспільства. Вона безумовно забороняє тортури або нелюдське чи таке, 
що принижує гідність, поводження або покарання. Зобов’язання Високих Договірних 
Сторін за статтею � Конвенції забезпечити кожному у межах своєї юрисдикції права та 
свободи, визначені у Конвенції, якщо розглядати його у сукупності зі статтею 3, вима-
гає, 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), № 332�8/96, § 88, 26 листопада 2002 року).

60. Суд також нагадує, що погане поводження має досягти мінімального рівня жор-
стокості, щоб потрапити у сферу дії статті 3 Конвенції. Оцінка цього мінімуму є від-
носною: вона залежить від усіх обставин справи, таких як тривалість поводження, його 
фізичні та/або психологічні наслідки і, у певних випадках, стать, вік та стан здоров’я 
потерпілого. Щодо особи, позбавленої свободи, застосування фізичної сили, яке не 
було вкрай необхідним через її власну поведінку, принижує людську гідність і є, за за-
гальним правилом, порушенням права, передбаченого у статті 3 (див. рішення Ассенов 
та інші проти Болгарії (Assenov and Others v. Bulgaria) від 28 жовтня �998 року, звіти про 
рішення та постанови �998-VIII, § 94).

6�. Суд вважає, що у цій справі ступінь тяжкості ушкоджень, які встановлені су-
дово-медичною експертизою на тілі заявника незабаром після його звільнення (див. 
§ �5 вище), вказує, що ушкодження заявника були достатньо суттєвими, щоб утворити 
нелюдське та таке, що принижує гідність поводження у значенні статті 3 (див., нап-
риклад, процитоване рішення Ассенов та інші проти Болгарії, § 95). Залишається лише 
вирішити, чи має держава бути визнана відповідальною за статтею 3 щодо цих ушкод-
жень.

62. Суд відзначає, що матеріали справи підтверджують, що заявник зазнав насильс-
тва під час свого затримання. Але заявник не надав жодних незалежних доказів, здатних 
підтвердити його заяви, ніби ушкодження були завдані працівниками міліції. Не було 
жодного свідка події. За відсутності будь-яких незалежних свідків, які були присутні під 
час побиття, Суд вважає неможливим встановити, чи були ушкодження заявникові за-
вдані працівниками міліції, як це стверджується.

63. Однак Суд вважає, що у сукупності медичні докази, свідчення заявника, факт 
його перебування у районному відділі міліції протягом трьох днів та відсутність будь-
якого іншого вірогідного пояснення щодо походження ушкоджень заявника, виклика-
ють розумну підозру, що ці ушкодження могли завдати працівники міліції.
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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 вла-
ди звітувати щодо ушкоджень, завданих особам, що перебувають під їхнім контролем, 
Суд вважає, що нездатність встановити державних службовців, винних у злочинному 
насильстві щодо затриманої особи, як у цьому випадку, не може звільнити державу від 
відповідальності за Конвенцією (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 вірогідного пояснення Уря-
ду щодо походження ушкоджень заявника, слід вважати, що заявник отримав ушкод-
ження внаслідок нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження, за яке 
Уряд має нести відповідальність.

66. Суд робить висновок, що тут було порушення статті 3 Конвенції у цьому відно-
шенні.

б. відповідність роЗслідування

1. Доводи сторін

67. Уряд доводив, розслідування стосовно тверджень заявника було розпочате не-
гайно після подання ним скарги. На думку Уряду, під час розслідування було здійснено 
багато заходів, а повернення справи для додаткового розслідування прокурорами вищо-
го рівня та судами свідчило про намір державних органів провести всебічне і об’єктивне 
розслідування.

68. Заявник стверджував, що попри обов’язок, покладений на них законом, слідчий 
і прокурор, які бачили заявника після побиття, виявили абсолютну байдужість стосовно 
його ушкоджень. Далі заявник стверджував, що розслідування проводилося неквапли-
во 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 від-
мову надати йому повний доступ до матеріалів справи.

2. Оцінка Суду

69. Суд нагадує, що стаття 3 Конвенції створює позитивний обов’язок ефектив-
но розслідувати заяви про погане поводження (процитоване вище рішення Ассенов 
та інші проти Болгарії, § �0�-�06). Однак питання, чи буде відповідним та необхідним 
встановлювати процесуальне порушення статті 3, коли заявник також спирається на 
статтю �3 Конвенції, залежатиме від обставин кожної справи.

У цій справі Суд встановив, що заявник зазнав нелюдського та такого, що при-
нижує гідність, поводження, перебуваючи під вартою міліції, за яке Уряд має нести 
відповідальність за Конвенцією. А таких обставин, Суд вважає, що його скаргу щодо 
відсутності ефективного розслідування органами влади щодо причин його ушкоджень 
більш доречно розглядати за статтею �3 Конвенції (порівняй, Ільхан (Ilhan) проти Ту-
реччини, № 22277/93, §§ 89-92, ECHR 2000-VII).

III. ЗАЯВЛене ПорУШеннЯ СтАтті 13 конВенЦіЇ

7�. Заявник скаржився за статтею �3 Конвенції на відсутність ефективного засобу 
правового захисту щодо статті 3 Конвенції.
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72. Стаття �3 Конвенції передбачає:

«Кожен, чиї права і свободи, викладені в цій Конвенції, порушуються, має право на ефек-
тивний засіб правового захисту у відповідному національному органі, навіть якщо таке 
порушення було вчинене особами, що діяли як офіційні особи».

1. Доводи сторін

73. Уряд стверджував, що розслідування за скаргами заявника було правовим засо-
бом захисту, який заявник використав ефективно.

74. Заявник стверджував, що стаття �3 Конвенції була порушена, оскільки органи 
державної влади не змогли провести ефективне розслідування у його справі. Він поси-
лався на свої доводи, згадані у параграфі 68 вище. Він також доводив, що національне 
законодавство не передбачає відшкодування за обставин його справи, оскільки його 
визнали винним у вчиненні злочину (див. § 52 вище). Заявник стверджував, що розгляд 
цивільної справи щодо відшкодування компенсації за спричинену шкоду в будь-якому 
разі залежав би від результату кримінального розслідування, яке досі триває.

2. Оцінка Суду

75. Суд нагадує, що стаття �3 Конвенції гарантує доступність на національному 
рівні засобу захисту, здатного втілити в життя сутність прав та свобод за Конвенцією, 
у якому б вигляді вони не забезпечувались у національній правовій системі. Таким чи-
ном, стаття �3 вимагає, щоб норми національного правового засобу стосувалися сут-
ності «небезпідставної заяви» за Конвенцією та надавали відповідне відшкодування, 
хоча Держави-учасниці мають певну свободу розсуду щодо способу, у який вони ви-
конують свої зобов’язання за цим положенням Конвенції. Зміст зобов’язань за стат-
тею �3 також залежить від характеру скарги заявника за Конвенцією. Тим не менше, 
засіб захисту, що вимагається статтею �3, має бути «ефективним» як у законі, так і на 
практиці, зокрема у тому сенсі, щоб його використання не було ускладнене діями або 
недоглядом органів влади відповідної держави (рішення Айдин (Aydin) проти Туреччини 
від 22 вересня �997 року, Звіти �997-VI, сс. �895-96, § �03 та Кайя (Kaya) проти туреч-
чини від �9 лютого �998 року, звіти �998-I, сс. 329-30, § �06). Суд також нагадує: коли 
особа робить небезпідставну заяву, що вона зазнала тортур або істотно поганого по-
водження з боку держави, поняття «ефективного засобу захисту» передбачає, між ін-
шим, ретельне та ефективне розслідування, яке здатне призвести до встановлення та 
покарання відповідальних осіб, і включає ефективний доступ скаржника до процедури 
розслідування (див. рішення Текін (Tekin) проти Туреччини від 9 липня �998 року, звіти 
�998-IV, с. �5�7, § 52).

76. Суд відзначає, що за скаргою заявника, державні органи провели поверхове роз-
слідування і лише допитали можливих порушників. Вони прийняли заперечення пра-
цівників міліції за чисту монету та відмовили у порушенні кримінальної справи щодо 
них попри свідчення заявника та незаперечні тілесні ушкодження в нього. Кримінальне 
розслідування скарги заявника почалося лише через більш ніж рік після подій. Суд зго-
ден із заявником у тому, що недоліки на початковій стадії розгляду його заяви суттєво 
вплинули на подальший хід розслідування загалом. Багато свідків були допитані лише 
через значний час (травень-листопад 200� року) та не могли чітко свідчити щодо подій 
у березні 2000 року. Суд також відзначає, що у двох випадках національні суди визна-
чали суттєві недоліки у розслідуванні: більшість свідків були допитані лише після три-
валої затримки, у той час як декілька інших 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 статтею �3 Конвенції.
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77. Щодо процедури відшкодування шкоди, Суд не вважає, що національне пра-
во щодо компенсації за незаконні слідчі дії (§ 52 вище) стосується цієї справи, ос-
кільки позов про відшкодування за шкоду, завдану злочином, може подаватися як за 
Цивільним процесуальним, так і за Кримінально-процесуальним кодексом (див. §§ 49-
5� вище). Але такий позов має подаватися проти певної особи або осіб. Цей засіб за-
хисту стає марним, якщо винна особа не встановлена і не звинувачена. Тож відсутність 
жодного результату у головному кримінальному процесі також заважала заявнику ефек-
тивно звернутися до цього засобу захисту, оскільки на практиці цивільний позов про 
компенсацію не міг бути розглянутий до остаточного встановлення фактів у триваючо-
му кримінальному процесі.

78. Зважаючи на ці міркування, Суд відхиляє попередні зауваження Уряду щодо не-
обхідності для заявника дочекатися остаточного результату розслідування його заяв, та 
визнає, що було порушення статті �3 Конвенції у цьому відношенні.

IV. ЗАСтоСУВАннЯ СтАтті 41 конВенЦіЇ

79. Стаття 4� 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.»

а. ШКода

80. Суд підкреслює, що за Правилом 60 Регламенту Суду будь-яка вимога щодо 
справедливого відшкодування має бути класифікована та надана у письмовому вигляді, 
разом з відповідними підтверджуючими документами, без чого Суд може відхилити ви-
могу загалом або частково.

(a) Майнова шкода

8�. Заявник не заявив жодних вимог за цим пунктом протягом встановленого стро-
ку; тож Суд не призначає відшкодування.

(b) Немайнова шкода

82. Заявник вимагав 50,000 євро на відшкодування немайнової шкоди.
83. Уряд доводив, що вимога необґрунтована та непомірна. Уряд просив Суд при-

судити відшкодування немайнової шкоди на справедливій основі з урахування попе-
редньої практики.

84. Суд, зважаючи на свій висновок щодо скарг заявника, вважає, що він напевно 
зазнав певної немайнової шкоди через погане поводження під час затримання у міліції. 
Оцінюючи обставини на справедливій основі, Суд призначає відшкодування заявнику 
6,500 євро.

б. витрати

85. Заявник вимагав �0,�00 доларів США (7,720 євро) на відшкодування витрат, що 
він поніс під час національних та конвенційних процедур.
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86. Уряд доводив, що вимоги щодо кількості годин, витрачених адвокатом заявника 
на підготовку заяви, як і на подальші письмові звернення 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 стат-
тею 4�, слід встановити, що вони дійсно та необхідно були витрачені, щоб запобігти 
виникненню або виправити становище, яке було визнано порушенням Конвенції, та 
були обґрунтовані за розміром (див. Нільсен та Йонсен (Nilsen and Johnsen) проти Нор-
вегії, № 23��8/93, § 62, ECHR �999-VIII).

Суд вважає, що ці вимоги не були виконані у цій справі. Він вважає, що адвокат за-
явника перебільшив час, витрачений на підготовку справи. Він не впевнений, що вит-
рати, що ніби відбивають більш ніж двісті годин ефективної роботи та складають �0,�00 
доларів США, були усі витрачені, або обґрунтовано витрачені, у зв’язку із скаргою, по-
даною до Суду. Але, очевидно, що заявник мав певні витрати на правову допомогу, вра-
ховуючи заходи, здійснені його адвокатом на національному рівні, а також зауваження 
та інші подання, підготовлені адвокатом для Суду.

88. Враховуючи усі доречні фактори, Суд призначає �,500 євро, які після відра-
хування 890 євро, які заявник отримав у якості правової допомоги від Ради Європи, 
дорівнюються 6�0 євро щодо витрат, плюс будь-які податки, якими може оподаткову-
ватись ця сума.

в. пеня

89. Суд вважає відповідним, що пеня має базуватися на процентній ставці Європей-
ського Центрального Банку, до якого слід додати три проценти.

На цих підставах Суд одностайно

�. Відхиляє попереднє заперечення Уряду;
2. Визнає, що було порушення статті 3 Конвенції;
3. Визнає, що було порушення статті �3 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) 6�0 євро (шістсот десять євро) стосовно витрат;
(iii) будь-які податки, якими може оподатковуватись ці суми;

(b) що згадані суми мають бути конвертовані у національну валюту відповідної дер-
жави за ставкою, що діє на день виплати;

(c) що після перебігу згаданих вище трьох місяців і до виплати має сплачуватись 
простий процент на згадані суми за ставкою, що дорівнює процентній ставці 
Європейського Центрального Банку протягом строку невиплати плюс три про-
центи;

5. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливого відшкодування.
Зроблено англійською, та проголошено письмово 5 квітня 2005 року відповідно до 

правила 77 §§ 2 та 3 Регламенту Суду.

с. доллє ж.-п. Коста
секретар голова
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
OF EUROPE

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

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

ДРУГА СЕКЦІЯ

СПРАВА «СЕРГІЙ ШЕВЧЕНКО ПРОТИ УКРАЇНИ»

(Заява № 32478\02)

Рішення

Страсбург 
4 квітня 2006 року

Це рішення стане остаточним за обставин, викладених у п. 2 статті 44 Конвенції. 
Воно може підлягати редакційним виправленням.

У справі «Шевченко проти України»,

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

п. Ж.-П. Коста, голова,
п. І. Кабрал Баррето,
п. К. Юнґвірт,
п. В. Буткевич,
п. М. Угрехелідзе,
пані А Мулароні,
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пані Е. Фура-Сендстрем,
та пані С. Доллє, секретар секції,
після обговорення в нарадчій кімнаті �4 березня 2006 року, виносить таке рішення, 

що було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА

�. Справа порушена проти України за заявою (№ 32478/02), поданою до Суду відповід-
но до статті 34 Конвенції про захист прав і основних свобод людини (далі — Конвенція) 
громадянином України Сергієм Васильовичем Шевченко (далі — заявник) 3 серпня 
2002.

2. Уряд України (далі — Уряд) був представлений Уповноваженим — пані В. Лут-
ковською.

3. 24 березня 2005 року скарга заявника була направлені на комунікацію з Урядом-
відповідачем. Того ж дня Суд вирішив, що може бути застосовано пункт 3 статті 29 
Конвенції і прийнятність та суть скарги будуть розглядатись разом.

ФАКТИ

I. конкретні оБСтАВИнИ СПрАВИ

4. Заявник є батьком померлого Андрія Шевченко (далі — А.Ш.). Він народився в 
�944 році в м. Харкові.

5. 3 жовтня 2000 року о 2 годині ночі А.Ш. (старший лейтенант Повітряних Сил 
України) був направлений охороняти аеродром Сполучення Повітряних Сил частини 
А-249� (далі — Сполучення). Йому видали табельну зброю з �6 патронами. Біля 5.40 
ранку його знайшли мертвим на гауптвахті з двома вогнестрільними ранами у голові.

6. Кримінальне розслідування його смерті було розпочате того ж дня слідчим вій-
ськової прокуратури, капітаном С., який оглянув місце злочину. У своєму рапорті він 
описав положення тіла жертви і пістолета Макарова, що лежав біля ноги, заряджений 
трьома патронами (заряджений магазин пістолета Макарова містить 8 патронів). Нія-
ких слідів боротьби виявлено не було ні на місті злочину ні на тілі загиблого. Були 
виявлені дірки від куль у вікні, на стелі, що відповідають кількості використаних пат-
ронів. З кишені А.Ш. була вилучена чорна чорнильна ручка. У складеному протоколі 
було вказано, що огляд був проведений командуючим Сполучення полковником В. та 
засвідченим двома офіцерами Сполучення.

7. За свідченнями заявника, біля 8 години ранку пані Н., співробітниця А.Ш., зайш-
ла до його квартири і побачила, що вона була відчинена і підполковник Д. (старший 
помічник командира Сполучення, далі — СП ) та інші особи проводять обшук.

8. За офіційними документами, обшук квартири померлого був проведений о �5.00 
годині. Проте старший лейтенант Г. свідчив, що йому разом з іншими офіцерами було 
наказано провести інвентаризацію в квартирі А.Ш. під командуванням СП.

9. Заявник і пані Н. стверджували, що А.Ш. зберігав �5,000 доларів у столі. Під час 
обшуку грошей знайдено не було. Натомість, старший лейтенант Г. (офіцер Сполучен-
ня, якого було призначено провести розслідування щодо можливого злочину) знайшов 
передсмертну записку.

�0. 4 жовтня 2000 року лейтенантом Г. була допитана пані Н. на предмет її стосун-
ків із померлим. Вона заявила, що померлий був «дуже розумним, із ним цікаво було 
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спілкуватись» і він ніколи не висловлював думок про самогубство. 2 жовтня 2000 року, 
коли А.Ш. збирався на службу, він запросив її до себе.

��. Згідно зі свідченнями генерал-майора О., 3 жовтня 2000 він був у Сполученні 
в зв’язку з трагічним інцидентом. 4 жовтня 2000 року він інформував Сполучення про 
випадок, поки що не виключаючи можливість вбивства, і прочитав деякі уривки з пе-
редсмертної записки. Проте, інші свідки засвідчили, що генерал-майор нічого не казав 
про вбивство, але зосередив увагу на самогубстві, констатуючи, що А.Ш. довгий час 
готував себе до смерті від власних рук, inter alia читаючи окультну філософію, написану 
Карлосом Кастан’єдою.

�2. Роздруковані копії передсмертної записки були поширені серед персоналу Спо-
лучення старшим помічником командира, який надав копію заявнику, коли слідчий 
відмовив йому зробити ксерокопію оригіналу.

�3. Під час допиту заявника 5 жовтня 2000 року, капітан С. зауважив, що він май-
же впевнений, що смерть А.Ш. була самогубством і відмовився зазначити в протоколі 
зауваження заявника про зникнення �5,000 USD.

�4. До �0 жовтня 2000 лейтенант Г. допитав ще декількох свідків — переважно тих, 
які бачили сина заявника в день смерті і тих, хто був близько з ним знайомий. Питан-
ня переважно стосувались настроїв А.Ш. перед інцидентом, його інтересу до філософії 
Кастан’єди та практики окультизму, його схильності до вживання алкоголю, наркоти-
ків і чи не грався він зброєю під час виконання службових обов’язків.

�5. Друзі А.Ш. засвідчили, що померлий був дуже обережним з алкоголем і зброєю 
та був урівноваженою особою, яку всі поважали. Свідкам не був відомий факт вжи-
вання ним наркотиків і зайняття окультизмом. Пан Ск., колишній товариш по кімнаті 
А.Ш., стверджував, що чув як син заявника казав що він займався медитацією, але сам 
цього ніколи не бачив. Офіцер відмічав, що померлий зловживав алкоголем, але це 
було задовго до інциденту, і що він давно покинув цю звичку. На думку офіцера і його 
друзів, А.Ш. не був схильний до самогубства. Жоден з тих, хто бачив померлого у день 
його смерті, не відмітили нічого дивного у його поведінці.

�6. З �� жовтня 2000 року напрямок розслідування змінився у бік з’ясування питан-
ня чи були у А.Ш. вороги і чи не було ніяких погроз в його бік. Деяких свідків повторно 
допитали. Але жоден з них не міг відповісти на ці питання.

�7. Пан Пк., який стверджував що був товаришем А.Ш.(хоча жоден зі свідків не 
впізнав його), описав померлого спокійною, покладистою людиною, але між тим за-
значив, що самогубство померлого не було для нього несподіванкою. Пан І. (відношен-
ня якого до померлого невідоме), який був повторно допитаний 3� жовтня 2000 року, 
також стверджував, що самогубство померлого не було для нього несподіванкою. При 
подальшому допиті цієї особи 9 листопада 2000 року, п. І. згадав, що у �996 році він 
бачив померлого, який курив сигарету зі специфічним запахом. Пан Д. засвідчив, що 
померлий вважав себе розумнішим за інших, бо читав філософські книги. Він також 
чув, що А.Ш. займався медитацією.

�8. 26 жовтня 2000 року слідчий відмовився надати заявнику статус потерпілого в 
кримінальному провадженні на підставі того, що зібрані докази прямо вказували на те, 
що його син вчинив самогубство.

�9. Заявник поскаржився до прокурора. Його скарга на відмову у визнанні його 
жертвою була відхилена. Але, очевидно, слідчому були надані деякі інструкції, які 
ініціювали нову серію допитів осіб, які брали участь в обшуку квартири А.Ш. (3 жовт-
ня 2000 року), включаючи підполковника Л., генерал-майора О., на початку листопада 
2000 року. Підполковник Л. свідчив, що він двічі виніс догану померлому, але не думав, 
що це містило якесь упередження або образу щодо А.Ш.

20. 24 листопада 2000 року військовий прокурор Івано-Франківського гарнізону ін-
формував заявника, що справа була направлена іншому слідчому, і його прохання про 
надання статусу жертви не може бути задоволено.
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2�. 30 грудня 2000 року помічник прокурора військової прокуратури Івано-Фран-
ківського гарнізону виділив кримінальну справу по факту крадіжки з кримінальної 
справи по факту смерті А.Ш.

22. Зброя, що була знайдена на місці події, і три патрони з її магазину були дослід-
женні балістичним експертом. Згідно рапорту експерта від �0 жовтня 2000 року, зброя 
була налагодженою і не могла вистрелити без натиснення на спусковий курок. Бой-
ові патрони також були в робочому стані. Використані патрони були випущені з цієї ж 
зброї.

23. Тіло було обслідуване патологоанатомом. Розтин показав, що причиною смерті 
А.Ш. стали дві вогнестрільні рани. Обидві були нанесені, коли жертва була ще живою. 
Очевидно, що перша рана розповсюджувалась на шию, язик і рот (початок з лівої сто-
рони язика і кінець біля правого вуха). Друга рана, яка спричинила смерть, пошкодила 
лобову кістку, мозок і потилицю, в якій була знайдена куля. Патологоанатом зробив 
висновок, що перший постріл був зроблений у рот жертви, а другий у лоб. Обидва пос-
тріли були зроблені з близької відстані.

24. Додаткова судово-медична експертиза зробила висновок, що після першого 
пострілу особа була здатна ще пересуватися деякий період.

25. Слідчий також призначив графологічну експертизу передсмертної записки, що 
була знайдена в квартирі А.Ш., і попросив експерта встановити чи була вона написана 
померлим. 9 листопада 2000 року експерт дав позитивну відповідь на поставлене пи-
тання.

26. 28 жовтня 2000 року спеціаліст-хімік зробив висновок, що чорнило, яким було 
написано листа, походить з ручки, знайденій в кишені А.Ш.

27. Згідно з посмертним психологічним дослідженням, психічний стан А.Ш. не 
виключав можливість самогубства. Зокрема, було зазначено, що у нього було підвище-
не почуття власної гідності і стриманості, яке призводило, між іншим, до конфліктів з 
начальством.

28. 30 грудня 2000 року слідчий, старший лейтенант Ск., закінчив попереднє роз-
слідування і сформував остаточний рапорт. Він зробив висновок, що психічний стан 
померлого, можливість рухатись після першого пострілу, передсмертна записка, напи-
сана під впливом філософії Карлоса Кастан’єди, доводять, що А.Ш. скоїв самогубство. 
Цей висновок був обґрунтований посиланнями на висновки вищезгаданих експертів і 
свідчення п’яти свідків.

29. Заявник оскаржив це рішення до суду. Він стверджував, inter alia, що його син 
був убитий через причетність до кримінальних махінацій начальства. Він посилався 
на те, що розслідування з самого початку було направлене на доведення самогубства. 
Слідчі навіть не намагались перевірити інші версії, хоча у заключному рапорті згаду-
вались конфлікти жертви з начальством. У зв’язку з цим, заявник також звернув ува-
гу, що Кримінально-процесуальний кодекс України надає право командирам військо-
вих сполучень провадити таке ж попереднє розслідування, яке провадиться органами 
внутрішніх справ. Він також поскаржився на активну участь адміністрації Сполучення 
в кримінальному розслідуванні, що практично виключило можливість того, що слідчі 
могли б взяти до уваги думки заявника з приводу інциденту.

30. Заявник вказав на неспроможність розслідування встановити походження ку-
льового отвору на стелі гауптвахти і пояснити чому траєкторія першого пострілу була 
зліва направо, в той час як його син був правшею. Він скаржився на відмову начальни-
ків розслідування у наданні йому статусу жертви злочину, і на відмову в ознайомленні 
з матеріалами справи. У зв’язку з цим він також скаржився на неспроможність переві-
рити передсмертний лист і оцінити схожість почерку в листі з почерком його сина. Він 
відмітив, що стиль викладу у листі не відповідає звичній манері письма А.Ш. Заявник 
наполягав на проведенні незалежної експертизи листа. Нарешті, він оскаржив рішення 
про виділення кримінальної справи по факту крадіжки з провадження у справі.
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3�. 30 листопада 200� року військовий суд Івано-Франківського гарнізону відхилив 
скарги заявника.

32. 2 березня 2002 року військовий апеляційний суд Західного регіону (далі — апе-
ляційний суд) задовольнив скарги заявника, скасувавши постанову від 30 грудня 2000 
року, і призначив провести додаткове розслідування. Суд встановив наступні недоліки 
у розслідуванні:

— не встановлення послідовності подій для з’ясування обставини, яка б визначи-
ла чи природно впало тіло померлого в положення, в якому його знайшли;

— не встановлення походження кульового отвору у вікні гауптвахти;
— не визначення з достатньою ясністю психічний стан померлого перед інци-

дентом.
33. Проте, апеляційний суд відхилив прохання заявника надати йому статус жертви. 

Суд також не знайшов підстав для об’єднання справ про смерть і крадіжку. 29 жовтня 
2002 року Верховний Суд України відхилив касаційну скаргу заявника з цих питань.

34. 29 квітня 2002 року інший слідчий, перший лейтенант П., подав остаточний 
рапорт, який загалом повторював рапорт від 30 грудня 2000 року. Єдине, що зробив 
слідчий — віддав наказ про проведення посмертної психіатричної експертизи, яка по-
казала, що А.Ш. не страждав психічними захворюваннями, хоча його загальний психіч-
ний стан міг призвести до самогубства. Слідчий зробив висновок, що А.Ш. скоїв са-
могубство і закрив справу. В той же час Івано-Франківська MPO відмовив надати 
заявнику копію рапорту на підставі того, що він не був ні відповідачем ні жертвою у 
справі.

35. �6 грудня 2002року Голова апеляційного суду надіслав заявнику копію рапорту.

іі. ВіДПоВіДне нАЦіонАЛЬне ЗАконоДАВСтВо

а. Конституція уКраїни 1996 роКу

36. Статті Конституції проголошують наступне:

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.

Cтаття 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.

б. Кримінально-процесуальний КодеКс

37. Положення, пов’язані зі статусом жертви у кримінальному процесі:
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Стаття 28 Цивільний позов у кримінальній справі

Особа, яка зазнала матеріальної шкоди від злочину, вправі при провадженні в кримі-
нальній справі пред’явити до обвинуваченого або до осіб, що несуть матеріальну від-
повідальність за дії обвинуваченого, цивільний позов, який розглядається судом разом 
з кримінальною справою.

Стаття 49 Потерпілий

Потерпілим визнається особа, якій злочином заподіяно моральну, фізичну або май-
нову шкоду.

Громадянин, визнаний потерпілим від злочину, вправі давати показання у справі. 
Потерпілий і його представник мають право: подавати докази; заявляти клопотання; 
знайомитися з усіма матеріалами справи з моменту закінчення досудового слідства, а у 
справах, в яких досудове слідство не провадилося, — після призначення справи до су-
дового розгляду; брати участь у судовому розгляді; заявляти відводи; подавати скарги 
на дії особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора і суду,…

У справах про злочини, внаслідок яких сталася смерть потерпілого, права, передба-
чені цією статтею, мають його близькі родичі.

Cтаття 236-1

Скарга на постанову органу дізнання, слідчого, прокурора про відмову в порушенні 
кримінальної справи подається особою, інтересів якої вона стосується, або її представ-
ником до районного (міського) суду за місцем розташування органу або роботи посадо-
вої особи, яка винесла постанову, протягом семи днів з дня отримання копії постанови 
чи повідомлення прокурора про відмову в скасуванні постанови.

38. Кодекс передбачає, що компетентний орган має порушити кримінальну справу 
в кожному випадку виявлення ознак злочину. Той орган має вжити всіх передбачених 
законом заходів для встановлення фактів та осіб, винних у вчиненні злочину, і забезпе-
чити їх покарання (стаття 4).

Стаття 94 Кодексу передбачає приводи і підстави до порушення кримінальної справи:
�) заяви або повідомлення ...окремих громадян;
5) безпосереднє виявлення органом дізнання, слідчим, прокурором або судом оз-

нак злочину.
Справа може бути порушена тільки в тих випадках, коли є достатні дані, які вказу-

ють на наявність ознак злочину.
Кримінальну справу не може бути порушено за відсутністю в діянні складу злочину 

(стаття 6). Якщо слідчий орган відмовляється відкрити чи закрити кримінальне розслі-
дування, його рішення має бути вмотивоване. Це рішення може бути оскаржене до суду 
або вищестоящого прокурора (ст.ст. 209, 2�4, 234, 236-6).

39. Розділ ІІ Кодексу передбачає дві стадії порушення кримінальної справи: дізнан-
ня і досудове слідство. Під час дізнання на компетентні органи покладається обов’язок 
вжиття необхідних оперативно-розшукових заходів з метою виявлення ознак злочину і 
осіб, що його вчинили. У разі порушення органом дізнання справи про тяжкий злочин 
він зобов’язаний передати її слідчому через прокурора після виконання невідкладних 
слідчих дій. Якщо у справі про тяжкий злочин, що передана слідчому, не встановлено 
особу, яка його вчинила, орган дізнання продовжує виконувати оперативно-розшукові 
дії і повідомляє слідчого про їх наслідки. Після вступу слідчого у справу орган дізнання 
зобов’язаний виконувати доручення слідчого щодо проведення слідчих та розшукових 
дій (ст.ст. �03-�04).
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Стаття �0� перераховує органи дізнання. Зазвичай ці функції покладені на міліцію. 
Але пункт 3 статті �0� поширює ці повноваження на начальників органів управління 
військової служби правопорядку у Збройних Силах України.

в. інструКція про проведення діЗнання у Збройних силах уКраїни 
(Затверджена наКаЗом міністра оброни № 413/949 від 20 серпня 1995 роКу)

40. Стаття 4 Інструкції передбачає, що для провадження дізнання наказом коман-
дира військової частини призначаються строком на два роки. Один з них, який має до-
свід і навики у провадженні дізнання, призначається старшим дізнавачем.

4�. Командир військової частини як орган дізнання порушує кримінальну справу 
про всі злочини, скоєні підлеглими йому військовослужбовцями (стаття 5).

42. Отримавши повідомлення про скоєний злочин, командир військової частини 
повинен у той же день порушити кримінальну справу і призначити дізнавача для роз-
слідування. Про виявлений злочин і початок дізнання командир частини негайно пові-
домляє військового прокурора (стаття 6).

43. Відповідно до статті 7 Інструкції дізнавач не може брати участі у розслідуванні 
злочину:

— коли він/вона є потерпілим, свідком або цивільною стороною у провадженні;
— коли він/вона брав участь у справі як експерт, спеціаліст, перекладач, захисник 

або представник інтересів потерпілого, цивільного позивача або цивільного від-
повідача;

— коли він/вона або його/її родичі заінтересовані в результатах справи;
— при наявності інших обставин, які викликають сумнів у його/її об’єктивності.
44. На командира військової частини покладається обов’язок вжити необхідних 

оперативно-розшукових та інших, передбачених чинним кримінально-процесуальним 
законодавством, заходів з метою розкриття злочинів і встановлення осіб, що їх скоїли 
(стаття 8).

45. Командир військової частини, який порушив кримінальну справу та здійснює 
дізнання, надає інструкції дізнавачам щодо фактів, які мають бути встановленні та які 
слідчі дії мають бути вжиті.

г. наКаЗ генеральної проКуратури уКраїни № 16 
від 05 серпня 1994 роКу

46. Наказ передбачає, що злочини, скоєні військовослужбовцями, розслідуються 
військовими прокуратурами.

д. ЗаКон «про проКуратуру» від 1991 роКу

Стаття 46-� Закону передбачає , що офіцери наділені законом можливістю бути 
призначеними прокурором або слідчим. Військовослужбовці, залучені до військової 
прокуратури, виконують свої функції згідно з цим законом.

ПРАВО

і. СтВерДЖУВАне ПорУШеннЯ СтАтті 2 конВенЦіЇ

47. Заявник скаржиться, що розслідування смерті його сина не було незалежним, 
адекватним чи ефективним, як цього вимагає процесуальний обов’язок, викладений у 
статті 2 Конвенції:
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«1. Право кожного на життя має бути захищено законом…»

48. По суті він звернувся до Суду з проханням здійснити розслідування, оскільки 
вважав, що його сина було вбито.

а. встановлення фаКтів

49. Суд уважно відноситься до другорядної ролі його функцій і визнає, що він має 
бути обережним щодо виконання ролі суду першої інстанції, там де це безсумнівно 
не вимагається обставинами справи. Проте якщо заявляється про порушення стат-
ті 2 Конвенції, Суд мусить провести докладне вивчення справи, навіть якщо відбу-
лось національне провадження і розслідування (див. рішення у справі «Aktas v. Turkey», 
№ 2435�/94, п. 27�, ЄСПЛ 2003 — V (витяги).

50. Проте, не дивлячись на сумнівну непослідовність доказів, зібраних під час роз-
слідування цієї справи (див. далі пункт 67), Суд не може прийняти рішення інше, ніж 
те, що було прийняте національними органами. Зокрема, Суд не може, як того просить 
заявник, достовірно стверджувати, що його сина було вбито або назвати винних у його 
смерті.

б. прийнятність

1. Відповідність шестимісячному терміну

5�. Уряд вважав, що остаточним рішенням у справі було рішення, прийняте слід-
чим 26 жовтня 2000 року про відмову у наданні заявнику статусу жертви відносно мож-
ливого злочину. Уряд зауважував, що заявник повинен був подати свою скаргу до Суду 
протягом 6 місяців від тієї дати, але він цього не зробив. Скарга заявника до військово-
го суду мала другорядний характер і тому не могла бути взята до уваги.

52. Заявник не погодився.
53. Суд відзначає, що вперше заявник порушив питання про статус жертви перед 

Військовим судом Івано-Франківського гарнізону, а потім перед апеляційним судом, 
який прийняв рішення 30 листопада 200� року і 2 березня 2002 року відповідно. Остан-
ній суд дав специфічну відповідь на скаргу заявника, вважаючи що відхилення прохан-
ня про надання статусу жертви є правомірним і обґрунтованим. Оскільки це рішення 
знаходиться в рамках шестимісячного терміну, встановленого пунктом � статті 35 Кон-
венції, Суд відхиляє заперечення Уряду.

2. Відповідність ratione materiae

54. Уряд зауважував, що стаття 2 Конвенції не застосовується у даному випадку, 
оскільки в ході національного розслідування було встановлено, що син заявника скоїв 
самогубство. З цього приводу Уряд посилався на наступні твердження Суду у справі 
«Pretty v. the United Kingdom»: «стаття 2 не застосовується до питань якості життя або до 
вибору особи щодо свого життя» (див. рішення у справі «Pretty v. the United Kingdom», 
№ 2346/02, п. 39, ЄСПЛ 2002-ІІІ).

55. Заявник не надав свої зауваження з цього приводу.
56. Суд вважає, що його висновки, зроблені у справі «Pretty v. the United Kingdom», не 

можуть тлумачитись як загальне виключення у застосуванні статті 2 у справах пов’язаних 
з самогубством. Потрібно зазначити, що у декількох справах Суд вирішив, що Договірні 
Сторони мають позитивні обов’язки, які випливають з цього положення, щодо ризи-
ку самоушкодження для особи, включаючи процесуальний обов’язок провести ефек-
тивне розслідування обставин того, що виглядає як самогубство (див. рішення у справі 
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«Keenan v. the United Kingdom», № 27229/95, п.90, ЄСПЛ 200�-ІІІ, та рішення у справі 
«Trubnikov v. Russia», № 49790/99, п. 89, від 5 липня 2005 року).

57. Відповідно, Суд відхиляє ці заперечення.

3. Висновок

58. Суд зазначає, що скарга не є очевидно необґрунтованою у сенсі пункту 3 статті 
35 Конвенції. Далі Суд зазначає, що вона не є неприйнятною за інших підстав.

в. Щодо суті

1. Пояснення сторін

а. Уряд

59. Уряд стверджував, що перше розслідування тривало з 4 жовтня до 30 грудня 
2000 року, тобто приблизно три місяці. За цей період було допитано 75 свідків і нада-
но значну кількість висновків експертів. Уряд стверджував, що з огляду на останні дані 
слідства, у держави не було обов’язку розслідувати будь-яке застосування сили або ін-
ших дій.

60. Уряд зробив висновок, що немає підстав вважати, що розслідування було три-
валим або неефективним.

б. Заявник

6�. Заявник відмітив, що розслідування смерті його сина, що було проведено, не 
було ефективним, як цього вимагає прецедентне право, згідно статті 2 Конвенції. Він 
стверджував, що слідчі не були незалежними від органів, що були причетні до справи, 
і що були намагання приховати правдиві докази смерті його сина.

62. Заявник скаржився, що розслідування не було публічним. Він стверджував, що 
слідству бракувало прозорості, оскільки члени сім’ї не допускались до провадження че-
рез небажання прокурорів і судів визнавати їх жертвами .

2. Оцінка Суду

а. Загальні принципи

63. Суд повторює, що у справі, де мала місце загибель особи при обставинах, які по-
тенційно можуть передбачати відповідальність держави, стаття 2 передбачає обов’язок 
держави будь-яким чином забезпечити належну реакцію судової або іншої гілки влади 
для забезпечення того, що законодавчий та адміністративний устрій захисту права на 
життя здійснюється належним чином і що будь-яке порушення цього права припи-
няється та карається (див. рішення у справі «Öneryildiz v. Turkey», № 48939/99, п. 9�, 
ЄСПЛ 2004-..., та mutatis mutandis, рішення у справі «Paul and Aundrey Edwards v. the 
United Kingdom «, № 46477/99, п. 54, ЄСПЛ 2002-ІІ).

64. У цьому зв’язку Суд визнавав, що якщо порушення права на життя або фізич-
ну недоторканість спричинено не навмисно, позитивний обов’язок створити «ефек-
тивну судову систему» не передбачає обов’язкової вимоги порушити кримінальне про-
вадження у кожній справі і може бути дотриманий, якщо жертвам доступні цивільні, 
адміністративні або навіть дисциплінарні засоби захисту (див., наприклад, рішення у 
справах «Vo v. France», № 53924/00, п. 90, ЄСПЛ 2004-VII; «Calvelli and Ciglio v. Itali», 
№ 32967/96, п. 5�, ЄСПЛ 2002-І; «Mastromatteo v. Italy», № 37703/97, пп. 90, 94 та 95, 
ЄСПЛ 2002-VIII). Проте, мінімальна вимога до такої системи полягає в тому, що осо-
би, відповідальні за проведення слідства, мають бути незалежні від тих, які причетні до 
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подій, які розслідуються. Мається на увазі ієрархічна або інституційна незалежність, а 
також практична незалежність. (див. рішення у справі «Paul and Audrey Edwards, Paul 
and Aundrey Edwards v. the United Kingdom», № 46477/99, п. 70, ЄСПЛ 2002-ІІ та рішення 
у справі «Mastromatteo v. Italy», № 37703/97, пп. 90, 94 та 95, ЄСПЛ 2002-VIII).

65. Відповідно, система, яка вимагається статтею 2, має передбачати незалежне та 
безстороннє розслідування, яке відповідає певним мінімальним стандартам щодо ефек-
тивності. Таким чином, компетентні органи мають діяти з належною наполегливістю і 
за своєю ініціативою порушувати провадження, яке здатне по-перше, встановити об-
ставини, за яких сталась подія, та недоліки діяльності системи; по-друге, встановити, 
хто саме з представників державних органів був причетний до події. Вимога щодо пуб-
лічності також застосовується у цьому контексті (див., наприклад, mutatis mutandis рі-
шення у справах «Gϋlec v. Turkey», від 27 липня �998 року, пп. 8�-82; «Ogur v. Turkey», 
№ 2�954/93, пп. 88, 9�-92, ЄСПЛ �999-ІІІ; «Hugh Jordan v. the United Kingdom», від 4 трав-
ня 200� року, №24746/94, п. �20; «Kelly and Others v. the United Kingdom», № 30054/96, 
п. ��4, від 4 травня 200� року; «Mahmut Kaya v. Turkey», № 22535/93, пп. �06-07, ЄСПЛ 
2000-ІІІ; «Ýlhan v. Turkey», № 22277/93, п. 63, ЄСПЛ 2000-VII; «McKerr v. the United 
Kingdom», №28883/95, п. �48, ЄСПЛ 200�-ІІІ).

б. Застосування у цій справі

66. Суд вирішує, що процесуальний обов’язок відповідно до статті 2 Конвенції по-
лягає у розслідуванні обставин смерті сина заявника, А.Ш. Суд зауважує, що Уряд 
стверджував, що ця справа стосувалась тільки самогубства, і відповідно, органи держав-
ної влади були вільні від всіх зобов’язань, крім обов’язку встановити обставини само-
губства. Проте, Суд не може прийняти такі зауваження з причин, викладених нижче.

67. По-перше, розслідування містить певну непослідовність та значні недоліки.
Суд, inter alia, відмічає, що сторони не дійшли згоди щодо часу проведення обшуку 

квартири А.Ш. слідчими Сполучення під керівництвом Е.О. Заявник, посилаючись на 
твердження товаришки А.Ш., пані Н., стверджував, що обшук проводився о 8 ранку 3 
жовтня 2000 року (тобто перед офіційним обшуком о �5.00). Слідчі стверджують, що 
це було о 20.00 годині. Незважаючи на невідповідність часу обшуку, залишаються не-
відомими законні підстави і причини обшуку квартири (див. пп.. 7-8). Всі докази свід-
чать, що у А.Ш. був спокійний характер і що в нього ніколи не виникало думок про 
самогубство. Незрозуміло, як захоплення книжками К. Кастан’єди могло привести до 
самогубства. Люди, які не були близько знайомі з А.Ш., зовсім не дивуються тому, що 
він скоїв самогубство, в той час як його справжні друзі були переконані у зворотньо-
му. Більш того, не було зроблено ніяких спроб пояснити факт, чому перша рана була 
нанесена з лівої сторони обличчя, в той час як А.Ш. був правшею, або факт нестачі в 
пістолеті двох патронів.

Суд відмічає, що розслідування не буде ефективним доти, доки всі докази не будуть 
детально вивчені, а висновки не будуть обґрунтовані (див. рішення у справі «Nachova 
and Others v. Bulgaria», №№ 43577/98 та 43579/98, п. �3�, ЄСПЛ 2004-...).

68. По-друге, Суд звертає увагу а те, що командування Сполучення, де служив А.Ш., 
навмисно поширювало інформацію про самогубство. Суд з цього приводу відмічає, що 
навіть якщо Генерал-майор О. коротко висловив думку про можливий сценарій подій, 
під час виступу 4 жовтня 2000 року, він досить ясно виразив думку про те, що А.Ш. 
довго готувався до того, щоб накласти на себе руки, читаючи філософію Кастан’єди, 
про що свідчить передсмертна записка, прочитана генералом. Поширення роздрукова-
них копій вищевказаного листа серед службовців Сполучення також підтверджують цю 
думку (див. пп. �� та �2).

69. Суд відмічає, що лише з �� жовтня 2000 року (тобто через неділю після тра-
гедії) слідчий почав допитувати свідків, розглядаючи інші версії смерті А.Ш. Але ні 
заявник, ні п. Н. не були допитані з цього приводу, Варто зазначити, що із свідчень 
75 свідків, які були допитані, кінцевий рапорт містив посилання на свідчення тільки 
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5 з них, які підтримували версію самогубства (див. п. 28). Найбільш помітний недолік 
у розслідуванні — відмова брати до уваги показання заявника, і свідчень друзів А.Ш., 
жоден з яких не вважав померлого схильним до самогубства.

70. По-третє, Суд звертає увагу на те, що початкове розслідування факту смер-
ті було розпочато швидко, декількома годинами пізніше ніж відбулась подія. Проте, 
воно не відповідало вимозі незалежності, оскільки орган дізнання — Командуючий 
Сполучення — був представником органу, який міг мати причетність до події. Лейте-
нант Г., офіцер Сполучення, призначений командуючим Сполучення для проведення 
розслідування, здійснив обшук квартири А.Ш. та допитав свідків. Він залишався керу-
ючим дізнання поки не приїхав слідчий з військової прокуратури. Після цього він про-
вів більшість допитів свідків за дорученням слідчого. Суд зазначає, що лейтенант Г. діяв 
під юрисдикцією командуючого Сполученням, отримуючи він нього накази щодо здій-
снення провадження так як і щодо своєї повсякденної діяльності. Таким чином, вимога 
незалежності не була додержана (див. рішення у справі «Aktas v. Turkey», № 2435�/94, 
п. 30�, ЄСПЛ 2003 —V (витяги).

7�. Що стосується слідчих з військової прокуратури, Суд вирішує, що їх незалеж-
ність також не була забезпечена. Хоча вони не підпорядковувались Сполученню але 
залишались військовими, які мали додержуватись військової дисципліни (див., mutatis 
mutandis, рішення у справі «Ari v. Turkey», від 25 вересня 200� року, № 2928�/95, п. 46). 
Вони могли опинитись під тиском вищестоящих офіцерів, оскільки мали порівняно 
низький ранг. Перший слідчий, капітан С., здавалось не мав жодних сумнівів щодо 
офіційної версії події, коли 5 жовтня 2000 року (тобто до винесення висновків експер-
тів щодо огляду тіла та передсмертної записки), він повідомив заявника про свою впев-
неність щодо самогубства А.Ш.

72. По-четверте, Суд звертає увагу, що не зважаючи на вимоги апеляційного суду 
(див. п. 32) відтворення послідовності події здійснено не було. Інформація, здобута 
під час такої слідчої дії, могла стати вирішальною у справі. Відсутність такої слідчої дії 
могло унеможливити формування висновків слідчих, inter alia, щодо питання чи могло 
тіло впасти так, як це було описано у постанові про огляд місця події, та походження 
кульового отвору у вікні гауптвахти (див. п. 32).

73. По-п’яте, Суд зауважує, що судово-медична експертиза рук загиблого була здій-
снена на предмет сліду від пострілу (див., mutatis mutandis, рішення у справі «Ramsahai 
and Others v. the Netherlands», від �0 листопада 2005 року, № 5239�/99, п. 40�). Органи 
державної влади не дослідили з достатньою уважністю авторство передсмертного листа 
А.Ш. в зв’язку із ствердженням заявника про те, що його син не використовував стиль, 
в якому було написано вказаний лист. Більше того, заявнику було відмовлено в наданні 
копії оригіналу листа, яку він міг порівняти з іншими документами, написаними його 
сином. На кінець передсмертний лист був тільки одним із прямих доказів самогубства. 
Таким чином, прийняття слідчим тільки одного висновку експерта без додаткових до-
казів на думку Суду є недостатнім, приймаючи до уваги, що цей факт заперечувався 
заявником.

74. По-шосте, Суд вважає, що виключення заявника з провадження шляхом не на-
дання йому статусу жертви суперечить звичайній практиці відповідно до національного 
законодавства та є неприйнятним, оскільки він був позбавлений можливості приймати 
участь у ході розслідування (див. рішення у справі «Trubnikov v. Russia», № 49790/99, 
п. 93, від 5 липня 2005 року). Не зважаючи на те, що певні слідчі дії були здійсненні 
за скаргами заявника до вищестоящого прокурора, він був позбавлений у доступі до 
матеріалів справи. Його ніколи не повідомляли або не обговорювали з ним можливі 
докази або запропонованих свідків, включаючи призначення графологічної експертизи 
передсмертного листа. Таким чином, він не міг ставити питання експертам або оскар-
жувати їх висновки. Заявник не отримував жодної інформації про хід слідства і тільки 
після 8 місяців від дати закриття справи він отримав копію остаточного рішення.
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75. Суд вирішує, що розслідування не забезпечило достатню прозорість та захист 
інтересів найближчого родича.

76. У світлі таких обставин Суд доходить висновку, що у цій справі було порушення 
обов’язку держави-відповідача відповідно до статті 2 Конвенції в зв’язку з непроведен-
ням ефективного та незалежного розслідування факту смерті А.Ш.

іі. ЩоДо СтВерДЖУВАноГо ПорУШеннЯ СтАтті 6 конВенЦіЇ

77. Пункт � статті 6 Конвенції у відповідній частині передбачає таке:

«Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумно-
го строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір 
щодо його прав та обов’язків цивільного характеру (...).»

78. Заявник знов порушував процедурні питання, яких він торкався відповідно 
до статті 2 Конвенції. Уряд відмітив, що застосування статті 6 неприйнятне в даній 
справі.

79. Хоча скарга очевидно прийнятна, Суд вважає, що підстав для порушення окре-
мого питання серед тих, які були визначенні відповідно статті 2, і яке вимагало б роз-
гляду по суті, не має.

ііі. інШі СтВерДЖУВАні ПорУШенЯ конВенЦіЇ

80. Заявник скаржився згідно зі ст. 8 Конвенції з приводу того, що начальники 
слідчих відділів і командування Сполучення поширило ганебну інформацію про осо-
бисте життя його сина. Проте, Суд відмічає, що заявник не звернувся до суду з позовом 
про наклеп і, таким чином, не вичерпав національні засоби захисту, як передбачено в 
п. � статті 35 Конвенції. Відповідно, ця скарга має бути відхилена згідно п. 4 статті 35 
Конвенції.

8�. Заявник скаржився, що поведінка органів державної влади впродовж триваю-
чого розслідування смерті його сина була несумісною зі ст.ст. 9 і �0 Конвенції. Проте, 
Суд не знаходить ніяких доказів в матеріалах справи, які б свідчили про наявність не-
правомірного втручання або порушення даних положень. У зв’язку з цим, ця частина 
заяви мусить бути відхилена відповідно до пп. 3 і 4 статті 35 Конвенції, оскільки є без-
підставною.

іV. ЗАСтоСУВАннЯ СтАтті 41 конВенЦіЇ

82. Стаття 4� Конвенції передбачає:

«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і якщо внутрішнє 
законодавство відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткову сатис-
факцію, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію»

83. Заявник вимагає �50,000,000 євро як відшкодування моральної шкоди за смерть 
сина і за неспроможність національної влади провести належне розслідування.

84. Уряд вважає, що вимоги заявника є надмірними і невиправданими.
85. Об’єктивно оцінюючи ситуацію, з огляду на присуджені компенсації в подібних 

справах і з огляду на порушення, що були виявлені у даній справі, Суд присуджує заяв-
нику 20,000 Євро як компенсацію нематеріальної шкоди.
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а. судові витрати

86. У встановлений строк заявник не подав жодних вимог щодо компенсації витрат. 
Таким чином, Суд нічого не присуджує.

б. пеня

87. Суд вважає за доцільне призначити пеню на підставі граничної позичкової став-
ки Європейського центрального банку, до якої мають бути додані три відсотки.

На цих підставах Суд одностайно

�. Оголошує, скарги за статтею 2 і пунктом � статті 6 Конвенції прийнятними, а ре-
шту скарг заявника неприйнятними;

2. Вирішує, що у цій справі було порушення статті 2 Конвенції;
3. Вирішує, що у цій справі не виникає окремих питань згідно пункту � статі 6 Кон-

венції;
4. Вирішує, що:
(а) протягом трьох місяців з дня, коли рішення стане остаточним відповідно до 

пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач має сплати заявнику суму, що 
складає 20,000 євро (двадцять тисяч євро) як компенсацію нематеріальної шко-
ди плюс суму будь-якого податку, який може бути стягнуто з заявника. Валюта 
платежу має бути конвертована у національну валюту держави-відповідача на 
день здійснення платежу;

(б) у випадку невиплати чи несвоєчасної виплати державою-відповідачем належ-
ної заявникові суми, на неї нараховуватиметься пеня, яка дорівнює граничній 
позичковій ставці Європейського центрального банку плюс три відсотки (simple 
interest), з часу, коли закінчиться вищезгаданий тримісячний строк, і до момен-
ту повного розрахунку;

5. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 4 квітня 2006 року відповід-

но до пп. 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду.

с. доллє ж.-п. Коста
секретар голова
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
OF EUROPE

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

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ЯТА СЕКЦІЯ

СПРАВА «ЯКОВЕНКО ПРОТИ УКРАЇНИ»

(Заява № 15825/06)

Рішення

Страсбург 
25 жовтня 2007 року

Це рішення стане остаточним за умов, що викладені у Статті 44 §2 Конвенції. 
Може піддаватися редакційному виправленню.

У справі «Яковенко проти України»,

Європейський Суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої 
увійшли судді:

п. П. Лоренсен, голова,
пані. С. Ботучарова,
п. К. Юнґвірт,
п. В. Буткевич,
пані. М. Цаца-Ніколовська,
п. Р. Марусте,
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п. Р. Яєгер,
та пані К. Вестердьек, секретар секції,
після закритого розгляду 2 жовтня 2007 року, проголошує наступне рішення, ухва-

лене цього дня:

ПРОЦЕДУРА

�. Справу було порушено за заявою (№ �5825/06), поданою до Суду проти Украї-
ни у відповідності до статті 34 Конвенції про захист прав людини та основних свобод 
(далі — «Конвенції») українським громадянином Олегом Миколайовичем Яковенко 
(далі — «Заявник») 26 квітня 2006 року

�. Інтереси Заявника представляв Іван Ткач, адвокат, що практикує в Севастополі. 
Український уряд (далі — «Уряд») був представлений своїм агентом Ю. Зайцевим.

3.28 квітня 2006 року Голова Палати відповідно до Правила 39 Регламенту Суду ви-
рішив указати Уряду, що в інтересах сторін і розгляду справи Судом бажано забезпечи-
ти негайне переведення заявника до лікарні або іншої медичної установи, де він може 
одержати допомогу, яка відповідає стану його здоров’я.

2. �2 вересня 2006 року Суд вирішив повідомити Уряд про отриману заяву. Від-
повідно до положень статті 29 § 3 Конвенції, Суд також вирішив розглянути прийнят-
ність заяви одночасно з розглядом по суті.

5. Заявник помер 8 травня 2007 року. 2� травня 2007 року його мати, Надія Мико-
лаївна Савченко, висловила бажання продовжити розгляд справи в Суді від імені заяв-
ника.

ФАКТИ

I. конкретні оБСтАВИнИ СПрАВИ

6. Заявник народився в �975 році й проживав у Севастополі.

а. Кримінальне переслідування ЗаявниКа

7. У червні 2003 року заявник, під час випробного строку після засудження за 
крадіжку зі зломом, був затриманий за підозрою в іншому факті крадіжки. Дата його 
арешту є предметом суперечки сторін. Заявник стверджував, що це відбулося �7 червня 
2003 року, у той час як Уряд наполягає на даті �8 червня 2003 року.

3. �8 червня 2003 року заявник був допитаний міліцією. У ході допиту він визнав, 
що брав участь у пограбуванні будинку, який належить сестрі його передбачуваного 
співучасника Ж.

20 червня 2003 року Балаклавський районний суд Севастополя (далі — «районний 
суд») продовжив термін утримання заявника під вартою до �0 діб.

9. 9 червня 2003 року районний суд ухвалив помістити заявника до слідчого ізоля-
тору на підставі того, що правопорушення, у здійсненні якого він підозрювався, було їм 
скоєне під час випробного строку, пов’язаного з умовним вироком, і, перебуваючи на 
волі, заявник може зникнути й, таким чином, перешкодити правосуддю.

4 У незазначений день, у серпні-вересні 2003 року заявник став перед районним су-
дом. У судовому засіданні він був представлений своєю матір’ю С. Н. і відмовився від 
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своїх зізнань, даних під час знаходження в ізоляторі, стверджуючи, що вони були дані 
під тиском.

5. Під час слухання �� вересня 2003 року заявник повідомив суд, що він погано себе 
почуває і через це не може брати участь у засіданні. Головуючий суддя викликав швид-
ку допомогу для оцінки стану здоров’я заявника.

�2. 29 квітня 2004 року районний суд визнав заявника винним. Він відхилив запе-
речення заявника про те, що його зізнання були дані під тиском, і визнав, що довідка, 
видана Севастопольською районною лікарнею, відповідно до якої заявник проходив 
лікування в даній лікарні 2� червня 2003 року із приводу ушкоджень на ногах, не може 
вважатися переконливим свідоцтвом брутальної поведінки працівників міліції, оскіль-
ки сам заявник не зміг пояснити в суді обставини появи цих ушкоджень.

�3. 22 березня 2005 року, розглянувши апеляцію заявника, Апеляційний суд Севас-
тополя (далі — «апеляційний суд»), скасував рішення від 29 квітня 2004 року й повер-
нув справу на досудове слідство. Суд указав, inter alia, що саме судом першої інстанції 
було порушено питання про передбачуване жорстоке поводження із заявником у слід-
чому ізоляторі, хоча він не скаржився суду на жорстоке поводження з боку працівників 
міліції. Не маючи будь-яких підстав, апеляційний суд також виніс ухвалу про те, що 
заявник повинен утримуватися під вартою.

�2. 23 листопада 2005 року районний суд засудив заявника за крадіжку до трьох 
років і семи місяців ув’язнення. Суд обґрунтовував свій вирок показаннями заявника 
та Ж.. у ході досудового розслідування справи, усного свідоцтва потерпілого в суді та 
показань двох інших свідків у ході досудового слідства. Суд відхилив скаргу заявника 
про жорстоке поводження з ним з боку міліції.

�3. Заявник подав апеляцію на вирок від 23 листопада 2005 року із проханням про 
пом’якшення вироку. �7 жовтня 2006 року Апеляційний суд задовольнив апеляцію за-
явника і скоротив термін ув’язнення до трьох років, шести місяців і одного дня. Заяв-
ником касаційна скарга не подавалася.

б. сКарги на жорстоКе поводження

�4.. За твердженням заявника, після його арешту �7 червня 2003 року, він був достав-
лений до Балаклавського районного відділу міліції Севастополя (далі — «відділ міліції»). 
Тут він нібито піддався жорстокому поводженню з боку співробітників міліції, які при-
мусили його зізнатися в здійсненні крадіжки, за яку він згодом був засуджений.

�5. 2�червня 2003 року заявника було відправлено до Севастопольської міської лі-
карні № �. Відповідно до довідки, виданої цією лікарнею, заявник мав ушкодження лі-
вого стегна та сідниць.

�6. Після надання необхідної медичної допомоги в Севастопольській міській лікар-
ні № �, заявник був спрямований до Севастопольського міського ізолятора тимчасово-
го утримання (далі — «Севастопольський ІТУ»).

�7. Відповідно до запису в реєстраційному журналі Севастопольського ІТУ, заявник 
не мав видимих ушкоджень при прибутті та не скаржився на жорстоке поводження.

�8. Під час розгляду справи в районному суді в березні-листопаді 2005, суд дору-
чив прокуратурі Балаклавського району Севастополя (далі — «прокуратура») провести 
кримінальне розслідування скарг заявника на жорстоке поводження. У листопаді 2005 
року прокуратура винесла рішення про відмову в порушенні кримінальної справи через 
відсутність події, пов’язаної з жорстоким поводженням.

в. умови попереднього ув’яЗнення

�9. Як зазначено вище (див. § �8), 2� червня 2003 року заявник був переведений з 
відділення міліції до Севастопольського ІТУ. �6 липня 2003 року він потрапив до Сім-
феропольського слідчого ізолятору № �5 (далі — «Сімферопольський СІЗО»).
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Оскільки органи міліції, прокуратури та суди, що мають відношення до цієї кримі-
нальної справи, розташовувалися в Севастополі, то щомісяця заявник переводився з 
Сімферопольського СІЗО до Севастопольського ІТУ, у якому перебував протягом де-
сяти днів. З 8 до 28 квітня 2006 року заявник перебував у Севастопольському ІТУ, тому 
що, відповідно до листа заступника начальника Управління МВС України в Севасто-
полі від 4 березня 2006 року, Сімферопольський СІЗО відмовився приймати із Севас-
топольського ІТУ ув’язнених, що страждають на туберкульоз.

20 .28квітня 2006 року заявник потрапив до Севастопольської міської інфекційної 
лікарні (далі — «інфекційна лікарня»).

2�. Таким чином, у період між 2� червня 2003 року та 28 квітня 2006 року заявник 
провів загалом біля року в Севастопольському ІТУ.

1. Матеріальні умови

а. Факти, представлені заявником

22. Відповідно до скарги заявника, під час його знаходження в Севастопольському 
ІТУ він утримувався в маленьких камерах, які були постійно переповнені. На підтвер-
дження цьому він надав лист від начальника Управління МВС України в Севастополі, 
датоване �0 травня 2005 року та адресоване третій особі.

У цьому листі містилася інформація про те, що близько 240 ув’язнених утримува-
лися в Севастопольському ІТУ при його місткості 82 чоловік.

23. Заявник стверджував, що більшу частину часу він утримувався в камері № 9, і 
протягом короткого часу — у камерах №№ 4 і 5.

24. Площа камери № 9 — близько �5 м2, у ній перебували 25 ув’язнених. У цій 
камері було три подвійних ліжка. У камерах №№ 4 і 5, обидві — близько 22 м2, заяв-
ник перебував разом із приблизно 30 співкамерниками. Камери були обладнані од-
ним подвійним ліжком і дерев’яним настилом на підлозі, що теж використовувався 
ув’язненими для сну.

25. Через недостатню кількість ліжок ув’язнені були змушені спати по черзі. Каме-
ри розташовувалися в підвалі й, відповідно, були позбавлені денного освітлення. Вони 
ледве освітлювалися електричною лампочкою під стелею, що ніколи не вимикалася, 
збільшуючи нестачу сну. Крім того, повітря до цих переповнених камер могло надхо-
дити тільки через вентиляційну систему, яка часто була несправною.

26. У камері заявника було багато тарганів та мурах, і адміністрація не вживала нія-
ких заходів для їхнього знищення. Ув’язнені в камерах Севастопольського ІТУ нара-
жалися, таким чином, на небезпеку захворювання інфекційними хворобами, таких як 
туберкульоз, яким заявник і захворів під час свого перебування в ньому.

27. Далі, заявник стверджував, що харчування в Севастопольському ІТУ було вбо-
гим, поганої якості, і доповнювалося продуктами, що надсилалися його матір’ю.

б. Факти, надані Урядом

28. Уряд заявив, що в Севастопольському ІТУ заявник займав камери площею �6 м2 

разом з 4-6 іншими ув’язненими. Уряд стверджував, що камери були обладнані дерев’яною 
обшивкою, вентиляцією, а також системами водопостачання та каналізації. Заявник за-
безпечувався гарячою їжею три рази на день і мав можливість помитися як мінімум один 
раз на тиждень. У камерах були вікна, що пропускають усередину денне світло. Загалом, 
умови утримування ув’язненого відповідали гігієнічним і санітарним нормам.

2. Умови транспортування

29. Як було зазначено вище, заявник перевозився до Севастопольського ІТУ і назад 
щомісяця.
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30. Відстань між Севастополем і Сімферополем становить близько 80 кілометрів. 
Транспортування (етап) починалося о 8 годині ранку й, відповідно до інформації Уря-
ду, закінчувалося о �6 годині того ж дня. Заявник стверджував, що зазвичай він прибу-
вав до пункту призначення через 36-48 годин. Заявника заздалегідь попереджали про 
поїздку та, за інформацією Уряду, його годували перед її початком. Заявник стверджу-
вав, що йому жодного разу не дали сніданок перед етапом.

3�. Заявник і інші ув’язнені перевозилися в міліцейських машинах до залізничних 
станцій і назад. Зазвичай, ці поїздки тривали 30 хвилин. Уряд зазначив, що місткість 
машин, розрахованих на 20-2� чоловік, ніколи не перевищувалася. Заявник заперечу-
вав і стверджував, що зазвичай в машинах перевозилися близько 30 осіб — у тісному та 
погано освітленому відсіку площею 6 м2.

32. У поїзді заявник поміщався до вагонів спеціального типу місткістю �04 чоловік. 
За інформацією Уряду, кількість ув’язнених у вагоні ніколи не перевищувала 70, а за 
інформацією заявника — завжди перевищувала �00. Заявник стверджував, що протягом 
цієї частини поїздки йому не давали води і їжі.

3. Медичні умови

33. Здоров’я заявника почало погіршуватися в середині 2005 року. Проте, у штаті 
Севастопольського ІТУ не було лікаря, а людина, що виконувала обов’язки фельдше-
ра, не мала медичної освіти та кваліфікації, що підтверджується вищезгаданим листом 
начальника міського управління міліції Севастополя від �0 травня 2005 року. Таким чи-
ном, заявник не одержував ніякої медичної допомоги в Севастопольському ІТУ.

34. Відповідно до листа начальника Сімферопольського СІЗО від 25 квітня 2006 
року, �4-27 лютого 2006 року заявник проходив лікування від бронхіту в медичному 
відділенні Сімферопольського СІЗО. Два рентгенівських обстеження, проведені � і �0 
лютого 2006 року, не виявили жодних патологічних змін у його серці й легенях. Далі 
в цьому листі йдеться про те, що �4 лютого 2006 року кров заявника було досліджено 
на антитіла ВІЛ. 2� лютого 2006 року Кримський центр боротьби зі СНІДом визначив 
Віл-позитивність заявника. Заявник стверджував, що ані він, ані його мати не були 
повідомлені про цей діагноз.

35. 8 квітня 2006 року, під час перебування заявника у Севастопольському ІТУ, до 
нього було викликано швидку допомогу. Лікар визначив, що заявник страждав на «ли-
хоманку невідомого походження» і призначив йому дозу анальгетика, що мала корот-
костроковий ефект. За словами заявника, лікар швидкої допомоги роз’яснив, що заяв-
никові потрібне обстеження в спеціалізованій лікарні.

36. �2 квітня 2006 року заявник почав скаржитися на подальше погіршення самопо-
чуття. Була викликана швидка допомога, лікар якої встановив, що заявник хворий «на 
гостру респіраторну вірусну інфекцію».

37. �4 квітня 2006 року заявника було доставлено до інфекційної лікарні. За його 
ствердженнями, під час обстеження йому був поставлений діагноз «туберкульоз лімфа-
тичних вузлів» і була рекомендована госпіталізація. Адміністрація Севастопольського 
ІТУ відмовила йому в госпіталізації, оскільки вона не могла виділити чотирьох спів-
робітників для охорони заявника в лікарні. Уряд заявив, що лікарі не вважали за не-
обхідне госпіталізацію заявника, але взяли кров для аналізу на ВІЛ і прописали йому 
вітаміни.

38. 20 квітня 2006 року заявник був відправлений до інфекційної лікарні для по-
дальшого обстеження. У нього був виявлений туберкульоз і призначене відповідне ліку-
вання. Уряд стверджує, що й у цьому випадку лікарі не рекомендували госпіталізацію. 
За заявою Уряду, під час цього обстеження було вперше встановлено, що заявник був 
Віл-позитивний. Заявник стверджував, що це було вперше, коли його повідомили про 
стан здоров’я, у той час як адміністрація в’язниці знала про це задовго до цього дня.
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39. У листі від 2� квітня 2006 року головний лікар інфекційної лікарні повідомив 
матері заявника, що комісія лікарів цієї лікарні встановила, що заявник Віл-позитив-
ний і хворий на туберкульоз, і порекомендувала терміново його госпіталізувати.

40. Того ж дня мати заявника звернулася зі скаргою до Генеральної прокуратури 
на те, що адміністрація Севастопольського ІТУ незаконно відмовила в госпіталізації 
її сину, стан здоров’я якого був вкрай важким. Зокрема, вона зазначила, що з почат-
ку квітня 2006 року температура тіла заявника біля 40 градусів, він майже не їсть та не 
може пересуватися без сторонньої допомоги.

4�. 28 квітня 2006 року за запитом Суду відповідно до Правила 39 Правил Суду за-
явник був переведений до Севастопольського протитуберкульозного диспансеру.

42. Відповідно до листа головного лікаря інфекційної лікарні від 28 серпня 2006 
року, заявник був зареєстрований у Севастопольському центрі з боротьби зі СНІДом, 
як ВІЛ-Пацієнт, у травні 2006 року та одержував необхідне лікування.

II. ВіДПоВіДне нАЦіонАЛЬне ЗАконоДАВСтВо

43. Відповідні положення Конституції України та Закон про попереднє ув’язнення 
можуть бути знайдені в рішенні від �2 жовтня 2006 року в справі «Двойних проти Украї-
ни» (Dvoynykh v. Ukraine, № 72277/0�, §§ 28-3�, 33-35 і 37).

а. Кримінально-процесуальний КодеКс

7. Стаття 236-� Кодексу говорить:

«Скарга на постанову органа дізнання, слідчого, прокурора про відмову в порушенні 
кримінальної справи подається особою, інтересів якого вона стосується, або його пред-
ставником у районний (міський) по місцю розташування органу або місцю роботи поса-
дової особи...»

8. Стаття 236-2 Кодексу:

«Скарга на постанову прокурора, слідчого, органа дізнання про відмову в порушенні 
кримінальної справи розглядається суддею одноосібно не пізніше десяти днів від дня її 
надходження в суд.

Суддя зажадає матеріали, на підставі яких було відмовлено в порушенні справи, знайо-
миться з ними й повідомляє прокурора й особу, що подала скаргу, про час її розгляду. 
Якщо буде потреба суддя заслуховує пояснення особи, що подала скаргу.

Розглянувши скаргу, суддя, залежно від того, чи були при відмові в порушенні справи 
виконані вимоги статті 99 цього Кодексу, приймає одне з наступних рішень:

1) скасовує постанову про відмову в порушенні справи і повертає матеріали для прове-
дення додаткової перевірки,

2) залишає скаргу без задоволення…»

б. ЗаКон про боротьбу З туберКульоЗом від 5 липня 2001 роКу

9. Розділ �7 Закону зазначає, що хворі на туберкульоз, що утримуються в СІЗО, 
одержують необхідне лікування в медичних відділеннях цих ізоляторів. Ув’язнені, що 
перебувають у пенітенціарних установах, повинні лікуватися в спеціальних тюремних 
лікарнях.
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C. Наказ № �86/607 Міністерства охорони здоров’я та Державного департаменту 
виконання покарань від �5 листопада 2005 року «Про анти-ретровірусне лікування осіб 
з ВІЛ/СНІД, що утримуються у СІЗО».

47. Пункт 2.� цього наказу передбачає, що ув’язнені з ВІЛ/СНІД повинні перебу-
вати під обов’язковим амбулаторним спостереженням, одержувати лікування від супут-
ніх інфекцій (інфекцій, що вражають людей зі слабкою імунною системою) і анти-рет-
ровірусне лікування.

48. Відповідно до пунктів 3.� і 3.2.� наказу, анти-ретровірусне лікування повин-
не призначатися тюремним лікарем-інфекціоністом, що пройшов спеціальне навчання 
або лікарями з місцевих медичних установ з боротьби зі СНІДом. Анти-Ретровирусное 
спостереження ув’язнених, що утримуються в слідчих ізоляторах, здійснюється місце-
вими установами з боротьби зі СНІДом.

49. Пункт 3.5 наказу зазначає, що безпосередньо після надходження особи з ВІЛ/
СНІД до слідчого ізолятору глава медичного відділення цієї установи повинен забезпе-
чити його або її анти-ретровірусними препаратами з місцевої медичної установи з бо-
ротьби зі СНІДом.

50. Відповідно до пункту 3.6 наказу, при переводі особи з ВІЛ/СНІД з однієї пені-
тенціарної установи до іншої необхідно забезпечити, щоб відповідні медичні документи 
були передані разом з ув’язненим до нової установи.

в. Звіт роЗШиреного Засідання генеральної проКуратури 
Щодо дотримання Конституційних прав громадян у місцях Застосування 

Заходів примусового хараКтеру, пов’яЗаних З обмеженням їхньої особистої 
волі, попереднього ув’яЗнення й поЗбавлення волі від 23 червня 2006 роКу

5�. Даний звіт зазначає:
Варто визнати, що органами внутрішніх справ не виконуються вимоги Європейсь-

кого комітету проти катувань, висловлені в ході останнього візиту делегації Комітету в 
жовтні минулого року, стосовно негайного припинення незаконного й довгострокового 
утримування затриманих і арештованих осіб в установах органів внутрішніх справ...

У більшості ІТУ міськрайорганів внутрішніх справ не дотримуються права затри-
маних... Належним чином не виконуються вимоги Закону України «Про боротьбу з 
туберкульозом» у частині забезпечення затриманих і заарештованих осіб, хворих на 
туберкульоз, спеціалізованим лікуванням під охороною в територіальних протитубер-
кульозних медичних закладах. Велика кількість осіб, що страждають на туберкульоз, 
утримується в ІТУ органів внутрішніх справ без належного медичного лікування про-
тягом тривалого часу. Загалом, протягом минулого року з 2434 осіб, хворих на тубер-
кульоз, які утримувалися в ІТУ органів внутрішніх справ, лише 7�9 були поміщені й 
пройшли лікування в спеціалізованих закладах Міністерства охорони здоров’я України. 
Це не тільки порушує права затриманих, але також сприяє поширенню цього небез-
печного захворювання.

Умови, у яких перебувають затримані та заарештовані особи в ІТУ АР Крим... мо-
жуть бути прирівняні до нелюдського або принижуючого гідність поводження. Затри-
мані знаходяться в непристосованих для утримання напівпідвальних або підвальних 
приміщеннях, у яких не створено елементарних умов для тривалого перебування лю-
дини.

Працівниками міліції систематично порушуються вимоги закону про максималь-
ний десятиденний термін знаходження затриманих, заарештованих і засуджених в ІТУ. 
У Севастопольському ІТУ протягом поточного року з порушенням закону понад �0 діб 
перебувало 85 осіб, понад 3 місяців — ��, понад � рік — 5, у відношенні �7 з них судами 
ухвалені обвинувальні вироки.
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г. третій (2003) Щорічний Звіт уповноваженого 
З прав людини верховної ради уКраїни

52. Витяг зі звіту:
Статтею 4 Закону України «Про попереднє затримання» і статтею �55 Криміналь-

но-процесуального кодексу України визначено, що місцями досудового утримання під 
вартою осіб є слідчі ізолятори. І лише в окремих випадках ці особи можуть перебувати 
в місцях утримання затриманих і заарештованих, якими є ізолятори тимчасового утри-
мування МВС України. При цьому законодавством чітко визначені терміни утримання 
в ІТУ ув’язнених під варту осіб не більше трьох діб, у випадках віддаленості або від-
сутності належних шляхів сполучення — до десяти діб. У порушення вимог зазначе-
них законів, начальники слідчих ізоляторів ряду регіонів України їх грубо ігнорують, 
необґрунтовано відмовляючи адміністрації ІТУ у прийомі заарештованих. Таке відно-
шення керівників СІЗО до виконання вимог законів України призвело до нелюдських, 
жахливих і нестерпних умов утримання ув’язнених в ІТУ і їхнє переповнення майже 
вдвічі в Автономній Республіці Крим... та Севастополі. Зокрема, в АР Крим прийом 
ув’язнених до СІЗО Сімферополя здійснюється в обмін на одного виданого до ІТУ.

д. права людини в уКраїні-2005. Звіт правоЗахисних органіЗацій

53. Витяги з розділу XV звіту «Дотримання прав ув’язнених в Україні»:

«...У веденні Міністерства внутрішніх справ перебуває 501 ізолятор тимчасового утри-
мання (ІТУ), де затримані можуть утримуватися максимально протягом 3 діб (10 діб у ви-
няткових випадках) до переводу до слідчого ізолятору (СІЗО). Проте, спостерігаються 
випадки, коли цей термін перевищується. Щодня в ІТУ України утримується близько 
7 000 затриманих, загалом вони розраховані на 10 400 місць. За даними міністерства 
внутрішніх справ, 127 ІТУ потребують ремонту.

Найбільша кількість випадків жорстокого поводження під час ув’язнення в країні випадає 
саме на час перебування затриманих в органах міліції. Крім того, самі умови утримання 
в них бувають занадто суворими. Це пов’язано значною мірою з поганим фінансуванням, 
проте останнім часом на утримання осіб, що утримуються в ІТУ, кошти виділяються. «До-
нецький меморіал» направив інформаційні запити до десяти обласних управлінь МВС, 
де порушується питання забезпечення умов утримання ув’язнених в ІТУ. Результати від-
повідей наведені в таблиці 1 «Умови перебування ув’язнених в ізоляторах тимчасового 
утримання»

Відповідно до даних управлінь, на кожну особу під час перебування в ІТУ виділя-
лося в 2004-2005 роках від �6 до 70 грн...

…Однією із проблем перебування в міліції є неможливість направити до СІЗО за-
триманих осіб, хворих на туберкульоз. Як зазначено в згаданій Доповіді Моніторинго-
вого комітету Ради Європи, на підставі ряду нормативно-правових актів Державного 
департаменту з питань виконання покарань, особи, які хворіють на інфекційні захво-
рювання (включаючи туберкульоз), не можуть бути переведені до СІЗО з ІТУ, які під-
порядковані Міністерству внутрішніх справ. За деякими даними, в 2004 році до СІЗО 
не було прийнято 739 заарештованих. Таким чином, хворі на туберкульоз утримувалися 
в ІТУ, що не пристосовані для перебування в них таких людей, протягом терміну, що 
перевищує встановлений законом строк арешту (3 або �0 днів). Це не тільки порушує 
права заарештованих, але й сприяє подальшому поширенню захворювань в ІТУ. За да-
ними Міністерства внутрішніх справ, близько �00 осіб щодня утримується в ІТУ після 
закінчення встановленого законом строку, включаючи �00 осіб, хворих на туберкульоз. 
Ситуація не покращалася навіть після видання розпорядження (№ 4�9-р від 5.07.2004) 
Кабінету Міністрів, відповідно до якого Державний департамент із питань виконання 
покарань одержав доручення забезпечити негайний прийом заарештованих, хворих на 
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туберкульоз. Відповідно до коментарів органів влади України, цю проблему плануєть-
ся вирішити шляхом передачі лікування заарештованих у ведення спеціальних установ 
Міністерства охорони здоров’я, охорону яких забезпечуватимуть підрозділи МВС. Це 
вимагає внесення змін до відповідного законодавства...

…Одним з напрямків діяльності Уповноваженого (Верховної Ради України з прав 
людини) є контроль над умовами утримання громадян, затриманих міліцією.

Перевіркою Уповноваженого з прав людини в червні 2005 року в ізоляторі тимчасо-
вого утримування (ІТУ) м. Феодосії було встановлено, що камери дотепер залишаються 
без вікон. У багатьох ІТУ камери — це напівпідвальні, напівтемні бетонні мішки, без 
свіжого повітря, питної води, санвузлів, що є ризиком для здоров’я людини та нагадує 
епоху середньовіччя. До того ж вони постійно в півтора-два рази переповнені, і дихати 
там можна тільки завдяки примусовій вентиляції.

Уповноваженим з прав людини виявлено, що порушуються права громадян на три-
годинну затримку в кімнатах для утримання осіб, у половині з 808 райвідділів міліції 
затриманих так і не годують, незважаючи на кілька подань Уповноваженого, за якими 
народні депутати й уряд виділили кошти. Такі умови є катуваннями, але через триваючі 
масові арешти й затримки їх розміщають у кімнатах для затриманих. Через ІТУ прохо-
дить щорічно більше мільйона осіб».

III. ВіДПоВіДні МіЖнАроДні ЗВітИ

A. ЄвропейсьКий Комітет іЗ Запобігання Катувань і нелюдсьКого 
або приниЗливого поводження або поКарання (КЗК)

1. Умови ув’язнення в ІТУ

54. Візит делегації КЗК в Україну відбувся �0-26 вересня 2000 від 23 червня 2006 
року. У ході візиту делегація проінспектувала шість ізоляторів тимчасового утримуван-
ня (підвідомчі міліції установи, призначені для короткочасного перебування затрима-
них підозрюваних), включаючи Севастопольський ІТУ.

55. У відповідних частинах звіту КЗК зазначено:

«50. Більшість відвіданих ІТУ були переповнені. Наприклад, у Севастопольському ІТУ 
більше десяти осіб утримувалося камерах по 15 м2 і в декількох камерах було більше 
людин, ніж ліжок.

51. У всіх відвіданих ІТУ доступ до денного світла був загороджений щільною металевою 
сіткою або жалюзі, а штучне освітлення було, загалом, недостатнім. Читання викликало 
напругу в очах. Вентиляція була неприйнятною, а повітря в відвіданих камерах — важким. 
Недостатність вентиляції підсилювалася тим, що камери здалися смердючими, затримані 
не забезпечувалися засобами для прибирання камер, не мали можливості помитися, крім 
басейну з холодною водою. Тільки в ІТУ м. Літіна всі затримані мали можливість помитися 
під душем під час свого перебування. Санітарні приміщення майже у всіх відвіданих ІТУ 
залишали бажати кращого. Значним виключенням був Сімферопольський ІТУ, де камери 
були чистими або затримані забезпечувалися основними предметами особистої гігієни.

У декількох ІТУ не всім затриманим вистачало матраців і ковдр, у той час як чистота 
наявних була сумнівною. Крім того, за одним або двома виключеннями, відвідані ІТУ не 
мали прогулянкових двориків. Також не було жодних можливостей для фізичних вправ; 
у багатьох ІТУ затриманим не дозволялося мати навіть газети.

52. У більшості ІТУ їжа забезпечувалася тільки продуктовими передачами від родичів. 
Затримані ділилися їжею з тими, хто не мав родичів. Зважаючи на те, що міліція фінансо-
во не здатна забезпечити достатню їжу для затриманих, продуктові посилки не повинні 
обмежуватися.
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53. Через неприйнятні умови, на які Комітет посилався вище, Комітет був найбільше 
стурбований, довідавшись, що чимало затриманих утримувалися в ІТУ протягом часу, 
що значно перевищує 10-денний термін, передбачений законом.

...

55. Проблема охорони здоров’я є предметом стурбованості Комітету з часу його першого 
візиту; під час візиту в 2000 році ніякого поліпшення не відбулося. Спочатку, делегація 
Комітету відзначила, що в деяких ІТУ (Бахчисарай, Литне) зовсім не було фельдшерів, 
аби забезпечити медичне обслуговування. Крім того, Комітет змушений наполягати на 
важливості для всіх затриманих проходити ретельний медичний огляд при прийманні до 
ІТУ; це не є нормою дотепер. Більше того, фельдшер має займати активну позицію від-
носно медичних проблем в ІТУ; недостатня житлова площа, на якій утримуються затри-
мані, і відсутність загальної гігієни створюють сприятливі умови для поширення хвороб, 
зокрема, туберкульозу».

56. У Звіті українському уряду щодо візиту в Україну 24 листопада-6 грудня 2002 
року, КЗК заявляє:

«11. Норми закону, що регулюють позбавлення волі міліцією, вже описувалися в попе-
редніх звітах про візити КЗК. Міліція, варто нагадати, може, своєю власною владою, за-
тримати особу, підозрювану в здійсненні кримінального злочину, на 72 години.

Проте законом від 21 липня 2001 Кримінально-процесуальний кодекс був приведений у 
відповідність до Конституції України. Тепер протягом цих 72 годин слідчі органи повинні, 
якщо вони хочуть залишити підозрюваного під вартою, доставити підозрюваного до суду 
(статті 106 і 165-2 Кримінально-процесуального кодексу). Суддя може ухвалити залиши-
ти підозрюваного під вартою на термін до 15 діб, а згодом продовжити цей термін до 18 
місяців.

Особа, залишена під вартою, переводиться, у принципі, до слідчого ізолятору (СІЗО). 
Проте підозрюваний може бути затриманий в ІТУ на максимальний термін до 10 днів, 
якщо перевід до СІЗО не може бути здійснений через віддаленість або відсутність від-
повідних транспортних засобів.

12. У своїй відповіді на звіт про візит 2001 року (документ CPT/Inf (2002) 24), українсь-
кий уряд заявив, що, завдяки втручанню суддів, переповненість міліцейських установ 
значно зменшилася. На жаль, візит, що мав місце наприкінці 2002 року, показав зворот-
не. З єдиним виключенням (Київський ІТУ), всі установи цього типу були переповнені. 
Доходило до того, що в деяких регіонах судді залишали під вартою всіх підозрюваних за 
запитом слідчих органів і прокуратури.

КЗК рекомендує українській владі забезпечити поінформованість слідчих ор-
ганів і прокуратури щодо нового законодавства й закликати їх до активного за-
стосування превентивних заходів, не пов’язаних з утриманням під вартою осіб, 
підозрюваних у здійсненні кримінальних злочинів (див. також § 85 нижче).

13. Крім того, при вивченні відповідних записів від 23 червня 2006 року, делегація КЗК 
виявила випадки утримання затриманих в ІТУ протягом строків, що значно перевищують 
дозволені 10 діб (наприклад, 48 днів в ІТУ районного управління Міністерства внутрішніх 
справ м. Хуста).»

2. Умови транспортування затриманих

57.У відповідних витягах з доповіді КЗК про візит в Україну 8-24 лютого �998 від 23 
червня 2006 року зазначено (виділено в оригіналі):

«189. Під час візиту до Київського СІЗО Служби безпеки України, делегація мала мож-
ливість оглянути фургон для перевезення затриманих. Цей транспортний засіб мав 3 від-
ділення з лавами. Електричне освітлення було дуже слабким, і вентиляція була відсутня. 
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Крім того, одне з відділень було вкрай малим (0,50 м2). Зі слів персоналу, що відповідав 
за фургон, цей тип фургона використовується тільки для коротких поїздок усередині 
міста. Проте делегація чула твердження затриманих, що такі фургони іноді використову-
ються й для більш тривалих поїздок.

Комітет хотів би одержати копії будь-яких інструкцій, що існують для харак-
теристики транспортних засобів, які використовуються для транспортування 
ув’язнених. Крім того, він рекомендує, щоб українська влада перевірила ос-
вітлення й вентиляцію у фургонах для перевезення ув’язнених і припинила 
розміщати ув’язнених у таких маленьких відділеннях, як 0,50 м2».

58. Звіт 2000 року також містить спостереження КЗК щодо умов, у яких затримані 
переводилися з одного місця ув’язнення до іншого (виділено в оригіналі):

«129. Стосовно автодорожнього транспортування ув’язнених, делегація перевірила два 
фургони Міністерства внутрішніх справ у Сімферопольському СІЗО. Кожний фургон мав 
загальне відділення та індивідуальне відділення. Індивідуальне відділення мало площу 
0,5 м2; у параграфі 189 доповіді про свій візит 1998 року Комітет уже рекомендував, 
щоб практика розміщення ув’язнених у відділення такого розміру припинилася. Умови у 
фургоні були також схожі на ті, що були описані в згаданому параграфі доповіді про візит 
1998 року (слабке штучне освітлення, відсутня вентиляція).

130. Стосовно залізничного транспортування, делегація перевірила умови в одному зі 
спеціальних вагонів для перевезення ув’язнених. Він мав відділення від 2 до 3,5 м2 з 
відкидними лавами. Менші відділення призначені для перевезення шести ув’язнених 
протягом не більше чотирьох годин і чотирьох ув’язнених при більш тривалому переве-
зенні. У більших відділеннях в 3,5 м2 могли розміщатися шістнадцять осіб при короткому 
перевезенні та дванадцять при тривалому. У відділеннях був деякий доступ до денно-
го освітлення; проте вентиляція була поганою. Туалети для ув’язнених перебували в 
жахливому стані, заповнені екскрементами, незважаючи на те, що поїзд вирушав через 
кілька хвилин.

Було відсутнє будь-яке обладнання для забезпечення ув’язнених їжею, навіть при транс-
портуванні на далекі відстані; питна вода для ув’язнених була на час транспортування 
тільки у невеликому контейнері.

131. Спосіб транспортування ув’язнених, особливо залізницею, неприйнятний, врахову-
ючи, крім усього іншого, матеріальні умови та можливу тривалість подорожі.

Комітет рекомендує, щоб умови транспортування ув’язнених в Україні були пе-
реглянуті у світлі попередніх зауважень. Як термінові міри, він рекомендує, 
щоб українська влада вжила заходів, аби:

— значно зменшити максимальне число ув’язнених на відділення в залізнич-
ному вагоні: у відділеннях в 3,5 м2 ніколи не повинно перевозитися більше 
шести осіб, а у відділеннях в 2 м2 — більше трьох осіб;

— забезпечити ув’язнених протягом транспортування питною водою, для три-
валих подорожей встановити необхідне обладнання для їх годування;

— не використовувати більше відділення в 0,5 м2 у фургонах для транспорту-
вання ув’язнених».

59. У своєму Звіті українському уряду про візит в Україну 24 листопада-6 грудня 
2002 року, КЗК заявляє наступне:

«У своїй доповіді про візит 2000 року (§ 131) Комітет зробив ряд рекомендацій щодо транс-
портування ув’язнених автомобільним і залізничним транспортом. Ці питання порушува-
лися знову в 2002 році перед українською владою, представники якої стверджували, що 
була заснована робоча група з передачі конвоювання ув’язнених від Міністерства внут-
рішніх справ до Департаменту з виконання покарань. У світлі критичних спостережень, 
зроблених делегацією, що відвідувала країну в 2002 році, відносно фургонів для транс-
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портування, Комітет рекомендує, аби українська влада надала високого пріори-
тету вирішенню проблеми умов транспортування ув’язнених з огляду на реко-
мендації в параграфі 131 доповіді Комітету за підсумками візиту 2000 року».

б. міжнародна амністія («ма»)

60. Що стосується ситуації у Севастопольському ІТУ, МА заявила на брифінгу Ко-
мітету ООН проти катувань, присвяченому Україні, що відбулась 30 квітня 2007 року:

«За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, рівень захворюваності на туберку-
льоз в Україні становить приблизно 95 випадків на 100000 осіб на рік, що у вісім разів 
перевищує рівень у Європі і Євразії. У країні з настільки високим рівнем захворюваності 
на туберкульоз, переповненість і погані умови в слідчих ізоляторах призвели до вели-
кої кількості захворювань серед ув’язнених. У січні 2006 року Севастопольська право-
захисна група доповіла Міжнародній Амністії, що в Севастопольському ІТУ було 30-40 
ув’язнених, інфікованих на туберкульоз. Ці люди перебувають в ІТУ протягом усього 
терміну попереднього ув’язнення через те, що найближчий СІЗО в Сімферополі не при-
ймає ув’язнених, хворих на туберкульоз, що суперечить Кримінально-процесуальному 
Кодексу. У січні 2006 року 20 ув’язнених, хворих на туберкульоз, утримувалися в камері, 
призначеній для шістьох осіб. Їх забезпечували ліками, але, за наявними відомостями, 
вони не одержували необхідного спеціального харчування та вітамінів».

6�. У звіті «Європа та Центральна Азія. Зведення Міжнародної Амністії стосовно 
приводів для занепокоєння в регіоні. Січень-Червень 2004 року» МА пише:

«На зустрічі з делегатами МА в червні, уповноважений з прав людини Ніна Карпачова 
заявила, що катування як і раніше широко поширені. Головними проблемами були від-
сутність негайного доступу до адвоката та умови в слідчих ізоляторах (СІЗО) і ізоляторах 
тимчасового утримання (ІТУ). Проблема збільшувалася великою кількістю арештів і не-
застосуванням альтернативних методів, таких як підписка про невиїзд і поручительство. 
Ніна Карпачова також повідомила, що умови в Севастопольському ІТУ особливо погані, 
що призводить до високого рівня захворюваності на туберкульоз серед ув’язнених. Ка-
мери переповнені, і ув’язнені змушені спати по черзі, харчування недостатнє, і аж до 
січня 2004 року, коли Ніна Карпачова знайшла місце, придатне для прогулянкового дво-
рика, не було можливості для прогулянок.

Європейський Комітет із запобігання катувань і нелюдського або принизливого повод-
ження або покарання повторно висловив заклопотаність поширенням туберкульозу у 
в’язницях та інших місцях ув’язнення в Україні, і у своєму звіті 2000 року висловив думку, 
що не спостерігається жодних поліпшень. Андрій Овсянников був заарештований у чер-
вні 2003 року за підозрою в торгівлі наркотиками та утримувався в Севастопольському 
ІТУ. Він не був хворий на туберкульоз у той час, але у вересні йому вже був поставлений 
цей діагноз. Андрію нічого не повідомили, і він довідався про свою хворобу випадково, 
у листопаді, коли його стан погіршився. Він не одержував ніякого лікування до березня, 
коли, завдяки зусиллям Севастопольської правозахисної групи, був госпіталізований. 
30 червня він повернувся до ІТУ. Він перебував в ІТУ до червня 2003 року, у той час як 
національним законодавством передбачено, що затримані можуть утримуватися в таких 
установах максимум протягом 72 годин, крім того, умови в Севастопольському ІТУ мо-
жуть бути прирівняні до жорстокого й нелюдського поводження».

в. міжнародні матеріали, Що стосуються туберКульоЗу

62. Відповідні міжнародні звіти та інші матеріали, що стосуються лікування тубер-
кульозу в українських пенітенціарних установах можна знайти в рішенні від 28 березня 
2006 року в справі «Мельник проти України» (Melnik v. Ukraine, №72286/0�, §§ 47-53).
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ПРАВО

I. ПоПереДні ЗАПереЧеннЯ

63. Заявник помер 8 травня 2007 року, поки справа перебувала на розгляді Суду 
(див. § 5 вище). Не оскаржувалось, що його мати вправі підтримувати заяву в його ін-
тересах, і Суд не бачить причин діяти інакше (див. Toteva v. Bulgaria, № 42027/98, § 45, 
�9 May 2004).

II. СтВерДЖУВАне ПорУШеннЯ СтАтті 3 конВенЦіЇ

64. Заявник скаржився на те, що він піддався жорстокому поводженню, перебуваю-
чи під вартою міліції. Він також скаржився на відсутність медичної допомоги та нелюд-
ські умови утримання в Севастопольському ІТУ. Він посилався на статтю 3 Конвенції, 
що передбачає:

«Ніхто не може піддаватися тортурам або нелюдському чи принижуючому гідність по-
водженню або покаранню».

A. прийнятність

1. Скарги на жорстоке поводження

65. Уряд стверджував, що заявник не вичерпав національних засобів правового за-
хисту, оскільки не оскаржив до компетентного суду рішення прокуратури щодо відмови 
в порушенні кримінальної справи стосовно заявленого жорстокого поводження.

66. Заявник підкреслював, що він порушував питання про жорстоке поводження з 
ним у суді, під час розгляду кримінального обвинувачення проти нього. Оскільки суд у 
рішенні від 23 листопада 2005 року встановив, що не було будь-яких слідів жорстокого 
поводження, заявник не бачив сенсу в оскарженні відповідного рішення прокуратури.

67. Суд нагадує, що правило про вичерпання засобів правового захисту, на яке по-
силається стаття 35 § � Конвенції, зобов’язує заявників використовувати спочатку засо-
би правового захисту, які доступні в національній правовій системі й зазвичай достатні 
для того, щоб одержати відшкодування за порушення, наявність якого стверджується.. 
Наявність таких засобів правового захисту має бути досить визначеною, як на практиці, 
так і в теорії, без чого їм бракуватиме доступності й ефективності. Стаття 35 § � також 
вимагає, щоб скарги, які згодом будуть адресовані Суду, були заявлені у відповідному 
національному органі, принаймні, по суті, і відповідно до формальних вимог, передба-
чених національним законодавством, проте не потрібно звертатися до засобів право-
вого захисту, які є неадекватними або неефективними (див. Aksoy v. Turkey judgment of 
�8 December �996, Reports �996-VI, §§ 5�-52, and Akdývar and Others v. Turkey judgment 
of �6 September �996, Reports of Judgments and Decisions, �996-IV, §§ 65-67). Простого 
сумніву відносно перспективи успіху недостатньо, щоб звільнити заявника від необхід-
ності звернутися до національного суду (див., наприклад, Elsanova v. Russia (dec.), № 
57952/00, �5 November 2005).

68. У ході розгляду обвинувачення проти заявника, суд першої інстанції зажадав 
від відповідного органа прокуратури розслідувати його твердження про жорстоке по-
водження. Ці твердження розглядалися слідчими та прокурорами, які не знайшли під-
став для порушення кримінальної справи. У відповідності до статті 236-� Криміналь-
но-процесуального кодексу ці рішення можна оскаржити до суду загальної юрисдикції 
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(див. § 47 вище). У таких випадках відбувається змагання сторін у судовому процесі, 
коли заявник і прокурор є сторонами. Хоча в цих процесах суд загальної юрисдикції не 
має права проводити незалежне розслідування або робити будь-які висновки про фак-
ти, судовий розгляд скарги дає переваги, надаючи гарантії належної правової процеду-
ри. У ході публічної процедури, яка є змаганням, незалежний трибунал мусить оцінити, 
чи є у заявника підстави стверджувати про жорстоке поводження і, якщо є, скасувати 
рішення прокуратури та наказати провести кримінальне розслідування.

69. Отже, Суд дійшов висновку, що процедура оскарження, передбачена статтею 
236-� УПК, має, у принципі, вважатися звичайним та доступним засобом національно-
го правового захисту, що задовольняє вищевикладеним вимогам засобів правового за-
хисту, які мають бути вичерпані у відповідності до статті 35 § � Конвенції (див., mutatis 
mutandis, K.-F. v. Germany, рішення від 27 листопада �997 року, Reports of Judgments 
and Decisions �997- VII, §§ 46-52; Epцzdemir v. Turkey, № 57039/00, 3� January 2002; і 
Belevitskiy v. Russia, № 72967/0�, § 6�, � березня 2007).

70. Що стосується скарги на жорстоке поводження з ним, поданої заявником у 
суді, що розглядав кримінальне обвинувачення проти нього, Суд відзначає, що метою 
розгляду кримінальної справи проти заявника було встановлення його невинності або 
провини в кримінальному обвинуваченні, висунутому проти нього, а не встановлення 
відповідальності за стверджуване побиття або надання відшкодування за стверджуване 
порушення статті 3 (див. Belevitskiy, cited above, § 63). Таким чином, суд першої інстан-
ції не міг зробити окремих висновків щодо того, чи був заявник підданий жорстокому 
поводженню, перебуваючи в міліції, і тому звернувся до органів прокуратури, компе-
тентним, відповідно до національного законодавства, розслідувати такі скарги. Як за-
значено вище, заявник не звернувся до судової процедури, спеціально призначеної 
для заперечування результатів наступного розслідування. Отже, досить загальні скар-
ги заявника в суді першої інстанції про жорстоке поводження не позбавили його від 
обов’язку вичерпати засоби правового захисту, передбачені статтею 236-� УПК.

7�. Суд, отже, доходить висновку, що скарги заявника про жорстоке поводження з 
боку міліції повинні бути відхилені через те, що заявник не вичерпав засобів правового 
захисту у відповідності до статті 35 § � Конвенції.

2. Умови утримання

72. Уряд вважає, що заявник не вичерпав національних засобів правового захисту, 
доступні йому відповідно до українського законодавства, перед тим, як звернутися в 
Суд, оскільки він не порушував питань щодо умов утримання під вартою перед проку-
рором, що здійснює нагляд за установами виконання покарань. Уряд також стверджу-
вав, що заявник не звертався до національних судів, щоб оспорити умови його утри-
мання під вартою та одержати компенсацію за матеріальну та нематеріальну шкоду.

73. Що стосується заперечень Уряду про прийнятність заяви у зв’язку з тим, що за-
явник не скаржився відповідному прокуророві на погані умови утримання під вартою та 
на відсутність адекватного й необхідного лікування, Суд дійшов висновку, що ці скарги 
не можуть вважатися ефективними й доступними засобами правового захисту в рамках 
статті 35 § � Конвенції (див. Koval v. Ukraine (dec.), № 65550/0�, 30 March 2004).

74. Щодо посилання уряду на те, що заявник не звернувся в національні суди, 
щоб оспорити умови його утримання під вартою, Суд нагадує, що в декількох попе-
редніх справах він відхилив подібні аргументи, знайшовши ці засоби правового захис-
ту неефективними через те, що Уряд не довів, яким чином звертання до цих процедур 
може призвести до поліпшення умов утримання заявника під вартою (див., наприклад, 
Khokhlich v. Ukraine, № 4�707/98, § �53, 29 April 2003; Melnik v. Ukraine, № 72286/0�, 
§§ 70-7�, 28 March 2006; and Dvoynykh v. Ukraine, № 72277/0�, § 50, �2 October 2006). 
Суд не побачив причин діяти інакше в цьому випадку.



��

яковенко проти УкрАїни

75. Більше того, Суд зазначає, що не оспорювався той факт, що �� вересня 2003 
року заявник скаржився суду першої інстанції на погане самопочуття, і що 2� квітня 
2006 року його мати подала скаргу Генеральному прокуророві на те, що адміністрація 
в’язниці не бажає перевести заявника до лікарні, і що адміністрації ізолятора було ві-
домо про те, що заявник заражений ВІЛ і хворий на туберкульоз. Органи влади, таким 
чином, були достатньо поінформовані про ситуацію заявника та мали можливість вив-
чити умови його утримання під вартою й, якщо потрібно, їх виправити (див. Kalashnikov 
v. Russia (dec.), № 47095/99, �8 September 200�, і Melnik, згадані вище, § 70).

76. Суд вважає, що ця частина скарг заявника не може бути визнана неприйнятною 
через невичерпність національних засобів правового захисту. Також скарга не може 
бути відхилена як відверто необґрунтована або визнана неприйнятною за іншими при-
чинами.

б. по суті

1. Загальні принципи

77. Суд нагадує загальні принципи, зазначені в його практиці згідно зі статтею 3 
Конвенції щодо умов утримання під вартою (див., наприклад, Dvoynykh, згадане вище, 
§§ 62-63 з подальшими посиланнями).

78. Суд також нагадує, що органи влади зобов’язані захищати здоров’я осіб, поз-
бавлених волі (див. Hurtado v. Switzerland, judgment of 28 January �994, Series A № 280-A, 
opinion of the Commission, § 79). Відсутність адекватної медичної допомоги може призвес-
ти до такого поводження, що суперечить статті 3 (див. Ýlhan v. Turkey [GC], № 22277/93, 
§ 87, ECHR 2000-VII, and Sarban v. Moldova, № 3456/05, § 90, 4 October 2005).

2. Матеріальні умови утримання

79. Суд зазначає, що між 2� червня 2003 року та 28 квітня 2006 року заявник провів 
майже рік у Севастопольському ІТУ.

80. Сторони висловили незгоду щодо кількості осіб, що утримуються в камері ра-
зом із заявником, і номерів камер, у яких він утримувався в Севастопольському ІТУ. 
Уряд стверджує, що протягом усього розглянутого періоду заявник утримувався в одній 
камері розміром �6 м2, у якій також утримувалися від 4 до 6 затриманих. Проте він не 
вказав номер цієї камери. Заявник стверджував, що він утримувався в камерах №№ 9, 
4 і 5.

Камера № 9 має розмір близько �5 м2 і зазвичай вміщала до 25 затриманих. Камери 
№№ 4 і 5 мають розмір 22 м2, і в них утримувалося до 30 затриманих.

8�. Суд зазначає, що в ході свого візиту до Севастопольського ІТУ в 2000 році Ко-
мітет проти катувань установив, що в камері площею �5 м2 утримується до �0 затрима-
них. З огляду на лист начальника міського управління міліції Севастополя від �0 трав-
ня 2005 року (див. § 24 вище) і нещодавні внутрішні та міжнародні доповіді про умови 
утримання в Севастопольському ІТУ (див. §§ 54-56 і 62-63 вище), ситуація, здається, 
не покращилася з 2000 року.

82. Таким чином, Суд зазначає, що в камері заявника на кожного затриманого 
доводилося не більше, ніж �,5 м2 площі. Тобто, на думку Суду, камери були постійно 
вкрай переповнені. Такий стан справ може скласти проблему з точки зору статті 3 Кон-
венції (див. Kalashnikov v. Russia, № 47095/99, § 97, ECHR 2002-VI).

83. У світлі вищевикладеного та враховуючи вищезгаданий лист від начальника 
міського управління міліції Севастополя, у якому він зізнається, що в Севастопольсько-
му ІТУ утримується майже втричі більше затриманих, ніж він може вмістити, Суд дій-
шов висновку, що скарги заявника про те, що не вистачало спальних місць і затримані 
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були змушені спати по черзі, досить обґрунтовані. Умови для сну були також усклад-
нені постійним освітленням у камері. Позбавлення сну, викликане цими обставинами, 
мало б стати тяжким фізичним і психологічним тягарем для заявника.

84. Суд також зазначає, що заявник стверджував, що його камери розташовували-
ся у підвалі, що призводило до нестачі денного світла й недостатньої вентиляції. Хоча 
Уряд не відповів на цей аргумент прямо, його представники стверджували, що камера 
заявника була обладнана вікнами, які надавали достатньо денного світла затриманим, і 
що в камері була встановлена система вентиляції.

85. Суд не вважає за необхідне розв’язувати цю розбіжність між сторонами. Суд 
зазначає, що в будь-якому випадку густі металеві ґрати на вікнах перешкоджали про-
никненню до камери природного освітлення, а штучне освітлення було недостатнім 
(див. § 58 вище). Далі Суд зазначає, що вентиляція в камері, що містить надмірну кіль-
кість ув’язнених, була недостатньою (там же). Із заяв сторін незрозуміло, чи були доз-
волені заявникові прогулянки поза камерою під час перебування в Севастопольському 
ІТУ, але навіть якщо були, то вони тривали не більше однієї години на день, а решту 
часу заявник був змушений проводити в мізерно освітленій камері із вкрай обмеженим 
простором і спертим повітрям.

86. Далі заявник скаржився на погані санітарні умови та недостатнє харчування в 
Севастопольському ІТУ. Суд нагадує, що у своєму звіті 2000 року КЗК згадав цю уста-
нову як позитивний приклад серед інших ІТУ України, тому що камери там були чис-
тими, ув’язнені забезпечувалися основними гігієнічними засобами (див. § 58 вище).� 
Що стосується скарг заявника щодо харчування, Суд вважає, що заявник не зміг довес-
ти, що рівень харчування не відповідав нормам або що їжа була непридатною.

87. Таким чином, у світлі виявлених фактів переповненості, позбавлення сну й 
нестачі природного освітлення та повітря (див. §§ 83-87), Суд дійшов висновку, що 
умови утримання заявника в Севастопольському ІТУ можуть прирівнюватися до при-
нижуючого гідність поводження. Отже, тут було порушено статтю 3 Конвенції.

3. Медична допомога

88. Заявник скаржився, що йому не надавалася необхідна медична допомога у зв’язку 
із зараженням ВІЛ та туберкульозом.

89. Уряд стверджує, що двічі у квітні 2006 року адміністрація Севастопольського 
ІТУ викликала для заявника швидку допомогу та двічі він обстежувався в інфекційній 
лікарні. Таким чином, щоразу, коли заявник скаржився на погіршення самопочуття, 
він одержував необхідну медичну допомогу.

90.Суд зазначає, що, відповідно до зауважень Уряду, діагноз ВІЛ був вперше пос-
тавлений заявникові 20 квітня 2006 року. Заявник у своїх коментарях наполягав, що це 
відбулося 2� лютого 2006 року, він надав Суду копію листа начальника Севастополь-
ського управління міліції від 25 лютого 2006 року, що підтверджує його позицію. Уряд 
жодним чином не прокоментував цей момент.

9�. За таких обставин Суд не бачить підстав не довіряти заявникові. Отже, Суд за-
значає, що, хоча адміністрація установи довідалася про ВІЛ-позитивність заявника 2� 
лютого 2006 року, невідкладні медичні заходи, передбачені наказом № �86/607 (див. 
§ 49 вище), не були здійснені. Заявника не було направлено до лікаря-інфекціоніста 
для анти-ретровірусного лікування, і, серед іншого, не здійснювався контроль над су-
путніми інфекціями. Натомість, його продовжували направляти до Севастопольського 
ІТУ, у штаті якого не було лікаря.

92. Немає посилань на те, що Сімферопольський СІЗО передав інформацію про 
ВІЛ-інфікованість заявника адміністрації Севастопольського ІТУ. У будь-якому випад-

� Тут явна помилка, оскільки в доповіді КЗК йдеться про Сімферопольске ІТУ (прим. редактора).
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ку заявника було зареєстровано у місцевому центрі з боротьби зі СНІДом тільки в трав-
ні 2006 року, хоча наказ № �86/607 передбачає, що це має бути зроблене відразу після 
прибуття до установи.

93. Крім того, коли заявник захворів на туберкульоз, що в цьому випадку було су-
путнім захворюванням, його відмовилися прийняти до Сімферопольського СІЗО, і в 
порушення національного законодавства він був залишений у Севастопольському ІТУ 
на термін, що перевищує �0 днів (див. §§ 2� і 53- 54 вище).

94. Уряд заявив, що відсутність лікаря або фельдшера в штаті Севастопольського 
ІТУ компенсувалася можливістю виклику швидкої допомоги щоразу, коли стан здоров’я 
заявника вимагав медичного втручання. Це відбувалося 8 і �2 квітня 2006 року.

95. В зв’язку з цим, Суд нагадує, що для виклику швидкої допомоги адміністрація 
Севастопольського ІТУ повинна була спочатку дати на це дозвіл, що було дуже важ-
ко без професійної медичної ради (див. Sarban, згадане вище, § 87). Більше того, об-
ладнання машини швидкої допомоги, яка була викликана для заявника 8 квітня 2006 
року, було явно непридатним для встановлення точного діагнозу, і лікар запропонував 
відправити пацієнта до спеціалізованої лікарні для подальшого обстеження (див. § 37 
вище). Проте адміністрація відмовилася зробити це. Оскільки самопочуття заявника 
продовжувало погіршуватися, �2 квітня 2006 року було ще раз викликано швидку допо-
могу. Вона також виявилася нездатною встановити діагноз і допомогти заявникові (див. 
§ 38 вище). Тільки після цього, �4 квітня 2006 року, адміністрація вирішила відправити 
заявника до інфекційної лікарні для обстеження та лікування (див. § 39 вище).

96. Сторони не дійшли згоди, чи рекомендували госпіталізацію лікарі, які обстежи-
ли заявника в інфекційній лікарні �4 квітня 2006 року. Ані заявник, ані Уряд не надали 
документів щодо цього обстеження. Тому Суд не може встановити обставини цієї події 
з достатньою вірогідністю. Проте він зазначає, що Уряд, указавши, що �4 квітня 2006 
року лікарі призначили заявникові певне лікування, не довели, що таке лікування дій-
сно надавалося йому адміністрацією Севастопольського ІТУ.

97. Вдруге заявника було обстежено в інфекційній лікарні 20 квітня 2006 року. 
З огляду на лист головного лікаря цієї лікарні від 2� квітня 2006 року, Суд не може 
прийняти точку зору Уряду щодо того, що лікарі, які проводили обстеження заявника 
цього разу, не рекомендували його госпіталізацію (див. § 4� вище). 2� квітня 2006 року 
лікарська комісія інфекційної лікарні підтвердила необхідність стаціонарного лікування 
заявника в спеціалізованій медичній установі. Заявника було переведено до Севасто-
польського протитуберкульозного диспансеру тільки 28 квітня 2006 року, після запиту 
Суду, зробленого відповідно до правила 39 Регламенту Суду. Заявник стверджував, що 
ця затримка була викликана небажанням керівництва Севастопольського ІТУ виділити 
чотирьох співробітників для його охорони в лікарні. Уряд не надав жодних пояснень 
щодо цього.

98. Хоча в обох випадках, 20 і 2� квітня 2006 року, лікарі інфекційної лікарні при-
значали заявникові протитуберкульозне лікування, немає вказівок, що він забезпечу-
вався цим лікуванням у Севастопольському ІТУ.

99. На думку Суду, ненадання своєчасної та належної медичної допомоги заявни-
кові у зв’язку з його зараженням ВІЛ та туберкульозом прирівнюється до нелюдського 
та принижуючого гідність поводження в сенсі статті 3 Конвенції.

�00. Отже, у цьому випадку також було порушення статті 3 Конвенції.

4. Умови транспортування між Сімферопольським СІЗО й Севастопольським ІТУ

�0�. Заявник скаржився на те, що умови транспортування між Сімферопольським 
СІЗО й Севастопольським ІТУ були нелюдськими та принизливими. Пасажирські від-
ділення машин і залізничних вагонів були сильно переповнені та були позбавлені при-
родного освітлення й надходження повітря. Йому не давали їжі та питної води протягом 
всієї поїздки, і загальним результатом цих умов було психічне та фізичне виснаження.
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�02. Уряд наполягає на тому, що умови перевезення відповідали національним 
стандартам і не були нелюдським або принижуючим гідність поводженням.

�03. Суд повторює, що заяви про жорстоке поводження повинні підкріплювати-
ся відповідними доказами. При оцінці доказів Суд застосовує стандарт переконання 
«поза розумних сумнівів». Проте таке переконання може випливати із сукупності до-
сить сильних, ясних і узгоджених висновків або з неспростованої фактичної презумпції 
(див. Salman v. Turkey [GC], № 2�986/93, § �00, ECHR 2000-VII).

�04. Суд зазначає, що звіт Уряду щодо умов транспортування з однієї установи до 
іншої був напричуд коротким. Суд повторює, що розгляд справ, пов’язаних з Конвен-
цією, таких як ця справа, не у всіх випадках передбачає суворе застосування принципу 
affirmanti incumbit probatio (особа, що стверджує що-небудь, має довести це твердження), 
оскільки в деяких випадках тільки Уряд має доступ до інформації, за допомогою якої 
можна підтвердити або спростувати твердження. Ненадання Урядом такої інформації 
без переконливих пояснень може призвести до висновку про достатню обґрунтованість 
тверджень заявника (див. Ahmet Özkan and Others v. Turkey, № 2�689/93, § 426, 6 April 
2004).

�05. У розглянутій справі заявник був нездатний зазначити точні габарити кузо-
ва тюремних автомобілів або одержати довідки про ступінь їхнього заповнення. Про-
те Уряд мав можливість легко надати відомості на підтримку своїх тверджень, але не 
зробив цього й не надав пояснень щодо ненадання цієї інформації. Фактично, Уряд 
обмежився твердженнями того, що умови відповідали нормам, і що час поїздки був 
втричі менший того, що випливає із тверджень заявника. Копії норм і положення про 
тюремні автомобілі не були надані. У цих умовах Суд вивчатиме по суті заяву на під-
ставі тверджень заявника, оскільки вони підтверджуються вищезгаданими спостере-
женнями КЗК.

�06. Що стосується транспортування ув’язнених, КЗК вважає відсіки площею 0,4, 
0,5 або навіть 0,8 м2 непридатними для перевезення людей, незалежно від тривалості 
поїздки (див. CPT/Inf (2004) 36 [Azerbaijan], § �52; CPT/Inf (2004) �2 [Luxembourg], 
§ �9; CPT/Inf (2002) 23 [Ukraine], § �29; CPT/Inf (200�) 22 [Lithuania], § ��8; and CPT/
Inf (98) �3 [Poland], § 68). У розглянутій справі заявник стверджував, що в тюремних 
автомобілях площею 6 м2 зазвичай перевозили 30 ув’язнених. Уряд заявив, що кількість 
ув’язнених у машині ніколи не перевищує 20-2� особу, але не зазначив розмір відсіків, 
у яких заявник перебував під час поїздок. Таким чином, навіть при сприятливому для 
Уряду висновку про те, що на кожного ув’язненого в машині припадало 0,3 м2, це все 
одно менше рівня, передбаченого стандартами КЗК.

�07. Далі Суд зазначає, що твердження заявника про те, що автомобілі були пога-
но освітлені й мали недостатню вентиляцію, підтверджуються спостереженнями КЗК, 
який в 2000 році оглядав автомобілі, що належать Сімферопольському СІЗО (див. § 60 
вище).

�08. Що стосується залізничного транспорту, Суд зазначає, що сторони не дійшли 
згоди щодо кількості ув’язнених, які зазвичай перевозилися в спеціально обладнаних 
вагонах. Суд вважає, що, у той час як, відповідно до національного законодавства, під 
час короткострокових залізничних поїздок на одного ув’язненого припадав простір в 
0,3 м2 (див. § 60 вище), здається, що у вагоні, розрахованому на �04 особи, перебувало 
70 ув’язнених, що становить у результаті 0,4 м2, а цього, як зазначено вище (див. § �08), 
недостатньо для транспортування людей на будь-які відстані.

�09. Далі Суд приймає до уваги спостереження КЗК, що вентиляція у вагонах була 
недостатньою, їжа не надавалася, а запаси води були малі.

��0. Суд зазначає, що заявник був змушений перебувати в таких умовах двічі на мі-
сяць на шляху до Севастопольського ІТУ і назад протягом двох років і восьми місяців, 
здійснивши, таким чином, близько 64 таких поїздок.

���. Суд вважає, що поводження, якому піддавався заявник під час цих численних 
перевезень між Севастопольським ІТУ і Сімферопольським СІЗО, перевищили міні-
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мальний рівень жорстокості (див. Khudoyorov v. Russia, № 6847/02, §§ ��6-�20, ECHR 
2005- ... (витяги)), і що стаття 3 Конвенції була порушена.

III. ЗАЯВЛене ПорУШеннЯ СтАтті 5 § 3 конВенЦіЇ

��2. Далі заявник скаржився на те, що загальна тривалість його ув’язнення не була 
«виправданою» і «обґрунтованою». Він посилався на статтю 5 § 3 Конвенції, де зазна-
чено:

«Кожний затриманий або ув’язнений під варту у відповідності до параграфа 1(с) цієї 
статті негайно доставляється до судді або до іншої посадової особи, наділеної, відповід-
но до закону, судовою владою, і має право на судовий розгляд протягом розумного стро-
ку або на звільнення до суду. Звільнення може бути обумовлено наданням гарантій явки 
в суд».

��3. Уряд заявив, що заявник не уклався в шестимісячний термін, передбачений 
статтею 35 § � Конвенції. Уряд підкреслив, що в первісній заяві заявника від 26 квітня 
2006 року не було жодних скарг, пов’язаних зі статтею 5 § 3. Заявник подав таку скар-
гу в Суд тільки 24 червня 2006 року, тоді як шестимісячний термін почав спливати 23 
листопада 2005 року, коли заявника було засуджено районним судом.

��4. Заявник заперечував ці доводи, стверджуючи, що, хоча він дійсно не подавав 
окремої скарги за статтею 5 § 3 у первісній заяві від 26 квітня 2006 року, він посилався 
в ньому на факти, пов’язані з наступною скаргою на необґрунтовану тривалість попе-
реднього ув’язнення, такі, як дата його арешту.

��5. Суд повторює, що, відповідно до статті 35 § � Конвенції, Суд може розгляда-
ти справу тільки «протягом шести місяців з дати винесення національними органами 
остаточного рішення в справі». Плин цього шестимісячного строку переривається, як 
правило, першим листом заявника, що означає бажання подати заяву й дає деяке уяв-
лення щодо характеру скарги. Що стосується скарг, не включених до первісного пові-
домлення, плин шестимісячного строку не переривається до дня першої подачі заяви 
до Суду (див. Božinovski v. the former Yugoslav Republic of Macedonia (dec.), № 68368/0�, 
� лютого 2005).

��6. Сторони погодилися, що шестимісячний строк щодо скарги заявника за стат-
тею 5 § 3 почався 23 листопада 2005 року, коли заявник був засуджений районним 
судом за крадіжку до трьох років і семи місяцям ув’язнення. Скарга щодо тривалості 
попереднього ув’язнення заявника була згадана тільки в заяві, датованій 24 червня 
2006 року. Хоча попередню заяву було подано заявником 26 квітня 2006 року, вона 
не містила жодних скарг за статтею 5 Конвенції. Суд не переконаний, що посилання 
на дату арешту заявника, зроблене в контексті його скарги на погані медичні умови в 
ув’язненні, може розглядатися як намір подати згодом скаргу за статтею 5 § 3. Для вне-
сення скарги та переривання шестимісячного строку потрібні деякі вказівки на харак-
тер заявленого порушення.

��7. Отже, ця частина заяви неприйнятна на підставі правила про шестимісячний 
строк, передбачений статтею 35 § � Конвенції, і повинна бути відхилена у відповідності 
до статті 35 § 4.

IV. ЗАЯВЛене ПорУШеннЯ СтАтті 6 § 3 конВенЦіЇ

��8. Заявник також подав скаргу за статтею 6 § 3(c) Конвенції щодо ненадання 
йому безкоштовної юридичної допомоги упродовж кримінального провадження.
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��9. Суд зауважує, що заявник не подав касаційної скарги до Верховного Суду 
щодо свого осуду за крадіжку. Крім того, він не порушував цього питання у своїй апе-
ляції щодо свого осуду 23 листопада 2005 року.

�20. Отже, ця частина заяви має бути відхилена на підставі статті 35 §§ � і 4 Кон-
венції у зв’язку з невичерпністю національних засобів правового захисту.

V. ЗАЯВЛене ПорУШеннЯ СтАтті 13 конВенЦіЇ

�2�. Заявник стверджував, що він не мав у своєму розпорядженні ефективних на-
ціональних засобів правового захисту відносно скарг за статтею 3, як того вимагає стат-
тя �3 Конвенції. Дана стаття передбачає:

«Кожний, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, порушені, має право на ефек-
тивні засоби правового захисту в державному органі, навіть якщо це порушення було 
зроблено особами, що діяли як офіційні особи».

�22. Уряд не надав будь-яких аргументів щодо цієї скарги.
�23. Суд підкреслює, що стаття �3 Конвенції гарантує доступність на національно-

му рівні засобів правового захисту для дотримання прав і свобод, передбачених Конвен-
цією, незалежно від форми, якою вони забезпечуються національним законодавством. 
Таким чином, по суті стаття �3 вимагає, щоб існували національні засоби правового 
захисту, здатні розглянути «небезпідставне твердження» відповідно до Конвенції й на-
дати відповідне відшкодування (див. Kudła v. Poland [GC], № 302�0/96, § �57, ECHR 
2000- XI).

�24. Коло зобов’язань, обумовлених статтею �3, варіюється залежно від характеру 
скарг заявника, пов’язаних з Конвенцією. Проте, засоби, передбачені статтею �3, ма-
ють бути ефективними на практиці.

�25. Приймаючи до уваги свої попередні висновки про вичерпання національних 
засобів правового захисту (§§ 75-78 вище), а також прецеденти Суду щодо цього (див. 
Melnik, згадане вище, § ��5, і Dvoynykh, згадане вище, § 72), Суд знаходить, що не існу-
вало ефективного і доступного засобу щодо скарг заявника на умови його утримування 
в ув’язненні. Таким чином, було порушено статтю �3 Конвенції.

VI. ЗАСтоСУВАннЯ СтАтті 41 конВенЦіЇ

�26. Стаття 4� передбачає:

«Якщо суд повідомляє, що мало місце порушення Конвенції або Протоколів до неї, а внут-
рішнє право Високої Договірної Сторони допускає можливість лише часткового усунення 
наслідків цього порушення, Суд, якщо буде потреба, присуджує справедливу компенса-
цію потерпілій стороні».

A. ЗбитоК

�27. У частині матеріальної шкоди заявник зажадав 2958,�6 гривень (434 євро) ком-
пенсації медичних витрат, понесених під час його стаціонарного лікування в Севасто-
польському туберкульозному диспансері й надав документи на підтримку цієї вимоги. 
Далі, він заявив про компенсацію в розмірі 42000 гривень (6�63 євро) за продуктові пе-
редачі, які він одержував під час перебування в Севастопольському ІТУ.

�28. Заявник також зажадав 50000 євро компенсації морального збитку.
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�29. Уряд заявив, що, оскільки права заявника, передбачені статтею 3 Конвенції, не 
були порушені, держава не повинна відповідати за його медичні витрати. Що стосуєть-
ся продуктових передач, Уряд заявив, що розмір заявленої компенсації не був підтвер-
джений жодними доказами.

�30. У першу чергу, Суд підкреслює, що не було виявлено порушень статті 3 Кон-
венції щодо харчування, яке надавалося заявникові в Севастопольському ІТУ. Відповід-
но, витрати на продуктові посилки компенсації не підлягають.

�3�. Далі Суд зазначає, що Уряд не заперечував розмір медичних витрат заявника. 
З огляду на вищезгадані висновки про незадовільність медичної допомоги, що надава-
лася заявникові у Севастопольському ІТУ, медичні витрати мають бути компенсовані 
заявникові в повному обсязі.

�32. Що стосується нематеріального збитку, Суд нагадує про свої висновки, наве-
дені вище, про порушення в даній справі статей 3 і �3 Конвенції (див. §§ 89, �0�-�02, 
��3 і �27 вище). Приймаючи до уваги судову практику в аналогічних випадках, Суд 
приймає справедливе рішення присудити заявникові компенсацію в розмірі EUR �0000 
(див. Melnik, згадане вище, § �2�).

б. видатКи та витрати

�33. Заявник зажадав 3��88,64 гривень (4577 євро) компенсації транспортних ви-
датків його представника, понесених під час кримінального переслідування заявника. 
Він також заявив про компенсацію �55.90 гривень (23 євро) поштових витрат, понесе-
них ним під час процедури, пов’язаної з Конвенцією, і надав підтверджуючі чеки.

�34. Уряд заперечив цю вимогу.
�35. Суд зазначає, що заявник не надав жодних доказів транспортних видатків сво-

го юриста (захисника). Отже, Суд присуджує заявникові компенсацію поштових видат-
ків у розмірі 23 євро.

в. пеня

�2. Суд уважає, що пеня повинна ґрунтуватися на граничному позичковому відсо-
тку Європейського Центрального Банку з додаванням трьох відсотків.

На цих підставах Суд одностайно

�. Повідомляє скарги заявника за статтями 3 і �3 Конвенції прийнятними, а інші 
частини заяви неприйнятними;

2. Постановляє, що стаття 3 Конвенції була порушена в частині матеріальних умов 
утримування заявника в Севастопольському ІТУ;

3. Постановляє, що стаття 3 Конвенції була порушена в частині ненадання посадо-
вими особами своєчасної та відповідної медичної допомоги заявникові у зв’язку з ВІЛ 
і туберкульозом;

4. Постановляє, що стаття 3 Конвенції була порушена в частині поводження, якому 
піддавався заявник упродовж його неодноразових транспортувань між Севастопольсь-
ким ІТУ і Сімферопольським СІЗО;

5. Постановляє, що була порушена стаття �3 Конвенції;
6. Постановляє
(a) що держава-відповідач повинна виплатити заявникові, протягом трьох місяців 

після дати, коли дане рішення набуде чинності, відповідно до статті 44 § 2 Кон-
венції, еквівалент наступних сум у національній валюті держави-відповідача за 
курсом, дійсним на день виплати:



��

окремі рішення європейського сУдУ, що стосУються мвс УкрАїни

(i) 434 (чотириста тридцять чотири) євро компенсації матеріального збитку;
(ii) �0000 (десять тисяч) євро компенсації нематеріального збитку;
(iii) 23 (двадцять три) євро компенсації видатків і витрат;
(iv) плюс всі податки, що будуть нараховані на вищезгадані суми;

(b) після закінчення згаданих трьох місяців і до повної виплати має сплачувати-
ся пеня, що дорівнює граничному позичковому відсотку Європейського Цент-
рального Банку з додаванням трьох відсотків;

7. Відмовляє в задоволенні іншої частини заяви.
Складено англійською мовою й завірено в письмовому вигляді 25 жовтня 2007 року, 

відповідно до Правила 77 §§ 2 і 3 Правил Суду.

Клаудія вестердийк пеєр лоренсен
секретар голова
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
OF EUROPE

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

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ЯТА СЕКЦІЯ

СПРАВА «ЯРЕМЕНКО ПРОТИ УКРАЇНИ»

(Заява № 32092/02)

Рішення

Страсбург 
�2 червня 2007 року

Остаточне 
�2/09/2008

У справі «Яременко проти України»,

Європейський Суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої 
увійшли судді:

п. П. Лоренсен, голова,
пані. С. Ботучарова,
п. К. Юнґвірт,
п. В. Буткевич,
п. М. Віллігер,
пані М.Л. Трайковська,
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пані З. Каладієва,
та пані К. Вестердьек, секретар секції,
після закритого розгляду �3 листопада 2007 року та 20 травня 2008 року, проголошує 

наступне рішення, яке було ухвалене у останню із згаданих дат:

ПРОЦЕДУРА

�. Справа була відкрита за заявою (№ 32092/02) проти України, поданою до Суду 
відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав людини та основних свобод (далі — 
«Конвенції») громадянином України паном Олександром Володимировичем Яременко 
(далі — «заявником») �3 серпня 2002 року.

2. Уряд України (далі — «Уряд») представляли їхні уповноважені, пані В. Лутковська 
та п. Ю. Зайцев з Міністерства юстиції.

3. Заявник стверджував, що його піддали поганому поводженню під час перебування 
у міліції і що його скарги про це не були належним чином розглянуті. Він також 
скаржився, що був позбавлений допомоги адвоката за його вибором протягом частини 
розслідування і що це порушення мало наслідком несправедливий судовий розгляд.

4. Рішенням від �3 листопада 2007 року Суд визнав заяву прийнятною.

ФАКТИ

I. кокретні оБСтАВИнИ СПрАВИ

5. Заявник народився у �976 році і зараз відбуває покарання у тюрмі м. Житомира, 
Україна.

A. Кримінальна справа Щодо ЗаявниКа

6. 27 січня 200� року заявник був затриманий за підозрою у вчиненні вбивства водія 
таксі, М., та кількох інших злочинів, вчинених у 200� році («злочини 200� року»), і був 
поміщений до камери Харківського районного відділу внутрішніх справ міста Києва.

7. Того ж дня заявник запросив пана О.Х. як захисника у справі. Адвокат був 
допущений і був присутнім під час первісного допиту заявника.

8. 28 січня 200� року заявник був допитаний у присутності свого адвоката паном 
Г., слідчим прокуратури Харківської районної прокуратури м. Києва («Харківська про-
куратура»).

9. � лютого 200� року пан М., працівник міліції Харківського районного відділу 
внутрішніх справ міста Києва («районний відділ»), відповідальний за розслідування 
смерті водія таксі, Х., влітку �998 року, допитав заявника з метою встановлення його 
можливої причетності до цього злочину. Злочин було кваліфіковано як умисне тяжке 
тілесне ушкодження, внаслідок якого сталася смерть потерпілого, для якого участь 
захисника підозрюваного не є обов’язковою. Заявник підписав відмову від свого права 
на адвоката. Заявник був допитаний та зізнався, що він та пан С. вбили Х. влітку 
�998 року («злочин �998 року»). Того ж дня справу заявника передали до Харківської 
прокуратури на підставі того, що дії заявника можуть бути кваліфіковані як вбивство і 
розслідування такого злочину належить до компетенції прокуратури.

�0. 2 лютого 200� року кримінальні справи щодо злочинів �998 року та 200� року 
були об’єднані.
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��. Того ж дня заявник взяв участь у відтворенні на місці обстановки і обставин 
злочинів 200� року. Відповідно до протоколу цієї слідчої дії, на якій були присутні 
заявник, його адвокат, два понятих, слідчий прокуратури Г. та працівник міліції М., 
який допитував заявника напередодні, заявник дав покази щодо обставин злочинів 
200� року, але заперечив свою причетність до злочину �998 року.

�2. 2 лютого 200� року, після проведеного відтворення, заявник підписав відмову 
від адвоката О.Х. на тій підставі, що останній перешкоджав йому зізнатися у злочині 
�998 року. За словами заявника, хоча відмова датована 2 лютого 200� року, насправді 
вона була підписана пізніше під тиском працівників міліції і слідчого у справі.

�3. Після відтворення 2 лютого 200� року, адвокат заявника, О.Х., намагався 
зустрітися з ним. Але його усне звернення, а також письмові звернення від 6 та 7 
лютого, були залишені без задоволення слідчим прокуратури Г.

�4. 7 лютого 200� року заявник, представлений заново призначеним адвокатом, К., 
взяв участь у відтворенні на місці обстановки і обставин злочину �998 року і зізнався, 
що він вчинив його разом із паном С.

�5. 8 лютого 200� року адвокат О.Х. подав скаргу прокурору В. на те, що слідчий 
прокуратури Г. не відповів на його клопотання про медичне обстеження заявника, не 
дозволив йому зустрітися із заявником і намагався примусити заявника клопотати про 
заміну адвоката.

�6. 9 лютого 200� року О.Х. повідомили, що він відсторонений від справи і надали 
рішення слідчого про це від 2 лютого 200� року. У рішенні, між іншим, вказувалося, 
що заявник зізнався у злочині �998 року, але пізніше стверджував, що він невинуватий 
за порадою О.Х. Тому слідчий вирішив відсторонити О.Х. від справи на підставі статей 
6� та �30 Кримінально-процесуального кодексу.

�7. 9 лютого 200� заявнику, якого ще представляв інший адвокат, М., висунули 
офіційне звинувачення у злочинах �998 та 200� років, надали постанову про притягнення 
як обвинуваченого та допитали у якості обвинуваченого.

�8. �0 лютого 200� року прокурор В. повідомив адвокату О.Х., що його клопотання 
від 2, 6 та 7 лютого не можуть бути задоволені, оскільки він відсторонений від справи 
заявника.

�9. У скарзі від �2 лютого 200� року (див. § 36 нижче), дружина заявника оскаржила, 
між іншим, незаконне відсторонення О.Х. від справи щодо її чоловіка.

20. �4 лютого О.Х. подав прокурору В. скаргу на рішення про його відсторонення 
від справи та просив скасувати це рішення. У своїй відповіді від �9 лютого 200� року 
прокурор В. інформував О.Х., що його відсторонення від справи є добре обґрунтованим 
і відповідає статті 6� Кримінально-процесуального кодексу. Він також відзначив, що 
адвокат порушив професійну етику, порадивши своєму клієнту стверджувати про свою 
невинуватість та частково відмовитися від попереднього зізнання.

2�. У своєму листі від 4 березня 200� року до Генеральної прокуратури (див. § 39 
нижче) заявник поскаржився на те, що він підписав відмову від О.Х. рід тиском 
працівників міліції та слідчого у справі.

22. 6 березня 200� року О.Х. поскаржився до прокуратури Києва на своє від-
сторонення. У відповіді від �3 квітня 200� року прокуратура Києва вказала, що рішення 
про відсторонення адвоката було обґрунтованим і, більше того, у матеріалах кримінальної 
справи є відмова від адвоката, підписана заявником.

23. �0 березня 200� року заявник подав клопотання до слідчого прокуратури Г. 
з проханням замість адвоката М. призначити О.Х, його першого адвоката у справі, 
у якості його захисника.

24. 24 квітня 200� року Харківська прокуратура відповіла на лист заявника від 4 
березня 200� року. Вона повідомила заявника, що за його клопотанням здійснена заміна 
адвоката, що адвокату О.Х. дозволено повернутися до справи і що не вбачається жодних 
порушень кримінально-процесуального закону під час розслідування кримінальної 
справи щодо заявника.
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25. 27 травня 200� року заявник подав клопотання слідчому прокуратури Г. провести 
очну ставку між ним та співобвинуваченим С., оскільки обвинувачення проти нього 
головним чином ґрунтується на твердженнях, зроблених паном С.

26. � червня 200� року слідчий прокуратури Г. відповів, що очна ставка буде 
проведена після додаткового допиту С. у випадку, якщо виявляться розходження між 
показами заявника та пана С.

27. 8 червня 200� року заявника допитали у присутності його першого адвоката 
О.Х. Він підтвердив усі показання щодо злочинів 200� року, які він давав під час 
опитування 27 січня 200� року. Він також постійно заявляв, що невинуватий у злочині 
�998 року, і пояснював, що він був примушений зізнатися у останньому злочині під 
тиском працівників відділу міліції.

28. 24 червня 200� року слідчий прокуратури Г. повідомив заявнику, що його 
клопотання про очну ставку було відхилено, оскільки жодних суперечностей між 
показаннями заявника та С. не було виявлено.

29. Того ж дня слідчий прокуратури Г. склав нову постанову про притягнення у 
якості обвинуваченого, яку вручив заявнику наступного дня.

30. 20 листопада 200� року Київський апеляційний суд, діючи як суд першої 
інстанції, визнав заявника та С. винуватими у злочинах �998 та 200� року та засудив їх 
до довічного ув’язнення. Три інші особи були засуджені до строків від трьох до шести 
років позбавлення волі. Суд не згадав факт відсторонення адвоката від справи у своєму 
вироку. Суд також не зважив на заперечення заявника та С. щодо їх причетності до 
злочину �998 року на тій підставі, що їх визнання під час досудового розслідування 
були детальними та послідовними.

3�. �8 квітня 2002 року Верховний суд України залишив без змін вирок апеляційного 
суду. У відповідь на скаргу заявника щодо порушення його права на захист Верховний 
Суд у своїй ухвалі від �8 квітня 2002 року стверджував, що він не встановив доказів 
порушення права на захист або інших суттєвих порушень кримінально-процесуального 
закону, які можуть стати підставою для скасування вироку апеляційного суду.

б. Заяви про погане поводження та їхнЄ роЗслідування

32. Після доставлення до Харківського відділку міліції (за словами Уряду — 30 січня 
200� року) заявника обстежив фельдшер, який встановив, що він перебуває у доброму 
стані здоров’я.

33. За словами заявника, � лютого 200� року його били гумовими палицями по 
зап’ястях та плечах працівники відділку міліції, які вимагали від нього підписати відмову 
від його права на адвоката та зізнатися у злочині �998 року, який він не вчиняв і про 
який нічого не знав.

34. 2 лютого 200� року заявник повідомив своєму адвокату О.Х. про події � лютого 
200� року. Адвокат порадив заявнику заявити про невинуватість та подати скаргу щодо 
поганого поводження. Сам адвокат офіційно клопотав перед органами влади про 
проведення медичного обстеження заявника. Це клопотання було передано до слідчого 
прокуратури, Г., яки підтвердив його отримання, підписавшись на копії клопотання. 
У невідому дату прокурор Г. відповів О.Х., зазначивши, що його клопотання не може 
бути задоволено, оскільки він відсторонений від справи (див. § �6 вище).

35. Наприкінці допиту від 9 лютого 200� року (див. § �7 вище) слідчий прокуратури 
Г. спитав заявника, чи має він будь-які тілесні ушкодження; заявник відповів, що на 
цей момент в нього нічого немає.

36. �2 лютого 200� року дружина заявника, пані С., подала скаргу до прокуратури міста 
Києва (далі — «Київська прокуратура») про те, що слідчий прокуратури Г. Харківської 
прокуратури і (неназваний) працівник відділку міліції піддали заявника поганому 
поводженню з метою отримати зізнання щодо злочину �998 року. Вона також писала, 
що під час слідчої дії 2 лютого 200� року заявник відмовився від свого зізнання, і що 
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адвокат О.Х. вимагав медичного обстеження заявника. Крім того, вона скаржилася, що 
слідчий прокуратури Г. також погрожував їй. �4 лютого 200� року Київська прокуратура 
передала скаргу до Харківської прокуратури.

37. Тим часом, �3 лютого 200� року заявника перевели до слідчого ізолятора. 
При прибутті лікар оглянув заявника і встановив, що він перебуває у доброму стані 
здоров’я.

38. 28 лютого 200� року керівник Харківської прокуратури, прокурор В., прийняв 
постанову про відмову у порушенні кримінальної справи щодо заяв про завдання тілесних 
ушкоджень заявнику. Прокурор відзначив, що заявник заперечував застосування до 
нього будь-якого фізичного насильства та що не було встановлено жодних доказів 
незаконних дій з боку працівників міліції. Але він не послався на заяви дружини 
заявника щодо його підлеглого, слідчого прокуратури Г. Це рішення було направлене 
пані С. 2 березня 200� року з супровідним листом, де стверджувалося, що заявник 
заперечував застосування до нього будь-якого насильства.

39. 4 березня 200� року заявник написав скаргу до Генерального прокурора України. 
У своїй скарзі заявник стверджував, що 28 січня 200� року працівники міліції примусили 
його зізнатися у злочині �998 року, який він не вчиняв, і що 2 лютого 200� року його 
примусили підписати відмову щодо його адвоката О.Х., і що слідчий прокуратури Г. та 
працівники з відділку міліції попередили його, що він матиме проблеми, якщо відмовиться 
співпрацювати. Заявник просив Генерального прокуратура забезпечити об’єктивний 
розгляд його справи та повернути О.Х. у справу як його захисника. 23 березня 200� 
року Київська прокуратура передала цю скаргу до Харківської прокуратури. 26 березня 
200� року скаргу заявника передали до слідчого прокуратури Г. для розгляду у контексті 
розслідування кримінальної справи щодо заявника.

40. За словами Уряду, заявник не називав імен працівників відділку міліції, які, як 
він стверджував, погано з ним поводилися до його допиту 8 червня 200� року.

4�. 2�, 23 та 24 червня 200� року слідчий прокуратури Г. опитав трьох працівників 
міліції, які були названі заявником. Усі три заперечували будь-який примус або інші 
незаконні дії з їхнього боку.

42. У своєму вироку від 20 листопада 200� року Київський апеляційний суд 
зазначив, що відмова заявника від свого зізнання та його заяви про погане поводження 
були досліджені та визнані необґрунтованими. Суд ґрунтувався на тому, що заявник не 
скаржився на погане поводження під час розслідування, що перша скарга на погане 
поводження була подана заявником 4 березня 200� року, більш ніж через два місяця 
після його арешту, і що працівники міліції та слідчий прокуратури заперечували заяви 
щодо поганого поводження. Суд також відзначив, що заявнику повідомили про його 
право на адвоката.

43. Заявник ставив питання про примус у своїй касаційній скарзі до Верховного 
Суду.

44. У своїй ухвалі від �8 квітня 2002 року Верховний суд зазначив, що він не встановив 
жодних доказів тому, що із заявником погано поводилися.

II. ВіДПоВіДне нАЦіонАЛЬне ЗАконоДАВСтВо

а. Конституція уКраїни 1996 роКу

45. Відповідні положення Конституції передбачають наступне:

Стаття 28

«Кожен має право на повагу до його гідності.
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Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що при-
нижує його гідність, поводженню чи покаранню...»

Стаття 59

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

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

Стаття 63

«Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, 
членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.

Підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на захист...»

б. Кримінально-процесуальний КодеКс («КпК») 
(до 29 червня 2001 роКу)

46. Стаття 4 Кодексу передбачала, що суд, прокурор, слідчий і орган дізнання 
зобов’язані в межах своєї компетенції порушити кримінальну справу в кожному випадку 
виявлення ознак злочину, вжити всіх передбачених законом заходів до встановлення 
події злочину, осіб, винних у вчиненні злочину, і до їх покарання.

47. Стаття 22 Кодексу забороняла домагатись показань обвинуваченого та інших 
осіб, які беруть участь у справі, шляхом насильства, погроз та інших незаконних 
заходів.

48. Стаття 4 Кодексу передбачала, що будь-яка особа, яка зазнала матеріальної шкоди 
від злочину, вправі при провадженні в кримінальній справі пред’явити до обвинуваченого 
або до осіб, що несуть матеріальну відповідальність за дії обвинуваченого.

49. Стаття 46 Кодексу у формулюванні того часу передбачала, що підозрюваний, 
обвинувачений і підсудний мають право в будь-який момент провадження у справі 
відмовитися від запрошеного чи призначеного захисника. Відмова допускається лише з 
ініціативи підозрюваного, обвинуваченого чи підсудного.

Відмова від захисника не допускалась, якщо відповідна особа не досягла повноліття 
(�8 років), має вади, що не дозволяють їй самій захищати свої інтереси, або не володіє 
мовою, якою ведеться судочинство.

Відмова не допускалась, якщо коли можливе покарання передбачало смертну кару 
(пізніше, довічне ув’язнення) або при провадженні справи про застосування примусових 
заходів медичного характеру

50. Останній § статті 48 КПК передбачав, що слідчий, прокурор або суд не можуть 
виносити судження щодо позиції захисника у справі.

5�. Стаття 6� Кодексу у формулюванні того часу передбачала, що захисником не 
може бути особа, яка брала участь у даній справі у іншій якості, або є родичем судді, 
цивільного позивача або потерпілого, або надавала юридичну допомогу іншій особі, 
інтереси якої суперечать інтересам обвинуваченого, або мала родича, який брав участь 
у тій же кримінальній справі у офіційній якості.

С таких випадках особа мала відмовитися від призначення або могла бути 
відсторонена від справи рішенням слідчого, прокурора або судді.

52. Стаття �30 передбачала, що слідчий може виносити процесуальні рішення у 
справі.
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в. постанова пленуму верховного суду уКраїни від 23 береЗня 1988 роКу 
«про Застосування судами уКраїни Кримінально-процесуального 

ЗаКонодавства, Що регулюЄ повернення справ на додатКове роЗслідування» 
(сКасована 11 лютого 2005 роКу)

53. Відповідна частина Постанови у формулюванні 4 червня �993 року передбачає:

«7. …Особливу увагу слід приділяти перевірці заяви про недозволені методи слідства та 
інші порушення законності, які могли потягти самообмову чи дачу інших неправдивих 
показань.

Коли при судовому розгляді з’ясується, що доводи підсудного про застосування до ньо-
го незаконних заходів не позбавлені підстав і суд не може їх перевірити, справа під-
лягає поверненню на додаткове розслідування з мотивів однобічності, неповноти чи 
необ’єктивності проведеного дізнання або попереднього слідства з вказівкою про необ-
хідність перевірки такої заяви прокурором».

ПРАВО

I. СтВерДЖУВАне ПорУШеннЯ СтАтті 3 конВенЦіЇ

A. стверджуване погане поводження під час перебування у міліції

54. Заявник скаржився, що він був підданий поганому поводженню під час пере-
бування під вартою. Він посилався на статтю 3 Конвенції, яка передбачає:

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

1. Доводи сторін

55. Уряд стверджував, що на доведення заяв про погане поводження не було жод-
них доказів. Заявник двічі оглядався лікарем під час періоду, що розглядається, і брав 
участь у слідчих діях із застосуванням відеозапису разом із понятими та адвокатом. Він 
не поскаржився негайно після стверджуваних подій і зробив це лише через місяць. Він 
також заперечував застосування до нього поганого поводження під час допиту 9 лютого 
200� року.

56. Заявник не погодився. Він стверджував, що лише медичне обстеження негайно 
після стверджуваного поганого поводження могло довести його заяви. Адвокат заявни-
ка О.Х. заявив таке клопотання 2 лютого 200� року, але йому відмовили на тій підставі, 
що адвокат був відсторонений від справи.

2. Оцінка Суду

57. Суд зазначав багато разів, що стаття 3 Конвенції втілює одну з найбільш фун-
даментальних цінностей демократичного суспільства і як така безумовно забороняє 
тортури або нелюдське чи таке, що принижує гідність, поводження або покарання 
(див., наприклад, Aksoy v. Turkey, рішення �8 грудня �996 року, Reports of Judgments and 
Decisions �996-VI, p. 2278, § 62, та Aydýn v. Turkey, рішення 25 вересня �997 року, Reports 
�997-VI, § 8�). Суд також зазначав, як це було вирішено у багатьох випадках, що органи 
влади зобов’язані забезпечити фізичну недоторканість особи під вартою, а оцінюючи 
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докази, Суд тримається стандарту переконання «поза розумним сумнівом» (див. Ireland 
v. the United Kingdom, рішення �8 січня �978 року, Series A № 25, сс. 64-65, § �6�). Таке 
переконання може випливати із сукупності достатньо сильних, ясних та узгоджених 
умовиводів або не спростованих фактичних презумпцій. Коли події, що розглядаються, 
цілковито або у значній частині, відомі виключно органам влади, як у випадку, коли 
особа знаходиться під їхнім контролем у затриманні, виникає сильна фактична презум-
пція щодо ушкоджень, які виникли під час затримання.

58. Суд відзначає, що заявник стверджував, що його піддали поганому поводжен-
ню під час тримання у Харківському відділку міліції. На підтвердження цих тверджень 
заявник послався на те, що клопотання його адвоката про проведення йому медичного 
обстеження було відхилене і він був примушений відмовитися від свого права на адво-
ката за своїм вибором та змушений обмовити себе.

59. Суд відзначає, що не було проведено жодного спеціального медичного обсте-
ження за скаргами заявника та його адвоката про погане поводження. Немає жодних 
доказів, що з заявником дійсно погано поводилися. Суд вважає, що обставини ут-
римання заявника у Харківському відділку міліції, зокрема його раптова відмова від 
зізнання негайно після прибуття адвоката, викликає певні сумніви щодо фізичного або 
психологічного тиску на нього на початку лютого, навіть незважаючи на те, що медич-
не обстеження �3 лютого не встановило будь-яких слідів тілесних ушкоджень. Однак 
це медичне обстеження, на відміну від справи Алтая (див. Altay v. Turkey, № 22279/93, 
§§ �3-�4, 22 травня 200� року), не було спеціально призначене для перевірки заяв про 
погане поводження. Це був звичайний огляд під час прибуття до пенітенціарного закла-
ду. Крім того, воно було проведене через дванадцять дні після стверджуваного застосу-
вання поганого поводження. У будь-якому разі, Суд вважає, що на підставі доказів він 
не може встановити з необхідним стандартом переконання, що заявник пів підданий 
поганому поводженню під час перебування під вартою міліції на порушення статті 3 
Конвенції.

60. Тому суд не встановлює порушення статті 3 Конвенції у цьому відношенні.

б. відповідність роЗслідування

1. Доводи сторін

6�. Заявник також скаржився за статтею 3 Конвенції, що органи державної влади 
не провели ретельного та ефективного розслідування щодо його скарг про погане 
поводження.

62. Уряд заявив попереднє заперечення щодо не вичерпання національних засобів 
правового захисту щодо скарги за статтею 3 Конвенції. Вони стверджували, що заявник 
та його представник не оскаржили рішення прокурора про відмову у порушенні кримі-
нальної справи протягом семи днів, передбачених законом, і тому заявник не вичер-
пав правові засоби, доступні йому за національним законодавством, як це передбачено 
статтею 35 § � Конвенції. Уряд також вважав, що перша скарга заявника була занад-
то нечіткою і що він не надав імен працівників міліції, які, за його словами, погано з 
ним поводилися, аж до червня 200� року, більш ніж через чотири місяці після того, як 
стверджувані події відбулися. Якщо б заявник надав імена раніше, відповідні органи 
могли б краще розслідувати його заяви. Уряд стверджував, що розслідування, проведене 
за скаргами заявника, відповідало вимогам статті 3 Конвенції.

63. Заявник доводив, що він зробив все, що міг за обставин справи для використан-
ня доступних засобів правового захисту. Будь-які недоліки у вичерпанні ним націо-
нальних засобів правового захисту можна пояснити позбавленням його дійсної право-
вої допомоги та іншими погрозами стверджуваними злочинцями. 2 лютого 200� року 
адвокат заявника О.Х просив про проведення медичного обстеження за його заявами 
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про погане поводження, але клопотання залишилося без відповіді. Він стверджував, що 
після відсторонення його адвоката та подальших погроз з боку слідчих органів він та-
кож боявся скаржитися на погане поводження і зробив це лише тоді, коли став почу-
вати себе у відносній безпеці. Коли у березні він поскаржився на погане поводження з 
ним, органи влади провели розслідування під час кримінального процесу проти нього, 
тому він поставив питання щодо поганого поводження з ним у суді першої інстанції, 
якій мав повноваження діяти за цими скаргами. Ця практика була рекомендована пос-
тановою пленуму Верховного Суду України (див. § 53 вище).

2. Оцінка суду

64. Суд нагадує, що коли особа небезпідставно заявляє, що вона зазнала з боку 
поліції дуже поганого поводження, яке порушує статтю 3, це положення, якщо розгля-
дати його у сукупності з загальним обов’язком держави за статтею � Конвенції «забез-
печити кожному у межах її юрисдикції права та свободи, передбачені у цій Конвенції», 
вимагає за змістом здійснення ефективного офіційного розслідування. Це розслідуван-
ня, як і розслідування за статтею 2, має надавати можливість встановити та покарати 
відповідальних (див. Assenov and Others v. Turkey, рішення 28 жовтня �998 року, Reports 
�998-VIII, с. 3290, § �02, та Labita v. Italy [GC], № 26772/95, § �3�, ECHR 2000-IV). 
Мінімальні стандарти щодо ефективності, визначені практикою Суду, включають та-
кож вимогу, щоб розслідування було незалежним, безстороннім та доступним суспіль-
ному контролю, та що компетентні органи діяли зі зразковою ретельністю та швидкіс-
тю (див., наприклад, Isayeva and Others v. Russia, nos. 57947/00, 57948/00 та 57949/00, 
§§ 208-�3, 24 лютого 2005 року).

65. Суд відзначає, що у цій справі після скарг заявника до Генеральної прокуратури 
на початку березня 200� року (див. § 39 вище) розслідування його заяв було проведене 
у червні 200� року, коли можливі порушники були допитані. Але жодного окремого 
процесуального рішення не було прийнято і будь-яке оскарження було неможливе. Тож 
коли прокурор вирішив провести розслідування заяв заявника під час розслідування 
кримінальної справи щодо нього (див. § 39 вище), заявник не мав іншої можливості, 
крім як заявити свої скарги про погане поводження під час розгляду у суді першої ін-
станції.

66. На думку Суду, можна, таким чином, сказати, що заявник сам вдався до до-
статніх заходів, щоб на його скарги звернули увагу національні органи влади. Більше 
того, вони були підтримані тими кроками, які зробили його дружина та адвокат О.Х. 
(див. § 34 та 36 вище).

67. Щодо відповідності розслідування скарг заявника про погане поводження, Суд 
вважає, що воно мало значні недоліки. Він відзначає, зокрема, що не було проведене 
своєчасне та докладне медичне обстеження заявника, незважаючи на ясне клопотання 
його адвоката наступного дня після того, як стверджуване погане поводження було за-
стосоване.

68. Суд нагадує, що у відповідь на скаргу дружини заявника прокурор відмовився 
порушити кримінальну справу щодо згаданих заяв. Здається, що ніяких слідчих дій не 
було насправді проведено, оскільки ані заявник, ані його дружина не були допитані. 
Рішення прокурора від 28 лютого 200� року посилається лише на те, що під час допиту 
9 лютого, тобто до скарги його дружини від �2 лютого 200� року, заявник заперечував 
наявність в його будь-яких ушкоджень. Більше того, жоден із стверджуваних виконав-
ців злочину не був допитаний на той час. У цьому зв’язку Суд не може погодитися із 
Урядом, що дружина заявника у лютому 200� року та сам заявник у березні 200� року 
надали настільки загальні відомості, що особи можливих злочинців не могли бути вста-
новлені. У своїй скарзі від �2 лютого дружина заявника посилалась на слідчого проку-
ратури Г. та неназваних працівників Харківського районного відділку міліції. На дум-
ку Суду, ця інформація була б достатньою для незалежного слідчого, щоб визначити 
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відповідних осіб, якщо б до скарг на погане поводження із заявником поставилися б 
серйозно.

69. Суд також відзначає, що розслідуванню за скаргами заявника бракувало на-
лежних незалежності та об’єктивності. Перший допит заявник щодо стверджуваного 
поганого поводження проводився слідчим прокуратури Г., якого дружина заявника, у її 
скарзі від �2 лютого, чітко назвала серед тих, що примушував її чоловіка. Більше того, 
у своїй постанові про відмову у порушенні кримінальної справи за скаргою про погане 
поводження, прокурор В., керівник Харківської районної прокуратури, навіть не згадав 
прокурора Г., який був з тієї з самої районної прокуратури. І навіть більше, коли заяв-
ник надав імена інших стверджуваних злочинців з Харківського відділку міліції, вони 
допитувалися їх стверджуваних співучасником — слідчим прокуратури Г.

70. На думку Суду, ці факти надають достатні підстави для висновку, що органи 
державної влади не виконали їх зобов’язання провести ефективне та незалежне роз-
слідування заяв про погане поводження, як того вимагає стаття 3 Конвенції. Тому він 
відхиляє попереднє заперечення Уряду і встановлює, що тут було порушення статті 3 
Конвенції у цьому відношенні.

III. СтВерДЖУВАне ПорУШеннЯ СтАтті 6 § 1 конВенЦіЇ

7�. Заявник також скаржився, що він був змушений викрити себе і що, таким чи-
ном, судовий розгляд щодо нього був несправедливим. Він посилався на статтю 6 § � 
Конвенції, яка, у відповідній частині, передбачає:

«Кожен … при встановленні обґрунтованості будь-якого кримінального обвинувачення, 
висунутого проти нього, має право на справедливий … розгляд упродовж … судом…».

A. доводи сторін

72. Уряд стверджував, що українське законодавство передбачає права підозрюва-
ного зберігати мовчання і не викривати себе. Вони також відзначали, що заявнику 
повідомили про ці права, але він відмовився від них і добровільно погодився зізнати-
ся у злочині, у якому його підозрювали. Вони повторювали, що він порушив питання 
примусу та заявив про невинуватість лише на більш пізній стадії і що його заяви щодо 
поганого поводження були необґрунтовані. Тож Уряд не можу відповідати за вільний 
вибір заявника зізнатися.

73. Заявник не погодився. Він казав, що не пізніше ніж 2 лютого 200� він відмо-
вився від заяви про свою причетність до вбивства �998 року, а зізнавався у злочині �998 
року та свідчив про нього лише побіжно та під примусом слідчих.

б. оцінКа суду

1. Загальні принципи

74. Суд повторює, що його обов’язок відповідно до статті �9 Конвенції — забезпечити 
додержання зобов’язань, взятих на себе Договірними Державами до Конвенції. Зокре-
ма, не є його завданням мати справу з помилками факту або права, яких, можливо, 
припустився національний суд, якщо тільки і лише у тому ступені вони не можуть 
порушити права та свободи, захищені Конвенцією. Хоча стаття 6 гарантує право на 
справедливий розгляд, вона не передбачає жодних правил щодо прийнятності доказів 
як таких, що є в першу чергу питання національного права (див. Schenk v. Switzerland, 
рішення �2 липня �988 року, Series A № �40, p. 29, §§ 45-46, та Teixeira de Castro v. 
Portugal, рішення 9 червня �998 року, Reports �998-IV, p. �462, § 34).
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75. Тож не для Суду визначати, в принципі, чи може бути певний тип доказів — на-
приклад, докази, отримані незаконно з погляду національного права — прийнятним 
або, насправді, є заявник винним або ні. Питання, на яке слід відповісти, — чи є про-
цедура в цілому, у тому числі спосіб отримання доказів, справедливою. Це включає пе-
ревірку «незаконності», що розглядається, і, якщо йдеться про порушення іншого права 
за Конвенцією, характеру встановленого порушення (див., між іншим, Khan v. the United 
Kingdom, № 35394/97, § 34, ECHR 2000-V; P.G. та J.H. v. the United Kingdom, № 44787/98, 
§ 76, ECHR 200�-IX; та Allan v. the United Kingdom, № 48539/99, § 42, ECHR 2002-IX).

76. При розгляді, чи був процес у цілому справедливим, слід зважити також на те, чи 
поважилися права захисту. Слід вивчити, окрема, чи була заявнику надана можливість 
спростовувати автентичність доказів і заперечувати проти їх використання. Крім того, 
якість доказів також слід взяти до уваги, у тому числі, чи не викликають обставини, за 
яких вони були отримані, сумнівів щодо їх надійності та акуратності. Хоча проблеми 
із справедливістю не завжди виникають, якщо отримані докази не підтверджуються ін-
шими матеріалами, слід відзначити, що якщо докази є дуже сильними і немає ризику їх 
ненадійності, необхідність у підтверджуючих доказах є, відповідно, меншою (див., між 
іншим, Khan, цит. вище, §§ 35, 37, та Allan, цит. вище, § 43).

77. Щодо використання доказів, отриманих на порушення правам на мовчання та 
привілею проти самовикриття, Суд нагадує, що вони є загальновизнаними міжнарод-
ними стандартами, які лежать у основі поняття справедливого судового розгляду від-
повідно до статті 6. Їх сенс полягає, між іншим, у захисті обвинуваченого від нена-
лежного примусу з боку влади, і тому сприяють уникненню помилок правосуддя та 
досягненню мети статті 6. Право не викривати себе, зокрема, передбачає, що обвину-
вачення у кримінальній справі намагатиметься довести своє звинувачення проти обви-
нуваченого, не звертаючись до доказів, отриманих методом примусу або тиску всупереч 
волі обвинуваченого (див., між іншим, Saunders v. the United Kingdom, рішення �7 грудня 
�996 року, Reports �996-VI, с. 2064, § 68; Heaney and McGuinness, цит. вище, § 40; J.B. v. 
Switzerland, № 3�827/96, § 64, ECHR 200�-III; та Allan, цит. вище, § 44).

2. Застосування цих принципів до цієї справи

78. Незважаючи на довід Уряду, що право заявника мовчати була захищено націо-
нальним правом, Суд відзначає, що адвокат заявника був відсторонений від справи 
слідчим після того, як порадив своєму клієнту зберігати мовчання і не свідчити проти 
себе. Ця підстава була чітко зазначена у рішенні слідчого. Вона також була двічі пов-
торена у відповіді прокуратури на скарги адвоката А.Х. У одній з цих відповідей (від 
�9 лютого) також було зазначено, що адвокат порушив професійну етику, порадивши 
своєму клієнту заявити про невинуватість і відмовитися від попереднього зізнання.

79. Більше того, Суд вважає вартим уваги, що заявник та пан С., двома роками 
пізніше, дали дуже детальні свідчення, які, за думкою слідчого, не мали жодних невід-
повідностей або непослідовності. Такий ступень схожості між свідченнями заявника 
та його співобвинуваченого породжує підозру, що їхні свідчення були добре узгоджені. 
Але національні суди вважали ці детальні свідчення незаперечним доказом їх достовір-
ності і поклали їх у основу засудження заявника за злочин �998 року всупереч тому, що 
його свідчення було зроблене за відсутності адвоката, було відкликано негайно після 
того, як заявнику було надано можливість зустрітися з адвокатом за своїм вибором, і не 
біло підтверджене іншими матеріалами. За таких обставин є серйозні підстави вважати, 
що покази, підписані заявником, були отримані всупереч волі заявника.

80. У світлі наведених вище міркувань та беручи до уваги, що не було проведено 
жодного адекватного розслідування заяв заявника про те, що покази були отримані не-
законними засобами (див. § 67-70) Суд вважає, що їх використання у судовому розгляді 
порушило його право мовчати та привілей проти самовикриття.

8�. Відповідно, у цьому відношенні була порушена стаття 6 § � Конвенції.
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IV. СтВерДЖУВАне ПорУШеннЯ СтАтті 6 § 3(С) конВенЦіЇ

82. Заявник скаржився, що він був позбавлений правової допомоги за своїм вибором 
під час критичної стадії процесу на порушення статті 6 § 3(c) Конвенції, яка передбачає:

«Кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення, має щонаймен-
ше такі права: …

(c) захищати себе особисто чи використовувати правову допомогу захисника, обраного на 
власний розсуд, або, якщо він не має достатніх коштів для оплати правової допомоги захис-
ника, одержувати таку допомогу безоплатно, якщо цього вимагають інтереси правосуддя;»

A. доводи сторін

83. Уряд стверджував, що усі адвокати у справі заявника призначалися та відсторо-
нювалися на підставі клопотань заявника. Вони відзначили, що адвокат О.Х. був знову 
допущений до справи за клопотанням заявника. Вони підкреслили, що первинна скар-
га заявника щодо порушення його права на захист була нечіткою і була відповідним 
чином деталізована після спливу значного часу.

84. Заявник стверджував, що його адвокат О.Х. був відсторонений від справи неза-
конно. Він також стверджував, що два інші адвокати, які представляли його, були при-
сутні лише номінально, оскільки вони бачили заявника по одному разу і лише під час 
допиту. Він також скаржився, що підписував клопотання про відмову та призначення 
адвокатів під примусом. Це також підтверджується тим, що він клопотав, щоб його ад-
воката О.Х. повернули у справу, як тільки зміг це зробити.

б. оцінКа суду

85. Суд нагадує, що — хоча і не безумовне — право кожного обвинуваченого у 
кримінальному правопорушенні на ефективний захист адвокатом, призначеним за не-
обхідності офіційно, є одним з основних елементів справедливого судового розгляду 
(див. Krombach v. France, № 2973�/96, § 89, ECHR 200�-II). Крім того, стаття 6 може 
також застосовуватися до того, як справа передана до суду і у тому ступені, у якому 
справедливості судового розгляду можу бути значно зашкоджено попереднім недодер-
жанням її вимог (див. Imbrioscia v. Switzerland, рішення 24 листопада �993 року, Series A 
№ 275, с. �3, § 36, та Öcalan v. Turkey [GC], № 4622�/99, § �3�, ECHR 2005-...). Спосіб, 
у який стаття 6 §§ � та 3 застосовується під час розслідування, залежить від особливос-
тей процесу та фактів справи. Стаття 6 зазвичай вимагатиме, щоб обвинуваченому було 
дозволено користуватися допомогою адвоката вже на начальній стадії поліцейського до-
питу (див. John Murray v. the United Kingdom, рішення 8 лютого �996 року, Reports �996-I, 
сс. 54-55, § 63, та Öcalan, цит. вище, § �3�).

86. Суд відзначає, що у цій справі засудження заявника за злочин �998 року ґрунтува-
лося головним чином на його зізнанні, яке було отримано слідчими за відсутності адвоката 
і від якого заявник відмовився наступного дня і потім, починаючи з березня 200� року.

87. Суд також із занепокоєнням відзначає обставини, за яких відбувався первинний 
допит заявника щодо злочину �998 року. Як можна побачити з відповідних положень 
Кримінально-процесуального кодексу, наведених у розділі «Національне законодавс-
тво», є обмежений перелік ситуацій, за який правове представництво підозрюваного є 
обов’язковим. Одна з підстав для обов’язкового представництва є тяжкість злочину, у 
якому підозрюється особа, і, як наслідок, можливість призначення довічного ув’язнення. 
У цьому випадку правоохоронні органи, що розслідували насильницьку смерть особи, 
порушили кримінальну справі за спричинення тяжких тілесних ушкоджень, що спричи-
нили смерть, а не за вбивство. Перше є менш тяжким злочином, і, як наслідок, не вима-
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гає обов’язкового юридичного представництва підозрюваного. Негайно після отриман-
ня зізнання, злочин було перекваліфіковано, і заявник був звинувачений у вбивстві.

88. Суд вражений тим, що внаслідок методу, використаного органами влади, заявник 
був позбавлений можливості скористатися вимогою обов’язкового представництва і був 
поставлений у ситуацію, у якій, як він стверджує, він був примушений до відмови від сво-
го права на адвоката і до викриття себе. Можна згадати, що заявник мав адвоката у існу-
ючому кримінальному процесі, однак відмовився від свого права на представництво під 
час допиту щодо іншого правопорушення. Ці обставини викликають сильну підозру щодо 
існування прихованої мети у первинній класифікації правопорушення. Те, що заявник 
зробив зізнання за відсутності адвоката і відмовився від зізнання негайно у присутності 
адвоката, свідчить про вразливість його становища і дійсну необхідність у відповідній 
правовій допомозі, у якій йому було відмовлено � лютого 200� року через спосіб, у який 
слідчий використав свої повноваження щодо класифікації злочину, що розслідується.

89. Щодо відсторонення адвоката О.Х. 2 лютого 200� року, довід Уряду, що це було 
зроблено лише за клопотанням заявника, навряд чи здається вірогідним, оскільки це не 
було згадано у рішенні про відсторонення, і у своїх відповідях прокуратура посилалась 
на це як на додаткову підставу для відсторонення адвоката.

90. Суд зазначає, що те, що два інших адвокати, які представляли заявника, ба-
чилися з ним лише по одному разу, під час допитів, і ніколи перед допитом, вказує 
на номінальний характер їх допомоги. Він вважає, що спосіб та обґрунтування відсто-
ронення адвоката від справи, а також стверджувана відсутність правової підстави для 
цього, викликає серйозні питання щодо справедливості процесу в цілому. Суд також 
відзначає, що адвокат був знову допущений до справи у червні 200� року без жодної 
вказівка на те, що стверджувані підстави для його відсторонення відпали.

9�. Тож тут було порушення статті 6 § 3(c) Конвенції.

V. ЗАСтоСУВАннЯ СтАтті 41 конВенЦіЇ

92. Стаття 4� Конвенції передбачає:

«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї i якщо внутрішнє пра-
во відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткову компенсацію, Суд, 
у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».

93. Заявник не заявив вимог щодо справедливого відшкодування. Тому Суд вважає, 
що тут немає потреби призначати йому будь-яку суду з цього приводу.

На цих підставах Суд одностайно

�. Відхиляє попереднє заперечення Уряду;
2. Визнає, що тут не було порушення статті 3 Конвенції через стверджуване погане 

поводження;
3. Визнає, що тут було порушення статті 3 Конвенції через відсутність ефективного 

розслідування з боку органів влади заявк заявника, що з ним погано поводилися міліція 
та прокурор;

4. Визнає, що тут було порушення статті 6 § � Конвенції;
5. Визнає, що тут було порушення статті 6 § 3(с) Конвенції;
Зроблено англійською і оголошено письмово �2 червня 2008 року відповідно до 

правила 77 Регламенту Суду.

Клаудія вестердийк пеєр лоренсен
секретар голова
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П’ЯТА СЕКЦІЯ

СПРАВА «ХАЙлО ПРОТИ УКРАЇНИ»

(Заява № 39964/02)

Рішення

Страсбург 
�3 листопада 2008 року

У справі «Хайло проти України»

Європейський Суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої 
увійшли судді:

п. Р. Марусте, голова,
пані. С. Ботучарова,
п. К. Юнґвірт,
п. В. Буткевич,
п. М. Вілліґер,
п. Р. Яґер
пані І. Берро-Лефевр,
пані М.Л. Трайковська,
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та пані К. Вестердьек, секретар секції,
після наради за зачиненими дверима �4 жовтня 2008 року, постановляє таке рішення, 

винесене того самого дня:

ПРОЦЕДУРА

�. Справу розпочато за заявою (№ 39964/02) проти України, поданою до Суду �0 
серпня 2002 року на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини і основопо-
ложних свобод (далі — Конвенція) двома громадянами України, чоловіком і дружиною, 
Сергієм Федоровичем і Світланою Іванівною Хайло (далі — заявники).

2. Заявників, яким надали право на правову допомогу, представляв В.Ф. Санжа-
ревський, адвокат, що практикує в Києві. Уряд України (далі — Уряд) був представле-
ний його Уповноваженим — п. Ю. Зайцевим.

3. У своїй первинній заяві заявники скаржилися, зокрема, на порушення статті 2 
Конвенції у зв’язку з неефективним розслідуванням обставин смерті їхнього родича 
та на порушення пункту � статті 6 у зв’язку з тривалістю кримінального провадження, 
пов’язаного з їхніми майновими інтересами. 26 листопада 2003 року заявники допов-
нили свою заяву скаргами, у яких, зокрема, стверджували про непропорційне застосу-
вання сили працівниками міліції під час їхнього затримання, неефективність розсліду-
вання цього інциденту і про незаконність їхнього затримання і позбавлення свободи. 
У цих скаргах заявники посилалися на статтю 3 і пункт �(с) статті 5 Конвенції.

4. 28 червня 2005 року Суд оголосив заяву частково неприйнятною і вирішив на-
правити зазначені вище скарги Уряду. Суд також вирішив розглядати заяву по суті од-
ночасно з розглядом питання щодо її прийнятності(пункт 3 статті 29).

ФАКТИ

і. конкретні оБСтАВИнИ СПрАВИ

5. Заявники, �954 року народження, нині живуть у Києві.

а. смерть двоюрідного брата ЗаявниКа і пов’яЗане З цим роЗслідування

1. Основні події

6. У �998 році заявники сплатили пані Н. Т. і пані Т. Т. визначену грошову суму за 
будинок, розташований на вулиці Д. у м. Дніпропетровську, і переїхали в нього. Замість 
того, щоб зареєструвати цей правочин відповідно до чинного законодавства, заявники 
доручили формальним власникам будинку видати доручення на проведення будь-яких 
операцій стосовно будинку панові Б., якому заявник був винен певну суму боргу. Ос-
кільки заявник не повернув борг, у вересні �999 року пан Б. оформив дарчу на цей бу-
динок на ім’я своєї дочки, тим часом як у ньому й далі жили заявники.

7. У �999 році пан Б. звернувся до суду з позовом до заявників про стягнення бор-
гу та відшкодування моральної шкоди. Заявники подали зустрічний позов, вимагаючи 
визнання дійсною незареєстровану угоду купівлі-продажу будинку. Рішенням від 29 
серпня 2007 року, яке набрало законної сили, позови обох сторін було відхилено.
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8. Починаючи з �999 року заявники також зверталися з численними скаргами до 
правоохоронних органів, стверджуючи, що члени злочинної групи позбавили їх будин-
ку і грошей і що їхньому життю загрожує небезпека у зв’язку з погрозами з боку пана 
Б. На підтвердження своїх слів заявники надали магнітофонні записи телефонних роз-
мов між ними і паном Б., в яких останній посилався на свої зв’язки з організованою 
злочинністю.

9. Було порушено кримінальну справу, одним із свідків у якій був пан А. Х., дво-
юрідний брат заявника, �957 року народження, що жив разом із сім’єю заявників.

�0. 3 травня 200� року сім’ї заявників надали охорону з працівників міліції для за-
безпечення їхньої безпеки у зв’язку з провадженням у справі. � листопада 200� року цей 
захід безпеки було скасовано з посиланням на неприйнятну поведінку заявника щодо 
охоронців. Остаточним рішенням від 2 вересня 2002 року Верховний Суд залишив рані-
ше прийняті рішення без змін, зазначивши про правомірність скасування заходу безпе-
ки. Згодом заявники вимагали скасування цього рішення, але безуспішно.

��. Зрештою пана Б., який обвинувачувався у вимаганні, було виправдано, оскільки 
магнітофонні записи, подані заявниками, не були долучені до справи як докази. Втім, 
заявники домагалися порушення щодо нього інших кримінальних справ, і, як видаєть-
ся, у деяких із них провадження триває до цього часу.

2. Розслідування смерті двоюрідного брата заявника

�2. О 9 годині ранку 30 квітня 2002 року заявники повідомили Жовтневий райвідділ 
міліції, що вони знайшли А. Х. мертвим у його ліжку в прибудові до їхнього будинку, 
розташованого на вулиці Д.

�3. Того самого дня кілька працівників міліції і медичних експертів, у присутності 
понятих, увійшли в прибудову, двері якої, як виявилося, були замкнені зсередини. Тіло, 
що вже розкладалося, було знайдено в ліжку. Померлий лежав на спині, головою на 
подушці. Жодних слідів боротьби чи інших доказів убивства виявлено не було, і це за-
фіксували у протоколі. Було проведено фотозйомку місця події, однак плівка виявилася 
бракованою, що унеможливило її проявку. Тіло перевезли до моргу. Проте, в зв’язку 
з тим, що � травня було державне свято, розтин тіла не проводився до 2 травня 2002 
року. За твердженням заявників, жодних заходів для запобігання розкладу тіла в морзі 
вжито не було.

�4. Провівши 2 травня 2002 року розтин, експерти встановили, що з’ясувати причи-
ну смерті неможливо, оскільки тіло зазнало значного розкладу. Експерти також вказали 
на відсутність переломів та інших видимих тілесних ушкоджень на тілі. У підсумку вони 
вирішили, що смерть настала, найімовірніше, 28 квітня 2002 року або в найближчий до 
цієї дати день і що ймовірною її причиною був атеросклероз судин головного мозку та 
кровоносних серцевих судин.

�5. 20 травня 2002 року органами прокуратури було винесено постанову про відмову 
в порушенні кримінальної справи, оскільки не було виявлено жодних ознак убивства.

�6. Заявники оскаржили цю постанову, стверджуючи, що пан А. Х. міг бути вбитим 
ввечері 28 квітня 2002 року членами злочинного угруповання, до діяльності якого був 
причетний пан Б., або членами інших організованих злочинних угруповань, які побою-
вались його як важливого свідка в кримінальній справі, в якій заявники були потерпі-
лою стороною. Вони, зокрема, стверджували, що на столі в його кімнаті вони знайшли 
гумові рукавички та молоток невідомого походження, які могли бути використані під 
час вбивства пана А. Х. Крім того, згідно з медичними документами пана А. Х. його 
зріст становив �96 см, тоді як під час розтину довжину тіла було встановлено в розмірі 
�77 см. Нарешті, у медичних документах пана А. Х. не було жодних записів про наяв-
ність у нього атеросклерозу чи будь-яких інших хвороб, які загрожували б його життю.

�7. 4 червня 2002 року Дніпропетровська прокуратура направила справу для прове-
дення додаткової перевірки. Прокуратура, врахувавши, зокрема, твердження заявниці 
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про те, що вона бачила пана А. Х. живим увечері 28 квітня 2002 року, встановила, що 
є дивним те, що тіло зазнало такого швидкого розкладу. Було також вказано, що фо-
тотаблиці до протоколу огляду місця події не виготовлено, не перевірено амбулаторну 
картку померлого та не перевірено додатково твердження заявників, що його могло 
бути вбито особами, причетними до злочинного угруповання.

�8. Надалі правоохоронні органи неодноразово (20 червня 2002 року, �8 липня 2002 
року, 2� жовтня 2002 року, 7 січня 2003 року і 26 березня 2003 року) відмовляли в по-
рушенні кримінальної справи, посилаючись на відсутність доказів учинення вбивства. 
Усі ці постанови згодом були скасовані прокуратурою (�0 липня 2002 року, 27 вересня 
2002 року, 2 січня 2003 року, �2 лютого 2003 року і � жовтня 2003 року) як такі, що 
ґрунтувалися тільки на поверхових перевірках.

�9. 22 жовтня 2003 року прокуратура Жовтневого району винесла постанову про 
відмову в порушенні кримінальної справи. Провівши додаткову перевірку, прокурату-
рою було встановлено, зокрема, що розбіжності в даних довжини тіла могли виникну-
ти внаслідок технічної помилки, якої припустився працівник моргу. Щодо рукавичок 
і молотка — хоча опитані поняті пригадали, що бачили ці предмети,— можливості 
отримати ці предмети та з’ясувати їхнє походження вже не було. Крім того, хоча ме-
дичні документи пана А. Х. не містили жодних згадок про атеросклероз чи якусь-іншу 
загрозливу для життя хворобу, було враховано той факт, що прибудова була замкнена 
зсередини, що жодних ознак боротьби чи безладу в кімнаті не виявили, як не виявили 
й жодних тілесних ушкоджень на тілі, у зв’язку з чим не було підстав підозрювати, що 
було вчинено вбивство.

20. 6 квітня 2004 року Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська скасував цю 
постанову і повернув справу для проведення додаткової перевірки. Судом було вста-
новлено кілька недоліків, допущених під час попередньої перевірки, зокрема те, що 
не було проведено обміру довжини тіла на місці події, не було встановлено ймовірної 
причини смерті з урахуванням відсутності згадок у медичних документах про наявність 
атеросклерозу, а також огляд дверей у прибудову був поверховим. Зокрема, за резуль-
татами перевірки було встановлено, що двері могли бути замкнені лише зсередини, 
тоді як згідно з фототаблицею огляду місця події двері було обладнано як врізним, так 
і висячим замком.

2�. � лютого 2005 року органами прокуратури було винесено постанову про відмову 
в порушенні кримінальної справи.

22. 2� квітня 2005 року Генеральною прокуратурою було скасовано цю постанову, 
посилаючись на те, що встановити обставини смерті можливо лише в рамках кримі-
нального провадження. Матеріали перевірки було направлено до прокуратури Пол-
тавської області.

23. �0 березня 2006 року прокуратура закрила кримінальну справу, оскільки не ви-
явила жодних ознак вчинення вбивства. Зокрема, вказувалося на те, що з плином часу 
свідки не могли чітко пригадати деталі. З іншого боку, свідки стверджували, що чітко 
пригадують, що не бачили ніяких слідів боротьби чи інших ознак вчинення вбивства. 
Пана Б., на причетність якого до вбивства вказували заявники, не було допитано, ос-
кільки він виїхав за кордон. Його зять заперечував будь-яку причетність членів сім’ї 
до смерті пана А. Х. Розбіжність у даних зросту пана А. Х., очевидно, виникла через 
технічну помилку, якої припустилися працівники моргу. Рукавички на столі були за-
лишені одним із медичних експертів. Щодо молотка заявник зазначив, що забрав його 
разом з рукавичками і білизною з ліжка пана А. Х., але існування такого предмета не 
було доведено, оскільки надати ці предмети заявник відмовився без усякого пояснення. 
Розслідуванням було також встановлено, що припущення заявників стосовно того, що 
пана А. Х. було вбито ввечері 28 квітня 2002 року, було неправдоподібним, оскільки се-
ред документів у матеріалах справи була, зокрема, довідка, видана А. Х. роботодавцем, 
про те, що вранці 29 квітня 2002 року він пройшов медичне обстеження.
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б. події 15 і 16 жовтня 2002 роКу і пов’яЗані З ними провадження

24. У червні �999 року заявник узяв кредит у розмірі 200 000 гривень під заставу 
іншого будинку, який належав сім’ї і знаходився на вулиці В. у м. Дніпропетровську. 
У червні 2000 року, з огляду на неповернення кредиту, будинок на вулиці В. було про-
дано на відкритому аукціоні панові Р. К. У вересні 2002 року пан Р. К. здав його в найм 
панові С. К., який переїхав туди зі своєю сім’єю.

25. Заявники безуспішно намагалися домогтися притягнення до кримінальної від-
повідальності осіб, причетних до продажу будинку, а також подали цивільний позов, 
вимагаючи повернення будинку. З небагатьох документів, наданих заявниками, вба-
чається, що провадження в цих справах тривають до цього часу.

26. �5 жовтня 2002 року під час провадження, що мало місце в зв’язку з позо-
вом заявників щодо скасування продажу будинку, заявники зламали замок на дверях і 
увійшли до будинку зі своїми трьома знайомими — пані Ч., пані С. і паном О. В. Вони 
відмовилися покинути будинок на вимогу наймачів. Між наймачами та заявниками 
виникла суперечка і бійка. Як стверджується, було викликано міліцію, але заявники 
пояснили, що вони є власниками будинку, і міліція поїхала. Через кілька годин після 
цього пані Ч. та пані С. пішли з будинку, тим часом як заявники і пан О. В. Залиши-
лися там на ніч.

27. Приблизно о �0 годині ранку �6 жовтня 2002 року наймачі знову викликали 
міліцію і поскаржилися на непристойну поведінку заявників і пана О. В., вказуючи на 
те, що ті курили в приміщенні, чинили на них тиск, змушуючи покинути будинок. Та-
кож наймачі зазначали, що заявники погрожували їм і нецензурно висловлювалися на 
їхню адресу. Кілька працівників міліції зі спецпідрозділу, до функцій якого належить 
забезпечення громадського порядку в судах, увійшли в приміщення будинку і наказа-
ли заявникам та пану О. В. вийти слідом за ним з приміщення. Заявники і пан О. В. 
відмовлялися. Врешті решт заявника і пана О. В. приборкали, наділи їм наручники і 
доправили до райвідділу міліції. Згідно з документами райвідділу міліції заявники пере-
бували в райвідділі міліції з �� години ранку до �4 години під час складання протоколу 
про адміністративне правопорушення. За інформацією заявників, вони перебували в 
райвідділі міліції протягом семи годин.

28. Того самого дня справу заявника і пана О. В., які обвинувачувалися у «злісній 
непокорі законному розпорядженню або вимозі працівника міліції» (адміністративне 
правопорушення), розглянув Жовтневий суд. Їх, зокрема, обвинувачували в тому, що 
вони тримали працівників міліції за форму, штовхали їх, погрожували їм, висловлюва-
лись на їхню адресу нецензурною лайкою у відповідь на їхні вимоги припинити пору-
шення громадського порядку. Суд припинив провадження в адміністративній справі, 
посилаючись на те, що поведінка підсудних у будинку потребує вирішення питання про 
порушення кримінальної справи у зв’язку з можливим протиправним проникненням у 
чуже житло. Справу направили до прокуратури Жовтневого району. Згодом (23 жовтня 
2002 року) прокуратура вирішила не пред’являти обвинувачення у протиправному про-
никненні в чуже житло. Було встановлено, що дії підсудних можна потенційно кваліфі-
кувати як завдання легких тілесних ушкоджень панові С. К. та вчинення самосуду і що 
у зв’язку з цим потерпіла сторона може звернутися до суду в приватному порядку.

29. Тимчасом �7 жовтня 2002 року заявник пройшов медичне обстеження, і у від-
повідній довідці засвідчено наявність у нього легких тілесних ушкоджень (кілька синців 
і подряпина на пальці), час виникнення яких міг припадати на �6 жовтня 2002 року 
або на найближчий до цієї дати день. 2� листопада 2002 року заявниця також отримала 
довідку про те, що в цей самий період вона зазнала легких тілесних ушкоджень, через 
які вона мала короткочасні проблеми зі здоров’ям (через струс мозку вона проходила 
амбулаторне лікування).

30. Заявники звернулися зі скаргою, вимагаючи порушення кримінальної справи 
щодо працівників міліції у зв’язку із завданням образи, побоїв, тілесних ушкоджень, 
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порушенням громадського порядку, здирництвом, зловживанням посадовими повнова-
женнями та здійсненням завідомо незаконного затримання.

3�. �4 листопада 2002 року і �7 грудня 2002 року їхні скарги було відхилено за резуль-
татами проведених перевірок і допитів залучених у цю справу сторін з огляду на відсут-
ність доказів, які б свідчили про наявність складу злочину в діях працівників міліції.

32. �0 жовтня 2003 року Жовтневий суд повернув матеріали для проведення додат-
кової перевірки. Зокрема, суд встановив, що під час перевірок було лише встановлено, 
що для затримання заявників існували достатні підстави, але не було з’ясовано, як саме 
виникли тілесні ушкодження і чи було виправданим застосування сили, внаслідок чого 
заявникам були заподіяні тілесні ушкодження.

33. �0 грудня 2003 року апеляційний суд Дніпропетровської області залишив цю 
постанову без змін.

34. 3 лютого 2004 року прокуратура винесла постанову про відмову в порушенні 
кримінальної справи. У постанові, зокрема, зазначалося, що струс мозку, а також інші 
тілесні ушкодження були спричинені бійкою з наймачами будинку �5 жовтня 2002 року 
і що сила, застосована працівниками міліції для приборкання та затримання заявників, 
не була непропорційною. Головним чином матеріали перевірки містили посилання на 
показання працівників міліції та інших залучених у справу сторін. Зокрема, у своїх по-
казаннях заявники стверджували, що �5 жовтня 2002 року їх побили наймачі будинку; 
наймачі скаржилися, що були змушені захищатися від заявників, які завдали їм побоїв; 
пані Ч. і пані С. повідомили, що бачили, як дружина пана С. К. била заявницю взуттям 
по голові і била її головою об стіну. Кілька інших свідків повідомили, що бачили, як 
працівники міліції забирали з будинку в наручниках заявника та пана О. В., які чинили 
опір і вживали нецензурну лайку.

35. 24 травня 2004 року Жовтневий суд, розглянувши скаргу на цю постанову, зали-
шив постанову без змін. 27 квітня 2005 року апеляційний суд Дніпропетровської області 
залишив без задоволення апеляційну скаргу заявників.

в. провадження Щодо повернення поЗичКи 
на перевеЗення вантажу гуманітарної допомоги

1. Кримінальне розслідування шахрайства

36. У липні �999 року заявник позичив �30 000 гривень панові В. і панові Р., які 
були керівниками місцевих неурядових організацій. Вони попросили надати їм позичку 
нібито для перевезення вантажу гуманітарної допомоги (одягу та взуття), наданої аме-
риканським благодійним фондом, хоча згідно з відповідними документами всі витрати 
на транспортування покладалися на фонд. Згодом заявникові повернули приблизно 
одну третину позички разом з 4000 кг речей з гуманітарного вантажу, які він розмістив 
у будинку, розташованому на вулиці Д., і згодом здав міліції.

37. У грудні �999 року заявники звернулися з кількома скаргами, вимагаючи при-
тягнення пана В. і пана Р. до кримінальної відповідальності за вчинення шахрайства, 
від якого, за твердженням заявників, вони потерпіли, оскільки ті так і не повернули їм 
грошову суму, позичену у заявників для перевезення вантажу гуманітарної допомоги. 
Згодом, 2� квітня 2000 року, прокуратурою м. Дніпропетровська було порушено кримі-
нальну справу щодо розслідування обставин транспортування та розподілу зазначеного 
вантажу. Стверджуваних виконавців цього злочину допитували під час розслідування 
як свідків.

38. Хоча відповідно до наданих матеріалів панові В. і панові Р. не було пред’явлено 
обвинувачення, 28 квітня 2000 року заявника було визнано в цьому провадженні потер-
пілою стороною, а згодом (у вересні 200� року) — цивільним позивачем. Як вбачається 
з матеріалів справи, заявницю було допитано лише як свідка.
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39. 30 жовтня 2000 року провадження у справі було припинено з огляду на відсут-
ність ознак вчинення злочину стосовно потерпілої сторони.

40. 26 грудня 2000 року Генеральна прокуратура вказала на необхідність відновлен-
ня провадження у справі.

4�. За період з квітня 2000 року до лютого 2004 року слідчі органи опитали числен-
них одержувачів згадуваної вище допомоги, а також посадових осіб, які займалися її 
розподілом; призначили кілька фінансових експертиз, організували збір інформації від 
американської донорської організації та перевірили кілька томів документів стосовно 
розподілу допомоги.

42. Пан В. і пан Р. підтвердили, що одержали зазначену грошову суму від заявника, але 
стверджували, що частину вони повернули готівкою. Решта суми, на їхню думку, станови-
ла ціну, сплачену заявником за придбання частини вантажу. Заявник мав намір продати 
його з метою отримання прибутку, попри те що він знав про законодавчу заборону про-
дажу гуманітарної допомоги та про офіційне зобов’язання американського фонду взяти на 
себе всі транспортні витрати. Заявник одержав свою частину вантажу в жовтні �999 року, 
відтак пан В. і пан Р. уже виконали свій цивільно-правовий обов’язок у цьому зв’язку.

43. Заявник, зі свого боку, заперечував названу точну суму виплаченої йому готівки 
і стверджував, що він ніколи не мав наміру продавати ці речі. Він лише погодився роз-
містити частину вантажу на зберігання як гарантію повернення решти боргу.

44. �0 лютого 2004 року слідство дійшло висновку, що обставини справи потребують 
розслідування можливого зловживання з боку пана В. і пана Р. своїми повноваженнями 
з вирішення питань, пов’язаних з вантажем гуманітарної допомоги. Що стосується їхньої 
причетності до вчинення шахрайства стосовно заявника, то �� лютого 2004 року було ви-
несено постанову про закриття кримінальної справи з огляду на відсутність складу зло-
чину та з огляду на цивільно-правовий характер спору, що виник між сторонами. Обоє 
заявників оскаржили це рішення. Рішеннями судів трьох інстанцій від 27 травня і 20 ве-
ресня 2004 року та 24 травня 2005 року у задоволенні скарг заявників було відмовлено.

45. Тимчасом �9 липня 2005 року провадження у справі було відновлено згідно з 
вказівкою Генеральної прокуратури і, зрештою, припинено 28 грудня 2006 року, по 
суті, на тих самих підставах, що й раніше. Апеляційні скарги заявників на постанову 
про припинення провадження у справі були відхилені судами трьох інстанцій.

2. Провадження за позовною заявою заявників до п. В. і п. Р.

46. У березні 2002 року заявники подали до Жовтневого районного суду м. Дніп-
ропетровська позовну заяву про стягнення з пана В. і пана Р. боргу та компенсацію 
моральної шкоди.

47. �� квітня 2006 року Жовтневий суд залишив їхній позов без розгляду, посилаю-
чись на не одноразове нез’явлення заявників у судове засідання. Суд, зокрема, вказав 
на те, що заявниця з’явилася лише один раз (2� травня 2002 року). Жоден із заявників 
не з’явився в судові засідання, призначені на 4 жовтня, 7 листопада і �3 грудня 2005 
року, 20 січня, 27 лютого, 20 березня та �� квітня 2006 року, не надавши ані неза-
довільних, ані взагалі будь-яких пояснень. Беручи до уваги викладене вище, суд дійшов 
висновку, що заявники не мали справжнього інтересу в підтримці свого позову, тому 
залишив позов без розгляду.

48. Заявники подали апеляційну скаргу. Вони не повідомили Суд про результат роз-
гляду їхньої апеляційної скарги.

г. інШі події і провадження

49. У вересні 2003 року пана Р. було госпіталізовано зі струсом мозку і синцями 
по всьому тілу. 29 жовтня 2005 року кримінальне розслідування цього інциденту було 



ХАйло проти УкрАїни

��

припинено з огляду на ймовірність того, що пан Р., перебуваючи у стані сильного 
сп’яніння, впав із певної висоти. Заявники вимагали відновити розслідування, стверд-
жуючи, що пана Р. побили бандити, для того щоб перешкодити йому давати показання 
як свідка у кримінальному провадженні стосовно їхніх майнових інтересів. Їхні апеля-
ційні скарги, зрештою, були відхилені судами з огляду на відсутність у них права на 
звернення до апеляційного суду (locus standi).

50. Заявники також стверджували, що бандити кілька разів намагалися вбити їх, 
зокрема у червні 2002 року, коли було спровоковано дорожньо-транспортну пригоду.

іі. ВіДПоВіДне нАЦіонАЛЬне ЗАконоДАВСтВо

5�. Відповідні положення Конституції і Кримінально-процесуального кодексу відоб-
ражені в рішеннях Суду у справах «Сергій Шевченко проти України» (Sergey Shevchenko v. 
Ukraine) (№ 32478/02, пп. 36—39, від 4 квітня 2006 року), та «Яковенко проти України» 
(Yakovenko v. Ukraine) (№ �5825/06, пп. 46—47, від 25 жовтня 2007 року).

52. Згідно зі статтею 22� Цивільно-процесуального кодексу від �8 липня �963 року суди 
були зобов’язані зупинити провадження у справі в разі неможливості її розгляду до вирі-
шення іншої справи, що розглядалася в кримінальному порядку. Така сама норма міститься 
в статті 20� нового Цивільно-процесуального кодексу, прийнятого �8 березня 2004 року.

ПРАВО

і. МеЖі роЗГЛЯДУ СПрАВИ

53. Суд зазначає, що після направлення заяви Уряду-відповідачу заявники, не по-
силаючись ні на які статті Конвенції, подали нові скарги стосовно фактів, які виникли 
після процедури надіслання.

Зокрема, вони стверджували про несправедливість розгляду справи за скаргами, по-
даними ними до кількох державних органів, та несправедливість розгляду позову, який 
вчинила проти них дочка пана Б., вимагаючи їхнього виселення; скаржилися у зв’язку 
з обставинами смерті їхньої онуки та матері заявника; стверджували про незаконне за-
тримання заявника міліцією в 2005 році та на поміщення фотографії заявника на дошці 
публічних оголошень «Їх розшукує міліція».

54. На думку Суду, нові скарги не доповнюють перші скарги, які було подано понад 
три роки тому і стосовно яких сторони вже подали свої зауваження. Таким чином, Суд вва-
жає, що немає необхідності розглядати ці питання в контексті поданої заяви (див. справу 
«Піряник проти України» (Piryanik v. Ukraine), № 75788/0�, п. 20, від �9 квітня 2005 року).

іі. СтВерДЖУВАне ПорУШеннЯ СтАтті 2 конВенЦіЇ

55. Заявники скаржилися, що розслідування обставин смерті їхнього родича пана 
А. Х. не було ефективним, як цього вимагає стаття 2 Конвенції. Це положення у від-
повідній його частині передбачає: «Право кожного на життя охороняється законом...»

а. Щодо прийнятності

56. Уряд доводив, що заявники не вичерпали ефективних національних засобів 
юридичного захисту, оскільки вони скаржились на неефективність розслідування не до 
судів, а до органів прокуратури.
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57. Заявники доводили, що пан А. Х. був їхнім близьким родичем і жив разом з 
ними в їхньому будинку. Їхні доводи загалом полягали й у тому, що всі засоби юридич-
ного захисту, якими згідно з національним законодавством вони теоретично могли ско-
ристатися для оскарження незадовільності розслідування, на практиці були неефектив-
ними.

58. Суд зауважує, що попереднє заперечення Уряду порушує питання стосовно 
ефективності кримінального розслідування, які безпосередньо пов’язані із суттю скарг 
заявників. Таким чином, Суд вважає, що ці питання мають бути розглянуті далі в кон-
тексті матеріально-правових положень Конвенції.

б. суть справи

1. Заяви сторін

59. Уряд доводив, що розслідування смерті родича заявників було оперативним і ре-
тельним. Хоча слідчі органи не з’ясували причину смерті, вони виключали ймовірність 
того, що пана А. Х. було вбито.

60. Заявники доводили, що розслідування мало низку серйозних процедурних не-
доліків і про водилося з невиправданими затримками. Зокрема, кримінальну справу 
було порушено лише через три роки після смерті пана А. Х., хоча заявники назвали 
конкретних осіб, які могли бути причетними до вбивства. Цих осіб треба було тоді 
негайно допитати. Крім того, міліція так і не вилучила і не вивчила стверджуваних 
предметів убивства (молотка і рукавичок). Тіло тримали в морзе протягом двох днів без 
охолодження. Це суттєво позначилося на ефективності розтину, який, так чи інакше, 
було проведено з невиправданим запізненням і суто формально. Медичні документи 
пана А. Х. не було проаналізовано з урахуванням припущення експертів, що ймовірною 
причиною його смерті був атеросклероз. Більше того, той факт, що відповідно до доку-
ментів, підготовлених у морзі, зріст пана А. Х. був �77 см, тоді як за його медичними 
документами — �96 см, породжував сумнів стосовно того, що у відповідних висновках 
справді йшлося саме про тіло пана А. Х.

6�. Загалом заявники наполягали, що при розслідуванні стверджуваного вбивства 
пана А. Х. слідчі органи не діяли з відповідною оперативністю та ретельністю і не вжи-
ли всіх заходів, як належало за відповідних обставин, для встановлення причини його 
смерті.

2. Оцінка Суду

62. Аналізуючи факти цієї справи у світлі загальних принципів стосовно обов’язку 
держав забезпечувати ефективне розслідування обставин підозрілої смерті (див., напри-
клад, справи «Ґонгадзе проти України» (Gongadze v. Ukraine), № 34056/02, пп. �75–�77, 
ECHR 2005, і «Сергій Шевченко проти України», № 32478/02, пп. 63–65, від 4 квітня 
2006 року), Суд зазначає передусім те, що Уряд не подав жодних документів, у яких би 
зазначалось про заходи, вжиті слідчими органами для виконання покладеного на них 
обов’язку.

63. Як вбачається із поданих заявниками документів, пан А. Х., якому було 44 роки 
і документи якого не містили згадки про загострення якихось хвороб, несподівано було 
знайдено мертвим у своєму ліжку вранці 30 квітня 2002 року. Через три роки після цьо-
го Генеральна прокуратура недвозначно визнала, що обставини цієї смерті потребують 
порушення кримінальної справи. Суд, за свого боку, нагадує, що смерть пана А. Х. на-
стала у час, коли він був свідком у кількох кримінальних провадженнях стосовно осіб, 
які, можливо, були причетними до діяльності організованих злочинних угруповань. 
Хоча жодне з цих проваджень не завершилося в кінцевому підсумку постановленням 



ХАйло проти УкрАїни

��

остаточного вироку, на певному етапі органи влади визнали, що до певної міри побою-
вання заявників стосовно можливої розправи правомірні і що існують підстави для на-
дання охорони членам сім’ї. Цей захід безпеки було скасовано з посиланням на непри-
йнятну поведінку заявника стосовно охоронців, і вже через кілька місяців після цього 
пана А. Х. було знайдено мертвим (див. пункт �0 вище). Виходячи з усього викладеного 
вище, Суд вважає, що державні органи були зобов’язані за Конвенцією розслідувати 
обставини смерті пана А. Х.

64. Суд також зазначає, що перевірку було проведено одразу після виявлення тіла. 
Однак недоліки в її проведенні були такими, що надалі це спонукало органи, які здій-
снюють нагляд, направити матеріали для проведення додаткової перевірки. Зокрема, 
незадовільним було визнано проведення огляду приміщення, в якому знайшли тіло. 
Фотозйомка здійснювалася неякісною плівкою; обмір тіла не проводився; двері не було 
оглянуто належним чином, щоб встановити, чи можна було замкнути приміщення 
ззовні. Твердження заявників про те, що вбивство пана А. Х., можливо, організували 
конкретні особи, перевірено не було. Крім того, Суд зазначає, що матеріали справи не 
містять жодних згадок про збирання предметів для судово-експертного дослідження і 
речових доказів. Натомість, як зазначено в подальших рішеннях національних органів, 
деякі предмети, які могли бути використані як докази (такі як білизна, рукавички і мо-
лоток, що їх, як стверджувалося, бачили свідки), не було вилучено і досліджено.

65. Щодо якості медичних доказів Суд нагадує, що при формулюванні висновку 
про ймовірність смерті від атеросклерозу експерти посилалися на відсутність перело-
мів та інших видимих тілесних ушкоджень. Скидається на те, що можливість ураження 
в немеханічний спосіб — наприклад, застосуванням газу або отруйної речовини — не 
досліджувалася. Більше того, експерти не перевірили медичних документів померлого, 
разом з наявністю можливої помилки в записаних даних його зросту, що ставить під 
сумнів правдоподібність твердження Уряду про належну ретельність, яку було виявлено 
в цьому зв’язку. Щодо твердження заявників про відповідальність органів влади за те, 
що вони допустили швидкий розклад тіла, Суд зазначає, що не було подано жодних 
пов’язаних із цим доказів. Втім, Суд нагадує, що у постанові прокуратури від 4 червня 
2002 року про повернення справи для проведення додаткової перевірки визнається див-
ним той факт, що 2 травня тіло було в стані такого суттєвого розкладу, якщо врахува-
ти те, що ймовірною датою смерті було записано 28 квітня і що з ранку 30 квітня тіло 
зберігалося в морзі.

66. На думку Суду, неодноразове повернення справи на додаткові перевірки та по-
рушення кримінальної справи через три роки після смерті не усунули належним чином 
недоліки поперед нього розслідування. Аналізуючи постанову від �0 березня 2006 року, 
якою зрештою було закрито провадження в цій кримінальній справі, Суд був особли-
во вражений супровідною згадкою про медичну довідку від 29 квітня 2002 року, вида-
ну А. Х. роботодавцем. Суд зазначає, що зміст цієї довідки не було включено в аналіз 
імовірної причини смерті і що роботодавця, як видається, допитано не було. Крім того, 
з матеріалів видно, що слідчі органи навіть не намагалися узгодити між собою ті факти, 
що 29 квітня померлий пройшов медичне обстеження, а 30 квітня було знайдено його 
тіло, яке, за твердженнями, вже зазнало суттєвого розкладу, а також те, що в записі, 
зробленому в морзі, найімовірнішою датою смерті зазначено 28 квітня.

67. Крім того, Суд бере до уваги ліберальний підхід слідства до відмови заявника зда-
ти речові докази (постільну білизну, молоток і рукавички), які, як стверджується, були 
в нього. У постанові від 22 жовтня 2003 року про відмову в порушенні кримінальної 
справи вказувалося на неможливість отримати у своє розпорядження ці предмети, тоді 
як у постанові від �0 березня 2006 року про закриття кримінальної справи йшлося про 
те, що від заявника вимагали здати їх слідству у відповідний момент, коли, можливо, 
вони й далі були у нього. Проте, отримавши від нього відмову без усякого пояснення, 
органи влади, як вбачається, не вжили відповідних процедурних заходів, щоб з’ясувати, 
чи справді ті предмети були у нього, і якщо були, то примусити його здати їх.
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68. Навіть враховуючи можливість того, що постанова від �0 березня 2006 року може 
бути надалі оскаржена до національних судів, Суд має сумнів, що сьогодні можна вип-
равити недоліки розслідування, допущені на самому початку. Як зазначено у згаданій 
постанові, минув час, тому вже втрачено можливість зібрати певні докази. Зокрема, пан 
Б., про причетність якого до стверджуваного вбивства вказували заявники, виїхав за 
кордон, а деякі інші свідки не могли вже пригадати деталі, про які їх запитували.

69. Зважаючи на ці обставини, Суд доходить висновку, що попереднє заперечення 
Уряду (див. пункт 56 вище) стосовно невичерпання національних засобів юридичного 
захисту має бути відхилене. Суд також встановлює, що мало місце порушення процесу-
ального аспекту статті 2 Конвенції.

III. СтВерДЖУВАне ПорУШеннЯ СтАтті 3 конВенЦіЇ

70. 26 листопада 2003 року заявники доповнили свою початкову заяву скаргами на 
надмірне застосування сили працівниками міліції під час їхнього затримання �6 жовтня 
2002 року. Вони також скаржилися на неефективність розслідування цього інциденту. 
Заявники посилалися на статтю 3 Конвенції, яка передбачає:

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

7�. Уряд стверджував, що скарга заявників має бути оголошена неприйнятною, ос-
кільки доповнення початкової заяви становить зловживання правом на подачу заяви. 
Крім того, Уряд зазначив, що скаргу було подано більше ніж через шість місяців після 
оскаржуваних подій. Таким чином, заява є неприйнятною, оскільки її подано поза на-
лежним строком.

72. Заявники не коментували ці доводи.
73. Суд зауважує, що висновку про зловживання правом на подачу заяви можна 

дійти за надзвичайних обставин, зокрема, якщо виявляється, що заява явно не підкріп-
лена доказами, виходить за межі застосування Конвенції або якщо в ній зазначаються 
недостовірні факти з навмисним намаганням ввести Суд в оману (див., наприклад, 
справу «Ісмоілов та інші проти Росії» (Ismoilov and Others v. Russia), № 2947/06, п. �03, 
від 24 квітня 2008 року). Суд не вбачає ніяких ознак зловживання у цій заяві.

74. Суд не вважає за необхідне розглядати доводи Уряду стосовно вичерпання на-
ціональних засобів юридичного захисту і стосовно дотримання шестимісячного строку 
при поданні заяви, адже скарга заявників, на його думку, так чи інакше неприйнятна з 
огляду на викладені нижче міркування.

75. Припускаючи, що тілесні ушкодження, яких зазнали заявники, були настільки 
серйозними, що потребують застосування статті 3 Конвенції, Суд звертає увагу на те, 
що правоохоронні органи, провівши офіційну перевірку обставин застосування сили 
працівниками міліції, встановили, що ушкодження були спричинені під час їхньої бій-
ки з приватними особами. Цей висновок ґрунтувався на результатах вивчення медич-
них доказів і показань численних свідків, включаючи заявників та їхніх свідків (пані С. 
і пані Ч.). Постанову про відмову в порушенні кримінальної справи стосовно працівни-
ків міліції було згодом оскаржено до судів двох інстанцій, які залишили постанову без 
змін. Заявники брали участь у тих провадженнях і мали можливість подати всі необхідні 
аргументи на захист своїх інтересів. Беручи до уваги ці обставини, Суд не вбачає підстав 
підозрювати причетність міліції до спричинення тілесних ушкоджень, про які йдеться. 
Отже, скарга про порушення матеріального аспекту статті 3 Конвенції не доведена.

76. Щодо скарги на підставі процесуального аспекту статті 3 Суд зазначає, що роз-
слідування неодноразово припиняли і поновлювали. Суд повторює, що, оскільки пос-
танова про повернення справи на додаткове розслідування приймається, як правило, з 
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огляду на помилки, яких припустилися органи, чиї постанови оскаржуються, повторне 
винесення таких постанов у рамках того самого провадження може свідчити про не-
доліки в системі кримінального переслідування (див. справу «Козинець проти України» 
(Kozinets v. Ukraine), № 75520/0�, п. 6�, від 6 грудня 2007 року). Втім, після того, як �0 
жовтня 2003 року Жовтневий суд виніс постанову, якою доручив правоохоронним ор-
ганам встановити ймовірні причини виникнення тілесних ушкоджень та оцінити про-
порційність застосування сили, було вжито належних заходів з усунення недоліків, до-
пущених на попередніх етапах. Зокрема, як уже зазначено вище, було допитано кілька 
свідків і з достатньою вірогідністю встановлено факти, яких не вистачало. Зважаючи на 
ці обставини, Суд доходить висновку, що заявники не довели твердження у своїй не-
безпідставній скарзі, поданій з посиланням на процедурну вимогу статті 3 Конвенції.

77. Отже, скарги, подані на підставі статті 3 Конвенції, мають бути відхилені від-
повідно до вимог пунктів 3 і 4 статті 35 Конвенції.

IV. СтВерДЖУВАне ПорУШеннЯ ПУнктУ 1 СтАтті 5 конВенЦіЇ

78. 26 листопада 2003 року заявники також поскаржилися на те, що �6 жовтня 2002 
року їх затримали і тримали в відділенні міліції протягом кількох годин, незважаючи на 
те, що вони не вчинили нічого протизаконного. Вони посилалися на пункт � статті 5 
Конвенції, який у відповідній частині передбачає:

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

c) законний арешт або затримання особи, здійснене з метою до провадження її до ком-
петентного судового органу за наявності обґрунтованої підозри у вчиненні нею пра-
вопорушення або якщо обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею 
правопорушення чи її втечі після його вчинення;...»

79. Уряд висунув такі самі заперечення — щодо зловживання правом на заяву і не-
дотримання вимоги шестимісячного строку, як і стосовно скарги на підставі статті 3 
Конвенції (див. пункт 7� вище).

80. Заявники не коментували це заперечення.
8�. Суд вважає, що аргумент Уряду про зловживання правом на заяву має бути від-

хилений на тих самих підставах, що й раніше (див. пункт 73 вище).
82. Щодо аргументу Уряду про недотримання вимоги шестимісячного строку Суд 

зазначає, що в разі відсутності ефективного засобу юридичного захисту шестимісяч-
ний строк починає спливати з моменту вчинення дій, які, як стверджується у скарзі, 
становлять порушення Конвенції (див., наприклад, справу «Антоненков та інші проти 
України» (Antonenkov and Others v. Ukraine), № �4�83/02, п. 32, від 22 листопада 2005 
року). За відсутності доводів Уряду стосовно невичерпання засобів юридичного захисту 
Суд, як правило, виходить з того, що заявник вичерпав усі ті засоби, які, за конкретних 
обставин його справи, могли бути ефективними (див. справи «Сейдович проти Італії» 
(Sejdovic v. Italy) [GC], № 5658�/00, п. 46, ECHR 2006, і «Добрев проти Болгарії» (Dobrev 
v. Bulgaria), № 55389/00, пп. ��2–��4, від �0 серпня 2006 року).

83. Застосовуючи ці принципи у справі, що розглядається, Суд нагадує, що заявни-
ки, вимагаючи порушення кримінальної справи стосовно працівників міліції, посила-
лися на кілька стверджуваних злочинів, зокрема на наперед свідоме незаконне затри-
мання і позбавлення свободи. Проте відповідні національні органи постійно виносили 
постанови про відмову в порушенні кримінальної справи, посилаючись, зокрема, на 
відсутність для цього відповідних підстав, оскільки міліція затримала заявників з огляду 
на порушення ними громадського порядку, і згодом вони постали за це перед судом. 
Ці постанови розглядалися в умовах змагального процесу судами, які залишили їх без 



окремі рішення європейського сУдУ, що стосУються мвс УкрАїни

��

змін. Беручи до уваги таке вмотивування в рішеннях національних органів та за від-
сутності будь-якої інформації від Уряду про доступність для заявників якогось іншого 
засобу юридичного захисту стосовно умов, за яких здійснювалося їхнє затримання, Суд 
змушений констатувати, що в контексті цієї справи не було ефективних засобів юри-
дичного захисту, які заявники могли б вичерпати у зв’язку зі скаргою, поданою на під-
ставі статті 5. Таким чином, перебіг шестимісячного строку щодо скарги за статтею 5, 
поданої в листопаді 2003 року, почався �6 жовтня 2002 року. Тому заперечення Уряду з 
посиланням на недотримання вимоги шестимісячного строку мають бути прийняті.

84. Таким чином, ця скарга має бути відхилена відповідно до пунктів �, 3 і 4 стат-
ті 35 Конвенції.

V. СтВерДЖУВАне ПорУШеннЯ ПУнктУ 1 СтАтті 6 конВенЦіЇ У ЗВ’ЯЗкУ 
З трИВАЛіСтЮ ПроВАДЖеннЯ У крИМінАЛЬніЙ СПрАВі Про ШАХрАЙСтВо

85. Заявники, посилаючись на пункт � статті 6 Конвенції, скаржилися на надмірну 
тривалість провадження у кримінальній справі стосовно шахрайства, яке, як стверджу-
валося, вчинили пан В. і пан Р. Відповідне положення — у частині, застосовній до цієї 
справи,— передбачає:

«Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумно-
го строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір 
щодо його прав та обов’язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-
якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення».

86. Уряд стверджував, що пункт � статті 6 незастосовний до цього провадження.
87. Заявники загалом заперечували.
88. Суд передусім зазначає, що, як свідчать матеріали справи, у кримінальному про-

вадженні стосовно шахрайства, яке, як стверджувалося, вчинили пан В. і пан Р., заявник 
узяв участь як потерпіла сторона і згодом — як цивільний позивач. Як видно зі справи, 
заявниця мала в цьому провадженні статус лише свідка, хоча на самому початку вона 
домагалася порушення справи, а згодом оскаржувала до суду постанову про закриття 
кримінальної справи. Однак, незалежно від того, чи заявницю можна вважати стороною 
в зазначеному провадженні, Суд визнає, що скарги обох заявників на його тривалість є 
у будь-якому випадку неприйнятими з огляду на наведені нижче міркування.

89. Перш за все, Суд звертає увагу на те, що в оскаржуваному кримінальному про-
вадженні не вирішувалося питання обґрунтованості кримінальних обвинувачень проти 
заявників. Тобто кримінально-правовий аспект пункту � статті 6 незастосовний (див., 
наприклад, справу «Косіцина проти України» (Kositsina v. Ukraine) (ухвала), № 35�57/02, 
від �5 січня 2008 року). Проте «цивільно-правовий аспект» пункту � статті 6 може бути 
застосовним до кримінального провадження, якщо заявник доведе, що, починаючи з 
моменту, коли він узяв участь у ньому як цивільний позивач і до закінчення провад-
ження, цивільно-правовий складник пункту залишався тісно пов’язаним з його кримі-
нально-правовим складником, тобто що кримінальне провадження справляло вплив 
на цивільно-правовий аспект. Іншими словами, заявник повинен довести, що кримі-
нальне переслідування було нероздільно пов’язане з його правоздатністю здійснити 
своє право на вчинення цивільного позову за національним законодавством (див., на-
приклад, справи «Перес проти Франції» (Perez v. France) [GC], № 47287/99, пп. 67–70, 
ECHR 2004I, та «Сердюк проти України» (Serdyuk v. Ukraine), № �5002/02, п. 25, від 20 
вересня 2007 року). Але Конвенція не надає права на «приватну помсту» або на actio 
popularis. Таким чином, право домагатися кримінального переслідування третіх сторін 
чи засудження їх судом за вчинення кримінальних злочинів не може відстоюватися 
в окремому порядку (див., наприклад, згадане вище рішення у справі Переса (Perez), 
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п. 70). Якщо згідно з національним законодавством заявник має реальну можливість 
захищати свої цивільні права незалежно від результату кримінального провадження, 
яке має суто каральну мету, застосовність пункту � статті 6 досягає своєї межі навіть 
у разі, якщо в рамках такого провадження заявник уже, можливо, вчинив майновий 
позов (див. справи «Сігалас проти Греції» (Sigalas v. Greece), № �9754/02, пп. 27—30, 
від 22 вересня 2005 року, і «Гарімпо проти Португалії» (Garimpo v. Portugal) (ухвала), 
№ 6752/0�, від �0 червня 2004 року).

90. Повертаючись до обставин справи, що розглядається, Суд нагадує, що предме-
том скарги заявників щодо пана В. і пана Р. у �999 році було те, що ті не повернули 
своєчасно суму, яку заборгували заявникові. У 2002 році заявники звернулися до суду з 
цивільним позовом щодо того ж предмета, і, як свідчать матеріали справи, це провад-
ження триває з тієї дати паралельно з провадженням у кримінальній справі. Суд першої 
інстанції, який згідно з національним законом зобов’язаний зупинити провадження у 
справі до вирішення іншої справи у кримінальному порядку, якщо встановлює, що рі-
шення в кримінальній справі можуть мати вирішальне значення для вирішення спору 
щодо цивільних прав та обов’язків сторін, жодного разу не прийняв такого рішення. 
Натомість провадження у кримінальній справі неодноразово припинялися з посилан-
ням на приватноправовий характер спору між сторонами. Відновлювали провадження, 
очевидно, з огляду передусім на суспільний інтерес у встановленні фактів можливих 
зловживань при розподілі гуманітарної допомоги. Щодо встановлення фактів, які сто-
сувалися майнових інтересів заявників, слід зазначити, що пан В. і пан Р. ніколи не 
заперечували того, що мали борг перед заявником. Предметом спору була тільки сума, 
яку вже було повернуто, а також обов’язок виплатити додаткові суми з урахуванням 
того факту, що заявник одержав певну частину гуманітарного вантажу вагою приблизно 
4000 кг. Провадження у цивільній справі стосовно цього спору було, зрештою, припи-
нено через систематичну неявку заявників у судові засідання.

9�. Зважаючи на викладене вище, Суд не вбачає, що провадження у кримінальній 
справі про стверджуване шахрайство, вчинене стосовно заявників, підпадає під застосу-
вання пункту � статті 6. Отже, скарги заявників щодо надмірної тривалості зазначених 
проваджень мають бути відхилені відповідно до вимог пунктів 3 і 4 статті 35 Конвенції.

VI. інШі СтВерДЖУВАні ПорУШеннЯ конВенЦіЇ

92. Крім того, посилаючись на пункт � статті 6, заявники скаржилися на неспра-
ведливість і тривалість всіх кримінальних і цивільних проваджень, у яких вони брали 
участь. На підставі статті 2 Конвенції вони також стверджували про замахи на їхнє 
життя, а на підставі статті � Першого протоколу — про те, що бандити позбавили їх 
будинків і грошей. Нарешті, посилаючись загалом на статті 8, �0, �3, �4 і �7 Конвенції, 
статтю 2 Першого протоколу, статтю 2 Протоколу № 4 та статті 2 і 3 Протоколу № 7, 
заявники стверджували про корумпованість і неефективність підходу органів влади до 
вирішення їхніх скарг і незабезпечення захисту членів їхньої сім’ї та майна від жорсто-
ких нападів з боку бандитів.

93. Уважно вивчивши твердження заявників у світлі всіх наявних матеріалів та в ме-
жах своєї компетенції щодо оскаржуваних питань, Суд визнає, що в них немає ніяких 
ознак порушення прав і свобод, проголошених Конвенцією.

94. Отже, відповідно до пунктів 3 і 4 статті 35 Конвенції цю частину заяви так само 
слід оголосити неприйнятною через її явну необґрунтованість.

Vіі. ЗАСтоСУВАннЯ СтАтті 41 конВенЦіЇ

95. Стаття 4� Конвенції передбачає:
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«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

96. Заявники спочатку вимагали � 000 000 євро як компенсацію за матеріальну та 
моральну шкоду, якої, за їхнім твердженням, вони зазнали внаслідок численних пору-
шень їхніх прав, передбачених Конвенцією. Згодом вони заявили, що зазначеної суми 
вже недостатньо, проте не вказали точну суму їх нової вимоги відшкодування упродовж 
строку, який Суд надав їм для цього.

97. Уряд доводив, що немає жодного причинного зв’язку між заявленою сумою і 
скаргами, які розглядає Суд.

98. Суд нагадує, що він встановив порушення Конвенції лише стосовно ефектив-
ності розслідування обставин смерті двоюрідного брата заявника. Суд не вбачає ніяко-
го причинного зв’язку між цим порушенням і стверджуваною матеріальною шкодою. 
Тому Суд відхиляє цю вимогу. Водночас Суд визнає, що заявники все ж таки зазнали 
моральної шкоди. Беручи до уваги конкретні обставини справи і керуючись принци-
пом справедливості, Суд присуджує заявникам загалом 3000 євро як компенсацію за 
моральну шкоду.

б. судові та інШі витрати

99. Заявники не подали окремої вимоги за цим пунктом. Тому Суд не присуджує 
жодної суми в цьому зв’язку.

в. пеня

�00. Суд вважає належним призначити пеню виходячи з розміру граничної позич-
кової ставки Європейського центрального банку плюс три відсоткові пункти.

На цих підставах Суд одностайно

�. Оголошує скаргу щодо порушення статті 2 Конвенції у зв’язку з неефективним 
розслідуванням смерті родича заявників прийнятною, а решту скарг у заяві — неприй-
нятними.

2. Постановляє, що було порушено процесуальний аспект статті 2 Конвенції.
3. Постановляє, що:
а) упродовж трьох місяців від дня, коли це рішення стане остаточним відповідно 

до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач повинна виплатити заяв-
никам всього 3000 (три тисячі) євро як компенсацію за моральну шкоду з ура-
хуванням будь-якого податку, який може бути стягнуто із зазначеної суми. Ця 
сума має бути конвертована в національну валюту на день здійснення платежу;

b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до повного розрахунку на цю 
суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної 
позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в цей пе-
ріод, плюс три відсоткові пункти.

4. Відхиляє решту вимог заявників стосовно справедливої сатисфакції.
Учинено англійською мовою і повідомлено письмово �3 листопада 2008 року від-

повідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду.

Клаудія вестердийк райт марусте
секретар голова



��

мУрАвскАя проти УкрАїни

CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
OF EUROPE

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

ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАм чЕЛОВЕКА

ПЯТАЯ СЕКЦІЯ

ДЕЛО «МУРАВСКАЯ ПРОТИВ УКРАИНЫ»

(Заява № 249/03)

Решение

Страсбург 
�3 ноября 2008

в деле «Муравская против Украины»,

Европейский суд по правам человека (пятая секция), заседая в палатой, в состав 
которой вошли судьи:

г-н Р. Марусте, глава,
г-жа С. Ботучарова,
г-н К. Юнгвирт,
г-н В. Буткевич,
г-жа Рената Яґер,
г-жа И. Берро-Лефевр,
г-жа М.Л. Трайковска,
г-жа З. Калайдиева,
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и г-жа К. Вестердийк, секретарь секции,
после закрытого обсуждения �4 октября 2008 года, принял следующее решение, 

которое было одобрено в тот же день:

ПРОЦЕДУРА

�. Дело было открыто по заявлению (№ 249/03) против Украины, поданному в Суд 
в соответствии со статьей 34 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
(далее — «Конвенции») украинской гражданкой, г-жой Татьяной Петровной Муравс-
кой (далее — «заявителем») 3 декабря 2002 года.

2. Заявителя, которой была предоставлена правовая помощь, представлял г-н А.П. Бу-
щенко, адвокат, практикующий в Харькове. Украинское правительство (далее — «Пра-
вительство») представлял его Уполномоченный, г-н Ю. Зайцев.

3. Заявитель утверждала, в частности, что государственные органы не провели эф-
фективного и адекватного расследования смерти ее сына.

4. �3 сентября 2005 года Суд признал заявление частично приемлемым и решил 
уведомить о жалобе в отношении неэффективного расследования смерти сына заяви-
тельницы Правительство. Он также решил рассмотреть жалобу по существу одновре-
менно с рассмотрением вопроса о приемлемости (статья 29 § 3).

ФАКТЫ

I. конкретные оБСтоЯтеЛЬСтВА ДеЛА

5. Заявитель родилась в �950 году и живет в г. Славянске Донецкой области.
6. 23 января �999 года исчез сын заявительницы, г-н М.
7. � февраля �999 заявитель узнала, что ее сына избили, а через несколько дней — что 

он был убит.
8. Тело г-на М. было найдено в озере �8 марта �999 года. Заявитель утверждала, что 

это озеро было намеренно пропущено во время милицейского розыска, хотя соседние 
озера были проверены.

9. �8 марта �999 года следователь Славянской прокуратуры (далее — «СП») назна-
чил судебно-медицинское освидетельствование трупа. Исследование было проведено 
на следующий день медицинским экспертом, г-ном Д. Эксперт пришел к выводу, что 
причину смерти сына заявителя нельзя установить и что тот был в состоянии слабого 
алкогольного опьянения во время смерти.

�0. 26 марта �999 года следователь СП отказал в возбуждении уголовного дела в от-
ношении смерти г-на М. Следователь основал свое решение на показаниях свидетелей 
Д., П., Г. и П., которые были вместе с сыном заявителя в день исчезновения. Они при-
знали, что Муравский был очень пьян и плохо себя вел, дрался с некоторыми из них. 
Они также утверждали, что Муравский ушел от них домой и они его больше не видели. 
Более того, медицинское исследование не установило причины смерти, а только что 
Муравский был пьян.

��. 6 августа �999 года Славянский городской суд отменил постановление от 26 
марта �999 года и направил дело на новую проверку, установив, в частности, что за-
ключение эксперта было неполным и что следователь не проверил обстоятельств, сви-
детельствующих о том, что смерть сына заявителя была насильственной.
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�2. �8 августа �999 года следователь СП отказал в возбуждении уголовного дела в 
отношении смерти г-на М. на том основании, что дополнительная проверка не выяви-
ла каких-либо новых обстоятельств. В то же время он возбудил уголовное дело в отно-
шении избиения г-на М., которое, как утверждалось, произошло в день его исчезнове-
ния. Он передал дело в Славянский отдел внутренних дел (далее — «СОВД»).

�3. � октября �999 года Генеральная прокуратура отменила решение от �8 августа 
�999 года об отказе в возбуждении уголовного дела, установив, в частности, что про-
верка была проведена поверхностно и ненадлежащим образом. Прокурор потребовал, 
в частности, проведения дополнительной проверки для выяснения следующих воп-
росов:

— почему заявитель утверждает, что ряд лиц вначале признались в убийстве ее 
сына;

— кому из работников милиции заявитель сообщила о следах, ведущих к проруби 
на озере, где труп г-на М. был найден и кто еще видел эти следы;

— почему работники милиции не осмотрели озеро, где был найден труп г-на М., 
когда обследовали соседние озера.

�4. 29 октября �999 года следователь СП отказал в возбуждении уголовного дела в 
отношении смерти г-на М. поскольку причина его смерти не могла быть установлена. 
Очевидно, Славянская прокуратура не осуществила дополнительную проверку утверж-
дений заявителя.

�5. �� ноября �999 года следователь СОВД в рамках расследования утверждаемого 
избиения г-на М., назначил судебно-медицинскую экспертизу для установления обсто-
ятельств смерти Муравского.

�6. Экспертиза проводилась комиссией экспертов Донецкого бюро судебно-меди-
цинских экспертиз в период между декабрем �999 года и февралем 2000 года, которые 
пришли к следующим выводам:

— невозможно с достаточной точностью установить дату смерти М., хотя нельзя 
исключить, что он умер в день его исчезновения;

— у М. были телесные повреждения, в том числе серьезные повреждения на ли-
цевой части головы, большинство из которых не могли быть причинены в ре-
зультате падения на землю;

— причину смерти невозможно установить с точностью, однако можно предполо-
жить, что смерть была причинена асфиксией, которая была причинена обиль-
ным кровотечением; в таком случае существует причинная связь между теле-
сными повреждениями и смертью;

— Муравский употреблял алкоголь не менее чем за один или два часа до смерти; 
и

— его тело находилось в воде от полутора до двух месяцев.
�7. 27 декабря �999 года независимый медицинский эксперт, г-н П., составил за-

ключение по делу. Он утверждал, что г-н М. получил телесные повреждения различной 
степени тяжести, в том числе тяжкие. В результате повреждений Муравский не мог 
более совершать сознательных действий и мог после это жить не более чем несколько 
десятков минут. Он также предположил, что отверстие, обнаруженное на черепе, могло 
быть причинено огнестрельным оружием, хотя считалось, что это были последствия 
трепанации, проведенной первым экспертом. Г-н П. пришел выводу, что в любом слу-
чае это была насильственная смерть.

�8. В марте-апреле 2000 года эксперты Донецкого бюро судебно-медицинских 
экспертиз составили дополнительное заключение, в котором пришли к выводу, что 
г-н М. получил телесные повреждения различной степени тяжести, некоторые из 
которых — тяжкие. Они установили, что эти повреждения не были смертельными 
сами по себе, однако привели бы к потере сознания, обильному кровотечению, ас-
фиксии и смерти. До асфиксии Муравский мог активно передвигаться. Они, нако-
нец, указали, что нет надежных данных, свидетельствующих о том, что Муравский 
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был жив, когда попал в озеро. Напротив, есть данные в поддержку противоположного 
вывода.

�9. �2 мая 2000 года СОВД переквалифицировал дело об избиении сына заявителя 
на дело об умышленном причинении ему тяжких телесных повреждений, причинивших 
смерть.

20. В марте-мае 200� года была проведена дополнительная экспертиза в Централь-
ном бюро судебных экспертиз в Киеве. Комиссия экспертов пришла к выводу, что сле-
дов огнестрельного ранения на черепе нет. Однако смерть была причинена серьезной 
травмой лицевой части черепа. Они также утверждали, что очень маловероятно, что 
при такой тяжести повреждений Муравский мог активно передвигаться. Она, наконец, 
утверждали, что нет данных, позволяющих прийти к выводу, был ли Муравский был 
жив или мертв, когда попал в воду.

2�. 27 августа 200� года следователь СОВД отказал в возбуждении уголовного дела 
против г-д П., Д., Г. и П. в отношении избиения сына заявителя в связи с истечением 
срока давности по данному составу преступления.

22. Письмом от �8 октября 200� года ГПУ сообщила заявителю, что расследование 
смерти ее сына было проведено непрофессионально и неудовлетворительно, были до-
пущены неоправданные задержки со стороны следователей и, в результате, преступле-
ние не было раскрыто. Она также сообщила заявителю, что прокуроры и следователи, 
расследовавшие дело, а также г-н Д., эксперт, проводивший первое медицинское осви-
детельствование трупа ее сына, были привлечены к дисциплинарной ответственности 
за халатность.

23. �7 декабря 200� года следователь СОВД отказал в возбуждении уголовного дела 
против г-д П., Д., Г. и П. в отношении причинения тяжких телесных повреждений, 
повлекших смерть г-на М. ввиду недостаточности доказательств.

24. �9 декабря 200� года расследование о причинении тяжких телесных поврежде-
ний г-ну М., причинивших смерть, было приостановлено, поскольку не могли быть 
установлены лица, виновные в этом.

25. 28 января 2002 года ГПУ установило, что расследование было проведено не-
качественно, отменило решение от �9 декабря 200� года как необоснованное и на-
правило дело на дополнительное расследование. ГПУ, в частности, предписало сле-
дующее:

— провести воспроизведение обстановки и обстоятельств события с участием г-на П., 
г-на Д., г-на Г., г-на П. и медицинского эксперта для выяснения, какие будары 
причинялись г-ну М. каждым из участников драки;

— провести очную ставку между всеми участниками инцидента для прояснения их 
показаний;

— провести дополнительную судебно-медицинскую экспертизу для сравнения по-
лученных данных с медицинскими заключениями в отношении трупа г-на М. 
и причин его смерти.

26. 6 декабря 2002 года расследование было приостановлено вновь, поскольку не 
было достаточных доказательств причастности Д., П., Г. и П. к смерти заявителя, 
а иные возможные виновники не были установлены

27. 24 марта 2003 года ГПУ отменило решение от 6 декабря 2002 года, указав, 
что расследование проведено некачественно, и предписало дальнейшие следственные 
действия.

28. �7 апреля дело было передано в Донецкое областное управление внутренних дел 
для дальнейшего расследования.

29. В августе 2003 года дело было передано для дополнительной судебной эксперти-
зы. �7 декабря 2003 года дело было передано в Центральное бюро судебных экспертиз 
в Киеве.

30. 7 апреля 2004 года расследование было приостановлено, поскольку не было ус-
тановлено лицо, причастное к преступлению.
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3�. 2� июля 2004 года расследование было возобновлено и была назначена допол-
нительная экспертиза.

32. В апреле 2005 года дополнительная экспертиза была закончена. В своем за-
ключении эксперты предположили, в частности, что г-н М. получил проникающее 
лицевое повреждение, за которым последовала асфиксия и смерть. Они также отмети-
ли, что вследствие процесса разложения трупа они не могут точно установить процесс 
смерти.

33. �� июля 2005 года расследование было приостановлено по причине невозмож-
ности установить лицо, причастное к смерти г-на М.

34. �9 июля 2005 года Донецкая областная прокуратура отменила решение от 
�� июля 2005 года как необоснованное и направила дело для дальнейшего расследова-
ния. Расследование до сих пор не окончено.

II. СоотВетСтВУЮЩее нАЦИонАЛЬное ЗАконоДАтеЛЬСтВо

35. Соответствующие положения Конституции предусматривают:

Статья 3

«Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопас-
ность признаются в Украине высшей социальной ценностью…»

Статья 27

«Каждый имеет неотъемлемое право на жизнь.

Никто не может быть произвольно лишен жизни. Обязанность государства — защищать 
жизнь человека.…»

36. Соответствующие положения Уголовно-процессуального кодекса предусматри-
вают:

Статья 4. Обязанность возбуждения уголовного дела и раскрытия преступления

«Суд, прокурор, следователь и орган дознания обязаны в пределах своей компетенции 
возбудить уголовное дело в каждом случае обнаружения признаков преступления, при-
нять все предусмотренные законом меры к установлению события преступления, лиц, 
виновных в совершении преступления, и к их наказанию».

Статья 94. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела

«Поводами к возбуждению уголовного дела являются:

(1) заявления или сообщения … отдельных граждан;

...

(5) непосредственное обнаружение органом дознания, следователем, прокурором или 
судом признаков преступления

Дело может быть возбуждено только в тех случаях, когда имеются достаточные данные, 
указывающие на наличие признаков преступления».
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ПРАВО

I. УтВерЖДАеМое нАрУШенИе СтАтЬИ 2 конВенЦИИ

37. Заявитель жаловалась, что государство не провело эффективного расследования 
исчезновения и смерти ее сына в нарушение статьи 2 Конвенции, которая предусмат-
ривает в соответствующем месте следующее:

«1. Право на жизнь каждого защищается законом. …»

A. приемлемость

38. Правительство не возражало против приемлемости этой жалобы. Суд отмечает, 
что жалоба не является откровенно необоснованной в значении статьи 35 § 3 Конвен-
ции. Она также отмечает, что она не является неприемлемой по каким-либо другим 
основаниям. Поэтому она должна быть признана приемлемой.

б. по суЩеству

1. Доводы сторон

39. Правительство утверждало, что правоохранительные органы предприняли все 
необходимые процессуальные действия с целью эффективного расследования обсто-
ятельств смерти сына заявителя и установления лиц, виновных в преступлении. Они 
отметили, в частности, что в ходе уголовного процесса были проведены пятнадцать 
медицинских экспертиз, двадцать два показания свидетелей, четыре воспроизведения 
обстоятельств события и одна очная ставка. Они заключили, что нет оснований пред-
полагать, что расследование было медленным или неэффективным.

40. Заявитель не согласилась. Она утверждала, что уголовное дело не было возбуж-
дено быстро, и что после возбуждения дела следственные органы постоянно безосно-
вательно приостанавливали его. Заявитель также подчеркнула, что расследование было 
направлено в существенно другую сторону заключением первого эксперта, который 
пришел к выводу, что невозможно установить причину смерти заявителя. Она, нако-
нец, доказывала, что следственные действия были запоздалыми и неполными.

2. Оценка Суда

a. Общие принципы

4�. Суд напоминает, что обязательство защищать право на жизнь в соответствии со 
статьей 2 Конвенции, взятое в совокупности с общим обязательством государства в со-
ответствии со статьей � Конвенции «обеспечить каждому в пределах [его] юрисдикции 
права и свободы, определенные в Конвенции», также подразумевает, что должна сущес-
твовать некий вид эффективного официального расследования, если человек был убит 
в результате насилия (см., mutatis mutandis, Kaya v. Turkey, решение от 19 февраля 1998 
года, Reports of Judgments and Decisions 1998-I, p. 324, § 86). Существенная цель такого 
расследования — обеспечить эффективное применение национального закона, который 
защищает право на жизнь. Какая форма расследования достигнет этой цели — может 
зависеть от различных обстоятельств. Однако, что бы ни это ни было, власти должны 
действовать по собственной инициативе, как только им стало известно о событии. Они 
не могут полагаться на то, что близкие родственники подадут формальную жалобу или 
возьмут ответственность на себя за проведение следственных действий (см., например, 
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mutatis mutandis, Ýlhan v. Turkey [GC], № 22277/93, § 63, ECHR 2000-VII). Это не обязан-
ность достичь результата, но обязанность приложить усилия. Власти должны предпри-
нять все разумные шаги для того, чтобы обеспечить доказательства в отношении собы-
тия. Любой недостаток в расследовании, который подрывает способность установить 
причину смерти или лиц, ответственных за нее, грозит несоблюдением этого стандарта 
(см. Gongadze v. Ukraine, № 34056/02, § 176, ECHR 2005-XI).

42. В этом контексте подразумевается требование незамедлительности и разумной 
поспешности (см. Yaşa v. Turkey, решение от 2 сентября 1998, Reports 1998-VI, pp. 2439-40, 
§§ 102-04, и Çakýcý v. Turkey [GC], № 23657/94, §§ 80, 87 и 106, ECHR 1999-IV). Мож-
но допустить, что могут быть препятствия или трудности, которые мешают продвиже-
нию расследования в конкретной ситуации. Однако незамедлительный ответ властей 
при расследовании смертельного насилия или исчезновения можно считать существен-
ным для обеспечения веры общества в поддержание верховенства права и предупрежде-
нии любой видимости сговора или терпимости к незаконным действиям (см., в общем, 
McKerr v. the United Kingdom, № 28883/95, §§ 108-15, ECHR 2001-III, и Avşar v. Turkey, 
№ 25657/94, §§ 390-95, ECHR 2001-VII).

b. Применение к данному делу

43. Суд отмечает, что в данном деле эффективность расследования исчезновения 
и смерти сына заявителя было серьезно подорвана на первоначальном этапе по двум 
основным причинам.

44. Во-первых, правоохранительные органы не провели незамедлительного и всес-
тороннего розыска трупа сына заявителя, хотя, как видно из материалов дела, было 
достаточно указаний, где искать труп. В то же время, если бы они действовали незамед-
лительно и ответственно, труп не разложился бы до такой степени и было бы больше 
шансов для более точного установления причин смерти г-на М.

45. Во-вторых, первоначальное судебно-медицинское заключение, составленное г-ном 
Д. не содержало вывода о возможной причине смерти г-на М., хотя результаты последу-
ющих судебно медичинских экспертиз содержали согласованные предположения, что его 
смерть могла быть причинена серьезной лицевой травмой г-на М., которая не могла воз-
никнуть при падении на землю, и что после получения травмы он не мог передвигаться. 
В то же время, первоначальный вывод эксперта послужил сильным основанием не рас-
следовать версию насильственной смерти г-на М. сразу после обнаружения его тела. Не 
ранее �2 мая 2000 года, почти через четырнадцать месяцев после обнаружения трупа, дело 
об избиении сына заявителя было переквалифицировано в дело о причинении телесных 
повреждений, повлекших смерть. Суд также отмечает, что недостатки первоначальной эк-
спертизы были признаны национальными органами, которые привлекли г-на Д. к дисцип-
линарной ответственности за это.

46. Суд также отмечает, что отказ следователя возбудить уголовное дело, несколько 
раз отменялся национальными органами, которые утверждали, что расследование про-
ведено поверхностно и указывали конкретные действия, которые должны быть пред-
приняты следственными органами.

47. Суд также отмечает, что многочисленные решения следователя о приостанов-
лении уголовного расследования постоянно отменялись как необоснованные Гене-
ральной прокуратурой, которая давала ясные инструкции о дальнейших следственных 
действиях, которые должны быть сделаны для расследования преступления. Однако эти 
инструкции не всегда выполнялись.

48. Суд также отмечает, что была серия задержек в расследования, общая продол-
жительность которых не может быть разумно оправдана. В то же время, задержки в 
расследовании значительно уменьшали возможность его успешного завершения.

49. Наконец, Суд отмечает, что вышеуказанные недостатки были признаны нацио-
нальными органами в нескольких случаях и были предприняты дисциплинарные меры 
в отношении соответствующих лиц.
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50. В свете этих обстоятельств Суд заключает, что государственные органы не про-
вели эффективного расследования исчезновения и смерти сына заявителя. Следова-
тельно здесь была нарушена процессуальная составляющая статьи 2 Конвенции.

II. ПрИМененИе СтАтЬИ 41 конВенЦИИ

5�. Статья 4� Конвенции предусматривает:

«Если суд признает факт нарушения Конвенции или протоколов к ней и если внутрен-
нее законодательство соответствующей Высокой Договорной Стороны предусматривает 
лишь частичную компенсацию, Суд, при необходимости, предоставляет потерпевшей 
стороне справедливую сатисфакцию».

52. Заявитель не представила требования о справедливой сатисфакции в течение 
установленного срока. Следовательно, Суд считает, что он не должен присуждать ей 
какой-либо суммы на этот счет.

На этих основаниях Суд единогласно

�. Объявляет жалобу в соответствии со статьей 2 Конвенции в отношении неэффек-
тивности расследования смерти сына заявителя приемлемой;

2. Признает, что здесь была нарушена статья 2 Конвенции в ее процессуальной со-
ставляющей.

Совершено на английском языке, и уведомлено письменно �3 ноября 2008 года в 
соответствии с Правилом 77 § 2 и 3 Регламента Суда.

Клаудия вестердийк райт марусте
секретарь глава
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(Заява № 35231/02)

Рішення

Страсбург 
27 листопада 2008 року

Переклад офіційний

Це рішення стане остаточним відповідно до умов пункту 2 статті 44 Конвенції. 
Текст рішення може зазнати редакційної правки.

У справі «Свершов проти України»

Європейський Суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої 
увійшли судді:

п. Р. Марусте, голова,
пані. С. Ботучарова,
п. К. Юнґвірт,
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п. В. Буткевич,
п. М. Вілліґер,
п. Р. Яґер
пані І. Берро-Лефевр,
пані М.Л. Трайковська,
та п. С. Філліпс, заступник секретар секції,
після наради за зачиненими дверима 4 листопада 2008 року, постановляє таке рішен-

ня, винесене того самого дня:

ПРОЦЕДУРА

�. Справу розпочато за заявою (№ 3523�/02) проти України, поданою до Суду на під-
ставі статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) 
громадянином України Дмитром Вікторовичем Свершовим (далі — заявник) �� серпня 
2002 року.

2. Заявника представляв Лісовий А.В., адвокат, що практикує в Сімферополі. Уряд 
України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений — п. Ю. Зайцев, Міністерство 
юстиції.

3. Заявник стверджував, зокрема, що протягом кількох періодів його тримали під 
вартою без відповідної судової постанови, що його тримання під вартою було надмірно 
тривалим, а також що національні суди не розглянули в належний час скарги на неза-
конність тримання його під вартою.

4. �3 листопада 2007 року Суд оголосив заяву частково неприйнятною і вирішив 
направити зазначені скарги, подані на підставі пунктів �, 3 і 4 статті 5 Конвенції, Уря-
ду. Суд також вирішив провести розгляд заяви по суті одночасно з розглядом питання 
щодо її прийнятності (пункт З статті 29 Конвенції).

ФАКТИ

I. конкретні оБСтАВИнИ СПрАВИ

5. Заявник, �985 року народження, нині відбуває покарання у виправній колонії 
№ �05 в Херсонській області.

A. провадження у Кримінальній справі ЗаявниКа

6. �9 січня 2002 року заявника, який на той час був неповнолітнім, було затримано 
за підозрою в тому, що він разом із Г. вчинив убивство своєї бабусі та викрав майно з 
її квартири.

7. 22 січня 2002 року заявникові було пред’явлено обвинувачення у вчиненні 
вбивства та розбою за обставин, які обтяжують покарання.

8. 22 січня 2002 року у Керченському міському суді (далі — Керченський суд) від-
булось судове засідання у справі, на якому були присутні заявник та його захисник. 
Суд постановив обрати запобіжний захід у вигляді взяття під варту, посилаючись на 
ризик втечі заявника в разі звільнення, оскільки його підозрювали у вчиненні тяжких 
злочинів.
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9. �5 березня 2002 року Керченський суд подовжив строк тримання заявника під 
вартою до чотирьох місяців. Він встановив наявність достатніх підстав для висновку 
про існування обґрунтованої підозри, що заявник учинив тяжкі злочини.

�0. У квітні 2002 року захисник заявника звернувся до слідчого з клопотанням про 
заміну обраного стосовно заявника запобіжного заходу у вигляді взяття під варту на ін-
ший, менш суворий запобіжний захід. Постановою від 28 квітня 2002 року це клопотан-
ня було відхилено на тій підставі, що заявник підозрювався у вчиненні тяжких злочинів 
і міг перешкоджати встановленню істини у справі.

��. �3 травня 2002 року прокурор міста Керч направив матеріали справи разом з 
обвинувальним висновком на розгляд до Керченського суду.

�2. 27 травня 2002 року суддя Керченського суду провів попередній розгляд справи, 
на якому захисник подав нове клопотання про звільнення заявника з-під варти, по-
силаючись на його неповнолітній вік; на те, що він не був раніше судимий; що він не 
може перешкоджати збиранню доказів чи знищити їх; на позитивні риси в його харак-
теристиці; на те, що він постійно проживав у м. Керчі; що він не вдається та не може 
вдаватися до спроб втечі через відсутність коштів і родичів в інших регіонах країни; і 
що немає жодних ознак того, що в разі звільнення з-під варти він вчинить нові злочи-
ни. Керченський суд виніс постанову про призначення справи заявника до судового 
розгляду за обвинуваченнями у вчиненні вбивства та розбою за обставин, які обтяжу-
ють покарання. У цій постанові суд також відхилив клопотання заявника про звільнен-
ня з-під варти і подовжив строк тримання його під вартою під час розгляду справи в 
суді, не вмотивувавши при цьому свого рішення.

�3. 23 серпня 2002 року захисник заявника подав до Керченського суду ще одне 
клопотання про звільнення заявника з-під варти, посилаючись на ті самі підстави, що 
містилися в клопотанні від 27 травня 2002 року. За твердженням Уряду, того самого дня 
це клопотання було розглянуто і відхилено.

�4. �6 жовтня 2002 року Керченський суд повернув справу на додаткове розсліду-
вання. Суд також відхилив клопотання заявника про звільнення з-під варти, посила-
ючись на те, що його підозрюють у вчиненні тяжких злочинів і що немає підстав для 
застосування менш суворого запобіжного заходу.

�5. У грудні 2002 року захисник подав слідчому два клопотання про звільнення за-
явника з-під варти. Обидва ці клопотання було відхилено на тій підставі, що заявник 
підозрювався у вчиненні тяжких злочинів і міг перешкоджати встановленню істини у 
справі.

�6. 28 грудня 2002 року апеляційний суд Автономної Республіки Крим розглянув 
клопотання слідчого про залишення щодо заявника запобіжного заходу у вигляді три-
мання під вартою. Суд визнав, що стосовно заявника та іншого співвиконавця необ-
хідні додаткові слідчі дії і що, оскільки заявника обвинувачують у вчиненні тяжких 
злочинів, є достатні підстави для подальшого тримання його під вартою. Тому суд по-
довжив строк тримання заявника під вартою до �0 березня 2003 року.

�7. 23 лютого 2003 року захисник подав слідчому клопотання про звільнення заяв-
ника з-під варти.

�8. 24 лютого 2003 року це клопотання було відхилено на тій підставі, що заявник 
підозрювався у вчиненні тяжких злочинів і міг перешкоджати встановленню істини у 
справі.

�9. У березні 2003 року розслідування у справі було завершено і матеріали справи 
передали до Керченського суду.

20. 27 березня 2003 року захисник заявника звернувся до апеляційного суду АРК 
з клопотанням замінити заявникові запобіжний захід у вигляді взяття під варту на 
інший — підписку про невиїзд, посилаючись на відсутність достатніх підстав для вис-
новку про існування обґрунтованої підозри, що заявник учинив злочин. Він знову навів 
ті доводи, якими обґрунтовував необхідність звільнення заявника з-під варти у попе-
редніх клопотаннях від 27 травня і 23 серпня 2002 року (див. пункти �2 і �3 вище).
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2�. Під час попереднього розгляду справи 3 квітня 2003 року апеляційний суд АРК 
відхилив це клопотання на тій підставі, що обґрунтованість підозри можна перевірити 
лише під час розгляду справи в суді. Апеляційний суд АРК виніс постанову про призна-
чення справи заявника до судового розгляду за обвинуваченнями у вчиненні вбивства 
та розбою за обставин, які обтяжують покарання, і залишив запобіжний захід у вигляді 
взяття під варту на час розгляду справи судом, зазначивши, що для зміни цього за-
побіжного заходу немає підстав.

22. 7 травня 2003 року апеляційний суд АРК визнав заявника і Г. винними в убивстві 
за обставин, які обтяжують покарання, та розбої за обставин, які обтяжують покарання. 
Суд призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком на тринадцять і десять 
років відповідно.

23. 2 жовтня 2003 року Верховний Суд скасував цей вирок і направив справу до 
Керченської прокуратури на додаткове розслідування. Суд не постановляв подовжити 
строк тримання заявника під вартою.

24. У грудні 2003 року захисник подав слідчому клопотання про звільнення заявни-
ка з-під варти. Клопотання було відхилено на тій підставі, що заявника підозрювали у 
вчиненні тяжких злочинів.

25. �2 січня 2004 року апеляційний суд АРК виніс постанову про призначення спра-
ви до судового розгляду. Не вмотивовуючи свого рішення, суд також постановив зали-
шити щодо заявника запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

26. �2 січня 2004 року заявник подав до апеляційного суду АРК клопотання про 
звільнення з-під варти, посилаючись на ті самі аргументи, які містилися в його клопо-
таннях від 27 травня і 23 серпня 2002 року та 27 березня 2003 року. Того самого дня апе-
ляційний суд АРК відхилив клопотання, не вмотивувавши при цьому свого рішення.

27. 6 лютого 2004 року апеляційний суд АРК визнав заявника і Г. винними в убивстві 
і розбої за обставин, які обтяжують покарання, і призначив їм покарання у вигляді поз-
бавлення волі строком на тринадцять і десять років відповідно.

28. �3 травня 2004 року Верховний Суд залишив вирок від 6 лютого 2004 року без 
змін.

б. провадження За сКаргами стосовно 
сімферопольсьКого слідчого іЗолятора

29. 20 травня 2002 року захисник подав начальникові Сімферопольського слідчого 
ізолятора (далі — Сімферопольське СІЗО) клопотання про звільнення заявника з-під 
варти. Клопотання ґрунтувалося на тому, що строк тримання під вартою, визначений 
постановою Керченського суду від �5 березня 2002 року про обрання такого запобіжно-
го заходу, закінчився �9 травня 2002 року (через чотири місяці після затримання) і що 
ніякого нового рішення про подовження строку не було.

30. Листом від 30 травня 2002 року начальник Сімферопольського СІЗО повідо-
мив захисника, що 20 травня 2002 року заявника перевели до Керченського ізолятора 
тимчасового тримання (далі — Керченський ІТТ). Посилаючись на статтю �56 Кримі-
нально-процесуального кодексу, він також вказував на те, що в будь-якому разі не було 
жодних підстав для звільнення заявника з-під варти, оскільки строк, згадуваний у за-
значеному вище клопотанні, передбачено лише щодо стадії досудового слідства. Тоді 
як з �3 травня 2002 року — дати, коли обвинувальний висновок було направлено до 
суду (див. пункт �� вище), тримання заявника під вартою визначається як тримання під 
вартою на стадії судового провадження. Тому заявника не можна було звільняти з-під 
варти на підставі спливу згаданого чотиримісячного строку.

3�. 29 травня 2002 року заявник подав дві скарги в порядку адміністративного су-
дочинства: одну стосовно Сімферопольського СІЗО — до Залізничного районного суду 
м. Сімферополя, другу стосовно Керченського ІТТ — до Керченського суду. У скаргах 
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він стверджував, що тримання його під вартою після �9 травня 2002 року було неза-
конне.

1. Провадження в Залізничному районному суді м. Сімферополя

32. � жовтня 2002 року Залізничний районний суд м. Сімферополя відхилив скаргу 
заявника, подану стосовно адміністрації Сімферопольського СІЗО у зв’язку зі стверд-
жуваною незаконністю тримання його під вартою після �9 травня 2002 року, посила-
ючись на те, що скарга такого характеру має розглядатися в ході кримінального, а не 
адміністративного провадження.

33. 26 березня 2003 року апеляційний суд АРК залишив рішення суду першої інс-
танції без змін.

34. 26 вересня 2007 року Вищий адміністративний суд скасував рішення судів ни-
жчого рівня і повернув справу до суду першої інстанції для розгляду її по суті, посила-
ючись на те, що кримінально-процесуальне законодавство не передбачає можливості 
оскаржувати відмову адміністрації пенітенціарної установи звільнити підозрюваного чи 
обвинуваченого.

35. Провадження у цій справі триває досі.

2. Провадження в Керченському суді

36. �0 жовтня 2003 року Керченський суд розглянув адміністративну скаргу, пода-
ну заявником до Керченського міського управління МВС у зв’язку з триманням його в 
Керченському ізоляторі тимчасового тримання з 20 до 27 травня 2002 року. Скаргу за-
явника суд задовольнив частково, встановивши, що тримання його в Керченському ІТТ 
без відповідної судової постанови не відповідає статті 29 Конституції і статті 5 Конвенції, 
а отже, є незаконним. Водночас суд відхилив клопотання заявника про звільнення з-під 
варти, пославшись на те, що на момент розгляду справи тримання заявника під вартою 
здійснювалося на підставі судової постанови і що суд не може вирішувати це питання в 
порядку цивільного провадження�.

37. �2 липня 2004 року апеляційний суд АРК скасував рішення суду першої інстан-
ції на тій підставі, що стаття �56 Кримінально-процесуального кодексу зобов’язувала на-
чальника місця досудового ув’язнення звільнити ув’язненого лише у випадку, якщо на 
стадії досудового слідства не було прийнято рішення про подовження строку тримання 
його під вартою. Крім того, суд зазначив:

«Закон не зобов’язує начальника місця досудового ув’язнення звільняти обвинувачено-
го, стосовно якого закінчився строк тримання під вартою на стадії досудового слідства 
і не надійшло постанови суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під 
вартою під час попереднього слухання у справі».

Апеляційний суд АРК дійшов висновку, що адміністрація Керченського ІТТ могла 
діяти лише в межах своєї компетенції і саме так вона діяла. Він також підкреслив, що 
посилання суду першої інстанції на порушення статті 5 Конвенції було необґрунтова-
ним і що тримання заявника під вартою з 20 до 27 травня не суперечило статті 29 Кон-
ституції та статті 5 Конвенції.

38. 30 листопада 2007 року апеляційний суд Запорізької області, розглянувши спра-
ву в порядку касаційного провадження, залишив рішення апеляційного суду АРК без 
змін.

� На час подій у справі розгляд адміністративних справ здійснювався в рамках цивільного провад-
ження.
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II. ВіДПоВіДне нАЦіонАЛЬне ЗАконоДАВСтВо

а. Конституція уКраїни 1996 роКу

39. Відповідні положення Конституції передбачають:

Стаття 29.

«Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.

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

У разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його перепинити уповноважені на 
те законом органи можуть застосувати тримання особи під вартою як тимчасовий за-
побіжний захід, обґрунтованість якого протягом сімдесяти двох годин має бути пере-
вірена судом.

Затримана особа негайно звільняється, якщо протягом сімдесяти двох годин з моменту 
затримання їй не вручено вмотивованого рішення суду про тримання під вартою.

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

Кожний затриманий має право у будь-який час оскаржити в суді своє затримання.

Про арешт або затримання людини має бути негайно повідомлено родичів заарештова-
ного чи затриманого».

б. КриМінально-процесУальний КодеКс від 28 грудня 1960 роКу 
(Зі Змінами і доповненнями, внесеними 21 червня 2001 роКу)2

40. Відповідні положення Кодексу — в частині, застосовній до цієї справи, — перед-
бачають:

Стаття 156 (у редакції, чинній до 3 квітня 2003 року) Строки тримання під вартою

«Тримання під вартою під час досудового 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 — ... суддею того суду, який виніс постанову про застосування 
запобіжного заходу;

2) до дев’яти місяців — ... у справах про тяжкі і особливо тяжкі злочини, суддею апеля-
ційного суду;

3) до вісімнадцяти місяців — ... в особливо складних справах про особливо тяжкі злочи-
ни, суддею Верховного Суду України; ...

...Строки тримання під вартою під час досудового слідства закінчуються в день над-
ходження справи до суду, проте час ознайомлення обвинуваченого та його захисника 

2 Закон, яким внесено такі зміни, набрав чинності 29 червня 200� року.
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з матеріалами кримінальної справи при обчисленні строку тримання під вартою як за-
побіжного заходу не враховується. ...

...При поверненні судом справи прокуророві на додаткове розслідування строк тримання 
обвинуваченого під вартою обчислюється з моменту надходження справи прокурору і 
не може перевищувати двох місяців. Подальше продовження зазначеного строку про-
водиться з урахуванням часу перебування обвинуваченого під вартою до направлення 
справи до суду в порядку і в межах, встановлених частиною 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 звільни-
ти особу з-під варти.

Начальник місця досудового ув’язнення зобов’язаний негайно звільнити з-під варти об-
винуваченого, щодо якого постанова судді про продовження строку тримання під вар-
тою на день закінчення строків тримання під вартою, передбачених частинами першою, 
другою і шостою цієї статті, не надійшла. При цьому він направляє повідомлення особі чи 
органу, у провадженні яких перебуває справа, та відповідному прокурору, який здійснює 
нагляд за розслідуванням».

Стаття 241 Строки досудового розгляду справи

«Справа повинна бути призначена до досудового розгляду не пізніше десяти діб, а у разі 
складності справи — не пізніше тридцяти діб з дня надходження її до суду».

ПРАВО

I. СтВерДЖУВАне ПорУШеннЯ ПУнктУ 1 СтАтті 5 конВенЦіЇ

4�. Заявник скаржився, що тримання його під вартою під час судового розгляду 
було незаконним; зокрема, протягом кількох періодів (з 20 до 27 травня 2002 року і з �0 
березня до 3 квітня 2003 року) його тримали під вартою без відповідної постанови суду. 
Він посилався на пункт � статті 5 Конвенції, у положеннях якого — в частині, застосов-
ній до цієї справи, — передбачено:

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

с) законний арешт або затримання особи, здійснене з метою допровадження її до ком-
петентного судового органу за наявності обґрунтованої підозри у вчиненні нею пра-
вопорушення або якщо обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею 
правопорушення чи її втечі після його вчинення;...»

A. Щодо прийнятності

1. Попередні заперечення Уряду

a) Щодо прийнятності ratione personae

42. Уряд висунув заперечення, зазначивши, що у своїй первинній заяві заявник 
скаржився на незаконність тримання його під вартою в період з 20 до 27 травня 2002 
року, а не з �0 березня до 3 квітня 2003 року.
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43. Заявник пояснив, що він скаржився на незаконність тримання під вартою про-
тягом усього часу.

44. Суд зазначає, що у своїй первинній заяві заявник скаржився на незаконність 
тримання його під вартою, чітко вказавши на те, що він вважає незаконною ту части-
ну часу свого перебування під вартою, коли він перебував під вартою без відповідної 
постанови суду. Цю заяву було подано в 2002 році, і вона не могла містити посилан-
ня на якийсь подальший строк тримання його під вартою. Повторюючи цю скаргу у 
своїх подальших заявах, поданих у листопаді 2004 року, заявник посилався на обидва 
періоди всього строку перебування під вартою під час судового розгляду. Суд вважає, 
що заявник, подавши скаргу під час свого перебування під вартою до ухвалення виро-
ку суду, тим самим перервав перебіг шестимісячного строку, передбаченого пунктом � 
статті 35 Конвенції, і мав право подати будь-які додаткові аргументи на підтвердження 
своєї первинної скарги стосовно стверджуваної незаконності тримання його під вартою 
без відповідної судової постанови. На думку Суду, заявник міг претендувати на статус 
жертви від порушення Конвенції у зв’язку з обома періодами безперервного тримання 
його під вартою без відповідної судової постанови і скористався цією можливістю. Тому 
Суд відхиляє попереднє заперечення Уряду.

b) Невичерпання національних засобів юридичного захисту

45. Уряд же доводив протилежне, що скарга заявника стосовно періоду тримання 
його під вартою з �0 березня до 3 квітня 2003 року має бути оголошена неприйнятною 
з огляду на невичерпання національних засобів юридичного захисту, оскільки заявник 
порушив у національних органах влади питання незаконності тримання його під вар-
тою лише стосовно періоду з 20 до 27 травня 2002 року, а період з �0 березня до 3 квітня 
2003 року не згадував.

46. Заявник доводив, що Уряд не підкріпив ніякими доказами аргумент стосовно 
того, що такі ефективні національні засоби юридичного захисту існують на практиці. 
Він також стверджував, що розгляд судом питання законності арешту триває, як прави-
ло, кілька місяців, тому цей засіб захисту не можна вважати ефективним, і нагадував, 
що в його конкретній справі таке провадження тривало кілька років.

47. Суд вважає, що аргументи Уряду стосовно невичерпання засобів юридичного 
захисту настільки тісно пов’язані із суттю справи, що мають бути долучені до питань по 
суті і розглянуті разом з ними.

48. Отже, Суд долучає до суті справи аргументи Уряду про наявність ефективних 
засобів юридичного захисту стосовно скарги заявника на підставі пункту � статті 5. Суд 
вважає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у значенні пункту 3 статті 35 Конвенції. 
Суд також зазначає, що ця скарга не є неприйнятною на якихось інших підставах. Отже, 
вона має бути оголошена прийнятною.

б. суть справи

49. Заявник вважав, що тримання його під вартою протягом зазначених періодів, 
які складали кілька днів та навіть тижнів, після того як закінчився строк, визначений 
попередньою постановою суду, і до винесення судом нової, відбувалось без відповідної 
судової постанови, що є порушенням статті 5 Конвенції.

50. Уряд посилався на рішення апеляційного суду АРК від �2 липня 2004 року, 
який встановив, що тримання заявника під вартою протягом зазначеного періоду не 
становило порушення закону (див. пункт 34 вище). При цьому Уряд зазначав, що з 
надходженням кримінальної справи до суду першої інстанції стадія досудового слідства 
закінчувалася і розпочиналася наступна стадія — стадія судового провадження у справі 
(стаття �56 Кримінально-процесуального кодексу). Згідно зі статтею 24� Кодексу суд пер-
шої інстанції, отримавши матеріали справи заявника, повинен був упродовж одного 
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місяця винести постанову про призначення її до судового розгляду і вирішити питання 
про подальше тримання заявника під вартою на час судового провадження. Оскільки 
національні суди діяли в межах строків, встановлених законом, не можна було стверд-
жувати, що для тримання заявника під вартою з 20 до 27 травня 2002 року не було жод-
них юридичних підстав. Уряд повторював, що вважає неприйнятною скаргу заявника 
стосовно періоду з �0 березня до 3 квітня 2003 року.

5�. Суд повторює, що слово «законний» та словосполучення «відповідно до проце-
дури, встановленої законом» у пункті � статті 5, по суті, відсилають до національного 
законодавства і зобов’язують забезпечувати дотримання матеріально-правових і проце-
суальних норм законодавства. Хоча, як правило, саме національні органи, передусім 
суди, мають тлумачити і застосовувати національне законодавство, Суд може провес-
ти розгляд, щоб з’ясувати, чи було дотримано національного законодавства для цілей 
цього положення Конвенції (див., серед інших джерел, справу «Ассанідзе проти Грузії» 
(Assanidze v. Georgia) [GC], n. 7�503/0�, п. �7�, ECHR 2004-II).

52. Однак, хоча «законність» тримання під вартою за національним законом є 
першорядним чинником, він не завжди є вирішальним. На додаток до цього Суду 
належить переконатися, що тримання під вартою протягом періоду, який розгля-
дається, відповідало меті пункту � статті 5 Конвенції, яка полягає в недопущенні 
свавільного позбавлення свободи. Суд також має з’ясувати, чи відповідає Конвенції 
сам національний закон і, зокрема, чи відповідають їй загальні принципи, які сфор-
мульовані в ньому чи випливають з нього (див. рішення у справі «Вінтерверп проти 
Нідерландів» (Winterwerp v. the Netherlands) від 24 жовтня �979 року, серія A, n. 33, 
с. �9-20, п. 45).

53. Повертаючись до обставин справи, що розглядається, Суд зазначає, що, як 
стверджував Уряд, дії національних органів не суперечили нормам кримінально-проце-
суального закону. Це згодом було підтверджено рішеннями, які суди ухвалили у справі 
заявника за скаргами на Керченське ІТТ (див. пункти 37 і 38 вище). Однак, на думку 
Суду, національні суди і Уряд не довели існування юридичних підстав для тримання за-
явника під вартою у періоди з 20 до 27 травня 2002 року та з �0 березня до 3 квітня 2003 
року, коли підставою для такого заходу було очікування попереднього розгляду справи 
судом. Крім того, відповідні положення національного законодавства, на які посилався 
Уряд, також, як вбачається, не передбачають таких підстав.

54. Суд уже розглядав у низці справ практику тримання підсудних під вартою 
виключно на підставі одержання судом першої інстанції обвинувального висновку і 
встановив, що така практика становить порушення пункту � статті 5 Конвенції. Суд 
встановив, що практика тримання підсудних під вартою без конкретного юридичного 
підґрунтя або за відсутності чітких положень, які регулюють такі питання, несумісна з 
принципами юридичної визначеності та гарантіями захисту від свавілля, які спільною 
ідеєю об’єднують Конвенцію і принцип верховенства права (див. справи «Корчуганова 
проти Росії» (Korchuganova v. Russia), n. 75039/0�, п. 57, від 8 червня 2006 року; «Нах-
манович проти Росії»(Nakhmanovich v. Russia), n. 55669/00, пп. 67-68, від 2 березня 2006 
року; і «Худойоров проти Росії» (Khudoyorov v. Russia), n. 6847/02, пп. �46-�48, ECHR 
2005-X).

55. Суд доходить висновку, що існуюча в Україні практика тримання особи під 
вартою лише на тій підставі, що до суду першої інстанції надійшов обвинувальний ви-
сновок, не ґрунтується на чітких і передбачуваних юридичних нормах. За цих обставин 
попереднє заперечення Уряду з посиланням на те, що заявник не оскаржив незакон-
ності тримання його під вартою з �0 березня до 3 квітня 2003 року, має бути відхилене, 
оскільки Уряд не довів, що заявник мав у своєму розпорядженні ефективний і доступ-
ний національний засіб юридичного захисту у зв’язку зі скаргою на відсутність чітких 
і передбачуваних юридичних підстав для тримання його під вартою протягом зазначе-
ного вище періоду.
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56. Наведені вище міркування Суд вважає достатньою підставою для відхилення 
попередніх заперечень Уряду і для висновку про наявність порушення пункту � статті 5 
Конвенції.

II. СтВерДЖУВАне ПорУШеннЯ ПУнктУ З СтАтті 5 конВенЦіЇ

Заявник, також скаржився, що тримання його під вартою на стадії судового провад-
ження було надмірно тривалим. Він посилався на пункт 3 статті 5 Конвенції, який — у 
частині, застосовній до цієї справи, — передбачає:

«Кожен, кого заарештовано або затримано згідно з положеннями підпункту «с» пункту 
1 цієї статті, має негайно постати перед суддею чи іншою посадовою особою, якій закон 
надає право здійснювати судову владу, і йому має бути забезпечено розгляд справи су-
дом упродовж розумного строку або звільнення під час провадження. Таке звільнення 
може бути обумовлене гарантіями з’явитися на судове засідання».

A. Щодо прийнятності

57. Суд вважає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у значенні пункту 3 стат-
ті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших під-
став. Отже, вона має бути оголошена прийнятною.

б. суть справи

58. Уряд стверджував, що тривалість тримання заявника під вартою під час судово-
го провадження складається з двох періодів: з �9 січня 2002 року до 7 травня 2003 року 
та з 2 жовтня 2003 року до 6 лютого 2004 року. Загальна тривалість становила один рік 
сім місяців. На думку Уряду, тривалість попереднього ув’язнення заявника була розум-
ною з огляду на складність справи та велику кількість слідчих дій, які необхідно було 
вчинити. Уряд зазначив, що провадження було здійснено з належною ретельністю, тим 
більше зважаючи на те, що заявник був тоді неповнолітнім.

59. Заявник доводив, що національні органи влади не навели достатніх підстав 
щодо продовження тримання його під вартою. Він також не погоджувався з поділом 
строку тримання під вартою на два періоди.

60. Суд повторює, що, з огляду на суттєвий зв’язок між пунктом 3 статті 5 і пун-
ктом � (с) цієї статті Конвенції, особу, засуджену судом у першій інстанції, не можна 
вважати особою, яку тримають під вартою «з метою допровадження її до компетентного 
судового органу за наявності обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення», 
як це зазначено в пункті � (c), адже її статус визначається пунктом � (a) статті 5, який 
дозволяє позбавлення особи свободи «після засудження її компетентним судом» (див. 
справи «Кудла проти Польщі» (Kudla v. Poland) [GC], n. 302�0/96, п. �04, ECHR 2000-XI, 
і «Панченко проти Росії» (Panchenko v. Russia), n. 45�00/98, п. 93 від 8 лютого 2005 року). 
Отже, тримання заявника під вартою у період із 7 травня 2003 року (дати першого об-
винувального вироку суду першої інстанції) до 2 жовтня 2003 року (дати, коли цей об-
винувальний вирок було скасовано і справу повернули на додаткове розслідування) не 
може братися до уваги для цілей пункту 3 статті 5.

6�. Суд доходить висновку, що тримання заявника під вартою на стадії судового 
провадження тривало з �9 січня 2002 року до 7 травня 2003 року та з 2 жовтня 2003 року 
до 6 лютого 2004 року і що загальна тривалість становила один рік, сім місяців і двад-
цять днів.
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62. Суд повторює, що, вирішуючи питання про те, чи було дотримано пункт 3 стат-
ті 5, необхідно розглянути і оцінити достатність підстав, які спонукали судові органи у 
справі, що її розглядає Суд, ухвалювати рішення із суттєвим відхиленням від принципу 
забезпечення поваги до особистої свободи і від презумпції невинуватості, яка має вра-
ховуватися при будь-якому ув’язненні особи без відповідного вироку суду (див. рішення 
у справі «Стогмюллер проти Австрії» (Stogrnuller v. Austria) від �0 листопада �969 року, 
серія A, n. 9, п. 4).

63. З пункту 3 статті 5 випливає, що зі спливом певного часу саме тільки подаль-
ше існування обґрунтованої підозри не може виправдовувати позбавлення свободи і 
що судові органи зобов’язані навести інші підстави для подовження строку тримання 
під вартою (див. справи «яблонський проти польщі» (Jablonski v. Poland), n. 33492/96, 
п. 80, від 2� грудня 2000 року, та «І.А. проти Франції» (I.A. v. France), n. 282�3/95, 
Reports of Judgments and Decisions �998-VII, п. �02). До того ж такі підстави мають 
бути чітко сформульовані в рішеннях національних судів (див. справу «Іловецький 
проти Польщі» (Ilowiecki v. Poland), n. 27504/95 п. 6�, від 4 жовтня 200� року). За ви-
нятком двох підстав (ризик втечі заявника, на який суди послалися 22 січня 2002 
року, і ризик змови, на який вони посилалися 24 лютого 2003 року), ніяких інших 
підстав суди в цій справі не наводили. Крім того, національні суди жодного разу не 
розглядали можливості обрання альтернативного запобіжного заходу замість триман-
ня під вартою і, посилаючись головним чином на тяжкість злочинів, продовжували 
тримати заявника під вартою на підставах, які не можна вважати «відповідними і до-
статніми».

64. Взято до уваги й те, що, хоча захисник закликав враховувати неповнолітній вік 
заявника, органи влади, як видно з матеріалів справи, ніколи не приймали до уваги цей 
факт, коли виносили рішення про тримання його під вартою.

65. Наведені вище міркування Суд вважає достатніми для висновку про наявність 
порушення пункту 3 статті 5 Конвенції.

III. СтВерДЖУВАне ПорУШеннЯ ПУнктУ 4 СтАтті 5 конВенЦіЇ

66. Заявник також скаржився, що в нього не було можливості ініціювати провад-
ження, яке забезпечило б невідкладну перевірку законності тримання його під вартою. 
Він посилався на пункт 4 статті 5 Конвенцій, який — у частині, застосовній до цієї 
справи, — передбачає:

«Кожен, кого позбавлено свободи внаслідок арешту або тримання під вартою, має право 
ініціювати провадження, в ході якого суд без зволікання встановлює законність затри-
мання і приймає рішення про звільнення, якщо затримання є незаконним...»

A. Щодо прийнятності

67. Суд вважає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у значенні пункту 3 стат-
ті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не є неприйнятною з якихось інших під-
став. Отже, вона має бути оголошена прийнятною.

б. суть справи

68. Уряд стверджував, що, оскільки заявник скаржився на розгляд судом позову 
стосовно СІЗО, цей розгляд не можна розцінювати як судовий контроль для цілей 
пункту 4 статті 5, оскільки скарги було подано у дату, коли оскаржуваний період уже 



окремі рішення європейського сУдУ, що стосУються мвс УкрАїни

��

закінчився. Щодо клопотань про звільнення з-під варти, поданих заявником, суди роз-
глядали їх без зволікань 27 травня і 23 серпня 2002 року, 2 квітня 2003 року і �2 січня 
2004 року. Крім того під час досудового слідства судовий контроль законності тримання 
заявника під вартою було автоматично здійснено в березні і грудні 2002 року, коли суд 
подовжив строк тримання заявника під вартою на час розгляду справи в суді.

69. Заявник доводив, що його скарги на незаконне тримання під вартою, подані 
до Залізничного і Керченського судів, не були розглянуті в межах розумного строку. 
У першій справі провадження тривало понад п’ять років шість місяців; у другій воно 
триває з травня 2002 року і досі не закінчилося.

70. Суд повторює, що пункт 4 статті 5 Конвенції забезпечує заарештованим чи за-
триманим особам право на судовий контроль стосовно матеріально-правових і про-
цесуальних умов, які, з погляду Конвенції, є найважливішими умовами забезпечення 
«законності» позбавлення свободи. Це означає, що компетентний суд має перевірити 
не лише дотримання процесуальних вимог національного законодавства, а й обґрун-
тованість підозри, яка послужила підставою для затримання, і законність мети, з якою 
застосовувалася затримання та подальше тримання під вартою (див. справу «Буткевічюс 
проти Литви» (Butkevicius v. Lithuania), n. 48297/99, п. 43, ECHR 2002-II).

7�. Суд зазначає, що, як свідчать обставини цієї справи, питання законності три-
мання заявника під вартою неодноразово розглядалося в національних судах. Навіть 
припускаючи те, що, як доводив Уряд, розгляд адміністративних скарг заявника сто-
совно установ попереднього ув’язнення не можна було вважати здійсненням судового 
контролю, і враховуючи те, що в такому провадженні суд не міг ухвалити рішення про 
звільнення заявника з-під варти (див. пункт 36 вище), решта судових рішень стосовно 
тримання заявника під вартою також не повністю задовольняє вимоги пункту 4 стат-
ті 5. Фактично всі клопотання про звільнення заявника з-під варти, подані до судів, 
розглядалися без зволікання. Суд водночас зазначає, що 27 травня 2002 року захисник 
навів кілька аргументів на обґрунтування необхідності звільнення заявника з-під вар-
ти (див. пункт �2 вище), зокрема, він послався на неповнолітній вік заявника; на те, 
що він не має попередніх судимостей; що він не може перешкоджати збиранню до-
казів чи знищити їх; на позитивні риси в його характеристиці; на те, що він постійно 
проживав у м. Керчі; що він не вдається до спроб і був не в змозі вдаватися до спроб 
втечі через відсутність коштів і родичів в інших регіонах країни; і що немає жодних 
ознак того, що в разі звільнення з-під варти він вчинить нові злочини. Ці аргументи 
захисник повторно наводив у подальших клопотаннях про звільнення свого підзахис-
ного з-під варти. Втім, в постановах про залишення заявника під вартою національні 
суди не посилались на жодний з цих аргументів. На думку Суду, національні суди, 
проігнорувавши всі ці аргументи, незважаючи на те, що вони були конкретними, 
слушними і важливими, тим самим не виконали свого обов’язку, передбаченого пунк-
том 4 статті 5 Конвенції, здійснити судовий контроль законності тримання заявника 
під вартою.

72. Тому Суд постановив, що було порушено пункт 4 статті 5 Конвенції.

IV. інША СкАрГА

73. Заявник також скаржився, що рішення про подовження строку тримання його 
під вартою містили формулювання, які наводили на думку про його вину у вчиненні 
злочинів, у яких його підозрювали. Суд зазначає, що цю скаргу заявник уперше виклав 
у заяві, яка була подана �2 листопада 2004 року, тобто більше ніж через шість місяців 
після останнього рішення національних органів влади, прийнятого �2 січня 2004 року, 
про відмову в задоволенні клопотання заявника про звільнення з-під варти. Отже, цю 
скаргу було подано із запізненням, тому відповідно до пунктів � і 4 статті 35 Конвенції 
вона має бути відхилена.
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V. ЗАСтоСУВАннЯ СтАтті 41 конВенЦіЇ

74. Стаття 4� Конвенції передбачає:

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

A. ШКода

75. Заявник вимагав 5000 євро компенсації за моральну шкоду.
76. Уряд закликав Суд, у разі встановлення ним порушення, визначити розмір ком-

пенсації на засадах справедливості.
77. Суд вважає, що внаслідок встановлених порушень заявник зазнав моральної 

шкоди. Здійснюючи оцінку на засадах справедливості, як передбачено статтею 4� Кон-
венції, Суд присуджує заявнику компенсацію у вигляді всієї суми яку він вимагав.

б. судові та інШі витрати

78. Заявник також вимагав �000 євро як компенсацію за судові та інші витрати, 
пов’язані з провадженням у Суді.

79. Уряд вказував на те, що вимога не підтверджена відповідними документами.
80. Згідно з практикою Суду заявник має право на відшкодування судових та інших 

витрат лише тоді, коли доведено, що такі витрати були необхідними і фактично понесе-
ними, а також якщо сума витрат була розумною. У цій справі Суд, беручи до уваги наяв-
ну в нього інформацію та виходячи із зазначених вище критеріїв відхиляє цю вимогу.

в. пеня

8�. Суд вважає за доцільне обраховувати пеню виходячи з розміру граничної по-
зичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має бути додано три від-
соткові пункти.

На цих підставах Суд одностайно

�. Долучає до розгляду справи по суті заперечення Уряду стосовно невичерпання 
національних засобів юридичного захисту у зв’язку зі скаргою заявника, поданою на 
підставі пункту � статті 5 Конвенції, і відхиляє ці заперечення після розгляду їх по суті.

2. Відхиляє решту заперечень Уряду.
3. Оголошує скарги стосовно тримання заявника під вартою без відповідної судової 

постанови (пункт � (с) статті 5 Конвенції) стосовно надмірної тривалості попереднього 
ув’язнення (пункт 3 статті 5 Конвенції) та стосовно того, що суди не розглянули скарги 
заявника на незаконність тримання його під вартою (пункт 4 статті 5 Конвенції), при-
йнятними, а решту заяви — неприйнятною.

4. Постановляє, що мало місце порушення пункту � статті 5 Конвенції.
5. Постановляє, що мало місце порушення пункту 3 статті 5 Конвенції.
6. Постановляє, що мало місце порушення пункту 4 статті 5 Конвенції.
7. Постановляє, що:
(a) упродовж трьох місяців від дня, коли це рішення стане остаточним відповідно 

до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач повинна виплатити заявни-
кові 5000 (п’ять тисяч) євро; ця сума має бути конвертована у національну ва-
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люту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу, з урахуванням 
будь-якого податку, який може бути стягнуто із зазначеної суми;

b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до повного розрахунку на цю 
суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної 
позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в цей пе-
ріод, плюс три відсоткових пункти.

8. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Учинено англійською мовою і повідомлено письмово 27 листопада 2008 року від-

повідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду.

стівен філліпс райт марусте
заступник секретаря голова
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кАц тА інші проти УкрАїни

CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
OF EUROPE

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

ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАм чЕЛОВЕКА

ПЯТАЯ СЕКЦІЯ

ДЕЛО «КАЦ И ДРУГИЕ ПРОТИВ УКРАИНЫ»

(Заява № 29971/04)

Решение

Страсбург 
�8 декабря 2008

Решение станет окончательным при обстоятельствах, изложенных в статье 44 § 2 
Конвенции. Оно может быть отредактировано.

в деле «Кац и другие против Украины»,

Европейский суд по правам человека (пятая секция), заседая в палатой, в состав 
которой вошли судьи:

г-н Р. Марусте, глава,
г-жа С. Ботучарова,
г-н К. Юнгвирт,
г-н В. Буткевич,
г-жа Рената Яґер,
г-жа И. Берро-Лефевр,
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г-жа М.Л. Трайковска,
г-жа З. Калайдиева,
и г-жа К. Вестердийк, секретарь секции,
после закрытого обсуждения 25 ноября 2008 года, принял следующее решение, кото-

рое было одобрено в тот же день:

ПРОЦЕДУРА

�. Дело было открыто по заявлению (№ 2997�/04) против Украины, поданному в 
Суд в соответствии со статьей 34 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
(далее — «Конвенции») тремя гражданами Украины — г-ном Олегом Владимировичем 
Кацем, г-жой Татьяной Владимировной Кац и г-ном Станиславом Игоревичем Биляк 
(далее — «заявители») — 29 июля 2004 года.

2. Заявителей, которым была предоставлена правовая помощь, представляли г-жа 
Зоя Шевченко и г-н Аркадий Бущенко, адвокаты, практикующие в Киеве и Харькове 
соответственно. Украинское Правительство (далее — «Правительство») представлял его 
Уполномоченный Ю. Зайцев.

3. �4 марта 2006 года Суд признал жалобу частично приемлемой и решил уведомить 
о жалобах в отношении статей 2, 3, 5 § � и �3 Конвенции Правительство. Он также ре-
шил рассмотреть жалобу по существу одновременно с рассмотрением вопроса о прием-
лемости (статья 29 § 3). Делу было назначено приоритетное рассмотрение в соответс-
твии с правилом 4� Регламента Суда.

4. Правительство возражало против одновременного рассмотрения жалобы по су-
ществу и вопроса о приемлемости. Рассмотрев возражения Правительства, Суд откло-
нил их.

5. Возражения Правительства по приемлемости и по сути жалобы были получены 7 
июня 2006 года, � ноября 2006 года и 29 марта 2007 года. Ответные возражения заяви-
телей и требования о справедливой сатисфакции, датированные 5 сентября 2006 года, 
29 января и 22 февраля 2007 года были получены �8 сентября 2006 года, �3 февраля и 5 
марта 2007 года, и приобщены к досье.

ФАКТЫ

I. конкретные оБСтоЯтеЛЬСтВА ДеЛА

6. Первый и второй заявители, Олег Владимирович Кац и Татьяна Владими-
ровна Кац, �946 года рождения, — отец и мать покойной Ольги Олеговны Биляк 
(далее — Ольги Биляк), родившейся в �97� и умершей в 2004 году. Третий заявитель, 
Станислав Игоревич Биляк, �993 года рождения, — сын Ольги Биляк. Все три заяви-
теля живут в Киеве.

7. Ольга Биляк имела психическое заболевание и наркотическую зависимость. Во 
время ее ареста она находилась на учете как шизофреник и была заражена ВИЧ.

A. уголовное дело против ольги биляК

8. �8 ноября 2002 года Соломенский РО ГУ МВД Украины в г. Киеве (райотдел 
милиции) возбудил против Ольги Биляк и С. уголовное дело по грабежу в отношении 
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некоего А. �5 января 2003 года дела Ольги Биляк и С. разъединили. С. впоследствии 
осудили и назначили 7 лет лишения свободы за разбойное нападение, совершенный в 
соучастии с «другим лицом».

9. �6 апреля 2003 года Ольгу Биляк обвинили в грабеже.
�0. На следующий день Соломенский районный суд г. Киева (Соломенский суд) 

заключил Ольгу Биляк под стражу.
��. 27 августа 2003 года Соломенский суд признал виновной Ольгу Биляк в грабеже 

и назначил наказание в виде лишения свободы на восемь с половиной лет.
�2. 25 ноября 2003 года Апелляционный суд г. Киева (апелляционный суд) по апел-

ляции Ольги Биляк отменил решение, вернул дело на дополнительное расследование 
и постановил — без указания причин — оставить ее под стражей. С того времени, по 
словам заявителей, никаких следственных предпринято не было и следователь ни разу 
не посетил Ольгу Биляк.

�3. � февраля 2004 года Ольга Биляк, находясь под стражей, умерла.
�4. 23 августа 2004 года райотдел милиции прекратил уголовное дело против Ольги 

Биляк вследствие ее смерти.
�5. 30 декабря 2004 года Соломенский суд отменил решение райотдела милиции и 

назначил новое слушание дела. 29 марта 2005 года апелляционный суд отклонил апел-
ляцию прокуратуры на это решение.

�6. 3� января 2006 года Соломенский суд признал Ольгу Биляк виновной в грабеже 
и прекратил дело против нее ввиду ее смерти.

�7. 7 ноября 2006 года Апелляционный суд оставил решение суда первой инстан-
ции без изменений. В тот же день тот же суд вынес частное определение о том, что в 
нарушение статьи �65-� Уголовно-процессуального Кодекса органы власти не испол-
нили немедленно решение следователя об освобождении Ольги Биляк (см. § 45 ниже). 
Апелляционный суд решил обратить внимание прокурора города Киева на эти нару-
шения.

�8. �4 июня 2007 года Верховный Суд Украины отменил решения от 3� января и 7 
ноября 2006 года, включая частное определение, и вернул дело на новое рассмотрение 
в суд первой инстанции. Дело, видимо, до настоящего времени не рассмотрено.

�9. Заявители многократно жаловались на то, что действительной причиной пре-
следования Ольги Биляк была месть за ее отказ сотрудничать с работниками отдела по 
борьбе с незаконным оборотом наркотиков Т. и Н., которые якобы предлагали ей про-
давать изъятые милицией у уличных торговцев наркотики.

20. Заявители множество раз требовали возбуждения уголовного дела против ука-
занных выше милиционеров, однако все их требования отклонялись.

б. содержание под стражей и медицинсКая помоЩь ольге биляК

2�. �4 апреля 2003 года Ольга Биляк была задержана и доставлена в райотдел мили-
ции, где находилась до 22 апреля 2003 года.

22. �8 апреля 2003 года (в соответствии с некоторыми документами не ранее �8 ап-
реля 2003 года, она прошла рентгеновское обследование в Институте физиотерапии и 
пульмонологии. Ее признали здоровой.

23. 22 апреля 2003 года Ольгу Биляк перевели в Киевский следственный изолятор 
№ �3 (СИЗО).

24. По прибытии в СИЗО Ольга Биляк была осмотрена тюремными врачами, ко-
торым сообщила, что с �996 года употребляла наркотики. Других жалоб в процессе об-
следования она не предъявляла. По словам Правительства, она отказалась сдавать тест 
на ВИЧ. Она была признана в целом здоровой и способной содержаться под стражей 
в СИЗО.

25. 7 мая 2003 года Ольга Биляк написала в своем дневнике о том, что больна пнев-
монией.
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26. �8 мая 2003 года комиссия психиатров обследовала Ольгу Биляк в СИЗО. Ко-
миссия установила, что она больна шизофренией, но посчитала необходимым более 
детальное обследование.

27. 26 мая 2003 года Соломенский суд назначил стационарную психиатрическую 
экспертизу Ольги Биляк. В тот же дань ее перевели в психиатрическую больницу.

28. �8 июня 2003 года, после психиатрической экспертизы, Ольгу Биляк перевели 
обратно в СИЗО и снова поместили в общую камеру, в которой она оставалась до своей 
смерти � февраля 2004 года.

29. � июля 2003 года комиссия психиатров составила заключение. Они пришли к 
выводу, что Ольга Биляк страдала психическим расстройством, но во время соверше-
ния преступления могла руководить своими действиями.

30. �8 июля, �� августа и 20 ноября 2003 года Ольга Биляк жаловалась в медицинс-
кую часть СИЗО на отек ног. Ее осмотрели и, поскольку не было выявлено аномалий, 
не назначили лечения в связи с ее жалобами. Однако в последствии у Ольги Биляк был 
выявлен пиелонефрит.

3�. В начале сентября 2003 года Ольга Биляк написала в своем дневнике, что у нее 
опять пневмония.

32. 25 сентября 2003 года у нее обострилась язва желудка. Ее постоянно рвало неус-
военной пищей, а потом кровью. Фельдшер назначил ей активированный уголь.

33. 26 сентября 2003 года первый заявитель подал заявление в СИЗО с требованием 
госпитализации дочери. Он приложил к заявлению письмо от 25 сентября 2003года, в 
котором Киевская городская больница № 5 подтверждала, что Ольга Биляк заражена 
ВИЧ с �999 года и проходила соответствующее лечение.

34. � и 2� октября 2003 года Ольга Биляк была осмотрена невропатологом и психи-
атром, который определил некоторые проблемы с ее психическим здоровьем.

35. 3 октября 2003 года начальник СИЗО и начальник медицинской части сообщи-
ли первому заявителю о том, что Ольга Биляк была осмотрена кардиологом и невропа-
тологом, которые выявили вегето-сосудистую дистонию и язву желудка. Они указали, 
что она не нуждается в стационарном лечении в больнице.

36. 5 октября 2003 года Ольге Биляк была назначена диета.
37. � декабря 2003 года Ольга Биляк пожаловалась врачу в тюрьме на боль в легких. 

У нее установили хронический бронхит и наркотическую зависимость.
38. В соответствии с записями в дневнике Ольги Биляк за декабрь 2003 года, состо-

яние ее здоровья стало сильно ухудшаться. 4 декабря 2003 года ее знобило, и поднялась 
температура. 9 декабря 2003 года Ольга Биляк написала, что она очень быстро теряет 
вес. �0 декабря 2003 года она жаловалась на нервное истощение, указывая, что она едва 
могла есть, употребляя лишь маленькие кусочки еды. Она продолжала очень быстро 
терять в весе. �� декабря 2003 года Ольга Биляк записала, что из-за высокой темпера-
туры она не спит пятую ночь. Из-за постоянной слабости, сонливости и высокой тем-
пературы она не могла выходить на прогулку. �2 декабря 2003 года Ольга Биляк начала 
терять ощущение времени. �3 декабря 2003 года, при постоянной температуре 40°C, 
Ольге Биляк дали пару жаропонижающих таблеток. Ее единственная подруга в камере 
готовила ей чай с утра, кофе и бисквиты на протяжении дня, молоко с сахаром и масло 
вечером. �5 декабря 2003 года Ольге Биляк дали другую таблетку и сообщили, что она 
должна пройти рентген легких. Температура ее тела в тот день была 39°C, впоследствии 
понизилась до 35°C. �7 декабря 2003 року ей было назначено рентгеновское исследова-
ние, ей дали еще одну жаропонижающую таблетку.

39. Со средины декабря 2003 года заявители и адвокат Ольги Биляк повторно пот-
ребовали от соответствующих органов власти ее освобождения ввиду, кроме прочего, 
постоянного ухудшения состояния ее здоровья. �3 января 2004 года заместитель про-
курора Соломенского района г. Киева, а �9 января 2004 года следователь, расследовав-
ший дело, отклонили все жалобы, не упоминая проблем со здоровьем.
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40. 6 января 2004 года Ольга Биляк пожаловалась на боль в желудке; ей поставили 
диагноз — хронический гастрит.

4�. �2 января 2004 года Ольга Биляк вновь пожаловалась терапевту на боль в желуд-
ке и рвоту непереваренной пищей.

42. 2� января 2004 года Ольгу Биляк осмотрел кардиолог, психиатр и начальник ме-
дицинского отделения управления Государственного департамента исполнения наказа-
ний, она прошла рентгеновское обследование и сдала кровь на анализ. Рентгеновское 
обследование не выявило аномалий. В соответствии с анализом крови, у Ольги Биляк 
было серьезное внутреннее воспаление. Ей поставили диагноз — острый бронхит, хро-
нический гастрит, анемия, кахексия и психическое расстройство. Ее состояние здоро-
вья было оценено как «средней степени тяжести». Ей назначили противовоспалитель-
ные и легкие успокоительные лекарства, а также некоторые антибиотики. Ольгу Биляк 
спрашивали на предмет наличия ВИЧ. Она ответила, что у нее нет ВИЧ, и отказалась 
проходить тест на ВИЧ. Однако это был день, когда, в соответствии с заявлениями 
Правительства, врачи стали подозревать наличие у нее ВИЧ инфекции.

43. 22 января 2004 года Начальник СИЗО обратился к начальнику городского от-
деления милиции, указывая, что плохое состояние здоровья Ольги Биляк препятствует 
ей принимать участие в следственных действиях и, что ей необходима немедленная 
госпитализация. Он просил, чтобы органы следствия рассмотрели возможность ее ос-
вобождения под обязательство не уклоняться от правосудия.

44. 28 и 20 января 2004 года Ольга Биляк была осмотрена терапевтом СИЗО. Ее со-
стояние здоровья снова было оценено как «средней степени тяжести», и рекомендовано 
«продолжение лечения».

45. 29 января 2004 года следователь вынес постановление об освобождении Ольги 
Биляк из-под стражи в связи с состоянием ее здоровья. Из документов, предоставлен-
ных сторонами, не ясно, когда именно СИЗО получило это решение. Одна из представ-
ленных копий решения имеет штамп для входящей корреспонденции с номером 2954 
и датой 2 февраля 2004 года.

46. � февраля 2004 года в 9.�5 Ольгу Биляк посетил врач тюрьмы, который дал 
ей обезболивающие и противоспазматические лекарства. В 9.55 Ольга Биляк умерла. 
В свидетельстве о смерти, выданном в тот же день, указано, что причиной смерти стал 
двусторонний плеврит. По утверждениям Правительства, причиной смерти Ольги Би-
ляк был острая сердечная недостаточность.

47. Заявители предоставили 2 цветные фотографии тела Ольги Биляк, которые по-
казывают, что в момент смерти она находилась в состоянии крайнего истощения.

в. расследование смерти ольги биляК

48. Сразу же после смерти Ольги Биляк заявители подали жалобу против сотрудни-
ков СИЗО с обвинением их в халатности.

49. В процессе расследования жалоб заявителей следователь допросил врача 
СИЗО — С., — который занимался ее лечением, и начальника медицинской части 
СИЗО. С. утверждал, что больная неоднократно обследовалась; последнее обследова-
ние было 30 января 2004 года. По его словам, на то время не существовало оснований 
для помещения Ольги Биляк в медицинское учреждение. Она страдала от наркотичес-
кой зависимости, у нее был бронхит, анемия и кахексия. Принимая во внимание ее 
состояние здоровья, он рекомендовал ее освобождение.

50. Начальник медицинской части свидетельствовал, что по прибытии в СИЗО 
Ольга Биляк была осмотрена; было установлено, что она наркозависимая и имеет не-
которые психические расстройства (например, истерию), однако в общем состояние ее 
здоровья было удовлетворительным. Инструкции врача СИЗО полностью соблюдались, 
и не было причин для перевода ее в медицинскую часть СИЗО.
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5�. Начальник медицинской части указал далее, что 2� января 2004 года он лично 
осматривал Ольгу Биляк и пришел к выводу об удовлетворительном состоянии ее здо-
ровья. В тот же день ее обследовал начальник медицинского отделения управления Го-
сударственного департамента исполнения наказаний, который поставил ей диагноз — 
«возможно, СПИД, острый бронхит, наркотическая зависимость и анемия» и считал, 
что ее необходимо освободить в связи с ее состоянием здоровья.

52. Восемь сокамерников Ольги Биляк до ее смерти, утверждали, что ее часто по-
сещали доктора и фельдшеры и что состояние ее здоровья было удовлетворительным. 
Их письменные объяснения, переданные начальнику СИЗО, все были короткими и 
написанными с использованием одних и тех же выражений и стиля.

53. В соответствии с протоколом вскрытия трупа от 25 марта 2004 года Ольга Биляк 
умерла от связанной с ВИЧ запущенной гнойной пневмонии. Он также отражал нали-
чие синяков на руках, ногах, левой скуле и подбородке.

54. В решении от 30 апреля 2004 года следователь пришел к выводу о том, что 
смерть Ольги Биляк не была следствием халатности или насилия, и отказал в возбуж-
дении уголовного дела.

55. 8 июня 2004 года прокурор г. Киева инициировала дисциплинарные процедуры 
против работников СИЗО в отношении ненадлежащего обращения с корреспонденци-
ей, поскольку решение от 29 января 2004 года было зарегистрировано и вручено началь-
нику СИЗО лишь 2 февраля 2004 года, хотя оно было получено 30 января 2004 года.

56. �4 июня 2004 года прокурор г. Киева отклонил требования заявителей отменить 
решение от 30 апреля 2004 года, ответив, что расследование было полным и тщатель-
ным. На протяжении содержания ее под стражей больная получала необходимое меди-
цинское лечение, еду и медикаменты от родственников. До 2� января 2004 года органы 
власти не имели информации о ее ВИЧ статусе.

57. �8 июня 2004 года начальник СИЗО сделал выговор секретарям за «промедле-
ние с передачей письма следователя об освобождении Ольги Биляк из-под стражи».

58. Заявители обжаловали решение от 30 апреля 2004 года в Шевченковский район-
ный суд города Киева. �6 декабря 2004 года суд отменил это решение и назначил прове-
дение дополнительного расследования, придя к выводу о том, что расследование было 
ненадлежащим и неполным. Он назначил повторное вскрытие и поставил следующие 
вопросы экспертам:

— могла ли Ольга Биляк содержаться в СИЗО, учитывая ее состояние здоровья;
— получала ли она надлежащую медицинскую помощь, находясь под стражей;
— могла ли она выжить в случае немедленного перевода в больницу;
— когда именно доктора больницы начали ее лечить;
— время и причина смерти.
59. После этого решения прокуратура Шевченковского района г. Киева потребо-

вала от административных органов СИЗО проведения дополнительных расследований 
обстоятельств смерти Ольги Биляк. Не получив ответа, 2� февраля 2005 года прокура-
тура Шевченковского района г. Киева решила не возбуждать уголовное дело, поскольку 
не было признаков того, что ее смерть была следствием насилия или что кто либо иной 
был причастен к ее смерти. Заявители утверждали, что об этом решении они ничего не 
знали.

60. 2� марта 2005 года заявители поинтересовались, как продвигается расследова-
ние по этому делу. В письме от �� апреля 2005 года прокуратура Шевченковского райо-
на г. Киева проинформировала их о том, что расследование все еще проводится.

6�. В августе 2005 года заявители в ходе рассмотрения их гражданского иска про-
тив СИЗО о взыскании ущерба узнали о решении от 2� февраля 2005 года. 28 февраля 
2005 года по жалобам заявителей, Шевченковский суд отменил это решение и назна-
чил проведение дополнительного расследования. Суд пришел к выводу, что ни одно из 
действий, указанных в решении от �6 сентября 2005 года не было предпринято.



�0�

кАц тА інші проти УкрАїни

62. Кажется, органам прокуратуры не было сообщено об этом решении, и �7 янва-
ря 2006 года прокуратура города сама отменила решение от февраля 2005 года и назна-
чила проведение дополнительного расследования.

63. В ходе дополнительного расследования прокуратура Шевченковского района 
г. Киева назначила дополнительную судебно-медицинскую экспертизу.

64. �7 ноября 2006 года Киевское бюро судебно-медицинских экспертиз составило 
заключение, в котором указывалось, что причиной смерти Ольги Биляк был гематит, 
рассеянный туберкулез с осложнениями на легкие, печень, селезенку и другие части 
тела, которые привели к гноению и воспалению легких. Все эти заболевания образова-
лись на фоне ВИЧ инфекции. Отсутствие правильного диагноза привело к тому, что не 
было назначено адекватное медицинское лечение, поэтому смерть Ольги Биляк была 
косвенно причинена действиями работников СИЗО.

65. 22 декабря 2006 года прокурор Шевченковского района г. Киева потребовал 
проведения дополнительных обследований с целью определения того, нуждалась ли 
Ольга Биляк в немедленной госпитализации в октябре 2003 года и в январе 2004 года 
и получала ли она надлежащую медицинскую помощь в ходе содержания под стражей 
в СИЗО.

66. Однако, 25 декабря 2006 года следователь прокуратуры, принимая во внимание 
то, что ответ бюро не мог быть получен до того, как истечет срок давности привлечения 
к уголовной ответственности, решил не возбуждать уголовное дело в отношении смер-
ти Ольги Биляк, поскольку доказательства по делу не указывали на то, что ее смерть 
наступила вследствие насилия или небрежности со стороны работников СИЗО.

67. �2 июля 2007 года по жалобе заявителя Шевченковский суд отменил это реше-
ние по причине того, что органы следствия не выполнили инструкций, предписанных 
в решении суда от �6 декабря 2004 года и 28 сентября 2005 года. Суд назначил проведе-
ние дополнительного расследования по факту смерти Ольги Биляк. Расследование, по 
всей видимости, все еще продолжается.

г. граждансКий процесс против сиЗо

68. 2� июля 2004 года заявители предъявили иск к СИЗО о возмещении морального 
вреда в связи с неадекватной медицинской помощью Ольге Биляк, а также в связи с 
отказом уполномоченных органов госпитализировать ее или освободить по состоянию 
здоровья. Они также требовали компенсацию за понесенные расходы на похороны.

69. 27 октября 2006 года Шевченковский суд частично удовлетворил их требования. 
Он пришел к выводу о том, что, кроме прочего, администрация СИЗО знала о ВИЧ 
статусе Ольги Биляк с 26 сентября 2003 года из письма отца. Далее суд отметил, что, 
хотя по инструкции необходимо обследование вновь прибывших заключенных на на-
личие инфекции ВИЧ и СПИД, однако в отношении Ольги Биляк такие обследования 
не проводились. Шевченковский суд также установил, что в нарушение национального 
законодательства ей не была проведена флюорография в трехдневный срок с момента 
прибытия в СИЗО. Она не проходила это обследование до �8 декабря 2003 года.

70. Суд далее указал, что 30 января 2004 года начальник районной милиции распо-
рядился доставить Ольгу Биляк в отделение милиции 2 февраля 2004 года. В соответс-
твии с входящей корреспонденцией СИЗО это распоряжение было получено 30 января 
2004 года. Постановление об освобождении Ольги Биляк от 29 января 2004 года заре-
гистрировано лишь 2 февраля 2004 года с входящим номером 2954.

7�. Шевченковский суд пришел к выводу, что заявители испытывали душевные 
страдания ввиду неадекватного лечения их матери и дочери в СИЗО. Суд указал:

«Следует отметить, что [выводы об отсутствии адекватного медицинского лечения Оль-
ги Биляк в СИЗО] не означает, что существует причинная связь со смертью Ольги Биляк, 
обстоятельства которой не были установлены при рассмотрении дела и сейчас рассмат-
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риваются Шевченковской прокуратурой г. Киева в контексте уголовного расследования 
смерти Ольги Биляк».

72. Заявителям присудили 20,000 гривен (UAH) за понесенный моральный вред. 
Требования о компенсации за понесенные расходы на похороны были отклонены как 
необоснованные.

73. СИЗО и заявители подали апелляцию на это решение суда.
74. 24 мая 2007 года Апелляционный суд г. Киева отменил решение от 27 октября 2006 

года и направил дело на новое рассмотрение, поскольку суд первой инстанции не устано-
вил медицинских работников, которые обследовали, диагностировали и назначали лече-
ние Ольге Биляк и не разрешил вопрос, должны ли они принимать участие в процессе.

іі. СоотВетСтВУЮЩее нАЦИонАЛЬное ЗАконоДАтеЛЬСтВо

а. Конституция уКраины 1996 года

75. Соответствующие выдержки из Конституции Украины предусматривают:

Статья 27

«Каждый человек имеет неотъемлемое право на жизнь.

Никто не может быть произвольно лишен жизни. Обязанность государства — защищать 
жизнь человека…»

Статья 28

«Каждый имеет право на уважение его достоинства.

Никто не может быть подвергнут пыткам, жестокому, бесчеловечному или унижающему 
его достоинство обращению…»

Статья 55

«Права и свободы человека и гражданина защищаются судом.

Каждому гарантируется право на обжалование в суд решений, действий или бездействия 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных и слу-
жебных лиц.

Каждый имеет право любыми не запрещенными законом средствами защищать свои 
права и свободы от нарушений и противоправных посягательств».

Статья 56

«Каждый имеет право на возмещение за счет государства или органов местного само-
управления материального и морального вреда, причиненного незаконными решениями, 
действиями или бездействием органов государственной власти, органов местного самоуп-
равления, их должностных и служебных лиц при осуществлении ими своих полномочий».

б. уголовно-процессуальный КодеКс уКраины, 1960 года

76. Кодекс обязывает компетентный орган возбудить уголовное дело, если есть подоз-
рение, что было совершено уголовное преступление. Этот орган обязан предпринять все 
меры, предусмотренные законом, для установления фактов и виновных лиц (статья 4).
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77. Статья 94 Кодекса предусматривает, что уголовное дело должно быть возбужде-
но в следующих случаях:

«Поводами к возбуждению уголовного дела являются:

1) заявления или сообщения … отдельных граждан; …

5) непосредственное обнаружение органом дознания, следователем, прокурором или 
судом признаков преступления.

Дело может быть возбуждено только в тех случаях, когда имеются достаточные данные, 
указывающие на наличие признаков преступления».

Уголовное дело не может быть возбуждено при отсутствии состава преступления 
(статья 6).

78. В соответствии со статьей �65-� § 3 Кодекса о решении органа дознания, сле-
дователя, прокурора, суда об изменении меры пресечения (в том числе содержания под 
стражей) немедленно сообщается заинтересованному лицу.

79. Статья 236-� предусматривает:

«Жалоба на постановление органа дознания, следователя, прокурора об отказе в воз-
буждении уголовного дела подается лицом, интересов которого оно касается, или его 
представителем в районный (городской) суд по месту расположения органа или работы 
должностного лица, вынесшего постановление, в течение семи дней со дня получения 
копии постановления или уведомления прокурора об отказе в отмене постановления».

80. Соответствующая часть статьи 236-2 кодекса предусматривает:

«Жалоба на постановление прокурора, следователя, органа дознания об отказе в воз-
буждении уголовного дела рассматривается судьей единолично не позднее десяти дней 
со дня ее поступления в суд.

Судья истребует материалы, на основании которых было отказано в возбуждении дела, 
знакомится с ними и уведомляет прокурора и лицо, подавшее жалобу, о времени ее рас-
смотрения. …

3. Рассмотрев жалобу, судья … принимает одно из следующих решений:

(1) отменяет постановление об отказе в возбуждении дела и возвращает материалы для 
проведения дополнительной проверки,

(2) оставляет жалобу без удовлетворения …»

в. граждансКий КодеКс, 2003 года

8�. Статьи ��66 и ��67 Гражданского кодекса, вступившие в силу с � января 2004 
года, предусматривают возможность требовать возмещения материального и морально-
го вреда, причиненного в результате незаконных решений, действий или бездействия 
лица или органа, включая государственные органы.

г. граждансКий процессуальный КодеКс, 2004 года

82. Статья 20� § �(4) Гражданско-процессуального кодекса в соответствующей час-
ти предусматривает:

«Суд обязан приостановить производство по делу в случае … невозможности рас-
смотрения этого дела до рассмотрения другого дела, которое рассматривается в порядке 
конституционного, гражданского, хозяйственного, уголовного или административного 
судопроизводства».
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д. ЗаКон о предварительном ЗаКлючении, 1993 года

83. Статья 20 § 4 предусматривает:

«Постановление, приговор или определение об освобождении лица, взятого под стражу, 
подлежит немедленному исполнению после их поступления в место предварительного 
заключения».

е. порядоК медиКо-санитарного обеспечения лиц, 
содержаЩихся в следственных иЗоляторах и исправительно-трудовых 
учреждениях государственного департамента уКраины по вопросам 

исполнения наКаЗаний, утвержденный совместным приКаЗом 
государственного департамента по вопросам исполнения наКаЗаний 
и министерства Здавоохранения уКраины от 18 января 2000 года № 3/6

84. В соответствии с пунктом 6.�.3, все лица должны проходить начальный ме-
дицинский осмотр по прибытию в СИЗО. Результаты этих обследований заносятся в 
реестр медицинской части СИЗО. При обследовании врач должен уведомить задержан-
ного о возможности пройти тест на наличие ВИЧ.

III. СоотВетСтВУЮЩее МеЖДУнАроДные ДокУМенты

а. реКомендация Комитета министров № R(87)3 
в отноШении европейсКих пенитенциарных правил 

(принятая Комитетом министров 12 февраля 1987 года на 404-й встрече 
помоЩниКов министров)

85. Соответствующие выдержки из Европейских тюремных правил:

«Медицинская помощь

26.1. В каждом учреждении должен быть доступ как минимум к одному квалифициро-
ванному специалисту-практику. Организация медицинской помощи должна быть тес-
но связана с общей организацией здравоохранения общества или нации. Она должны 
включать диагностическую психиатрическую помощь и, в некоторых случаях, лечение 
психических аномалий.

2. Больные заключенные, которым необходимо специализированное лечение, должны 
быть переведены в специализированные учреждения или в гражданские больницы. 
Если учреждение имеет собственные медицинские отделения, оборудование, мебель и 
фармацевтические ресурсы должны быть пригодны для медицинской помощи и лечения 
больных заключенных, и должен быть соответствующим образом обученный персонал.

…

30.1. Медицинский работник должен заботиться о физическом и психическом состоянии 
заключенных и должен посещать, при необходимости и с частотой, предусмотренной 
больничными стандартами, всех, кто заявляет о болезни или травме и любого заключен-
ного, внимание к которому специально предписано.

2. Медицинский работник должен довести до сведения руководства, если психическое 
или физическое состояние заключенного было или будет усугубляться в связи с пребы-
ванием в заключении или в условиях заключения».

б. отчет европейсКого Комитета по предупреждению пытоК 
и бесчеловечного или унижаюЩего достоинство обраЩения («срт»)

86. Соответствующая выдержка из отчета СРТ в отношении посещения Украины 24 
ноября и 6 декабря 2002 года гласит:
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«125. В дополнение к туберкулезу, украинская тюремная система в настоящее время 
столкнулась с растущим числом ВИЧ-позитивных заключенных. (Между 1987 и январем 
2002 года, выявлено 8046 ВИЧ-позитивных заключенных. К 1 октября 2002 года выяв-
лено 1577 ВИЧ-позитивных заключенных и 17 с развившимся СПИД. Следует добавить, 
что Всемирный банк предоставил ссуду в 60 миллионов долларов для борьбы с ВИЧ и 
СПИД в Украине, которые включали существенные субсидии пенитенциарной системе). 
Департамент исполнения наказаний, таким образом, разработал стратегию для предо-
твращения распространения вируса, которая основывалась на просветительских и ин-
формационных кампаниях, направленных на заключенных и персонал тюрем, введении 
конфиденциальных добровольных тестов и наблюдения после тестов, предоставлении 
средств для предотвращения и дезинфекции для заключенных и отсутствии дискрими-
нации в отношении ВИЧ-позитивных заключенных».

ПРАВО

I. ПреДеЛы рАССМотренИЯ ДеЛА

87. Суд отмечает, что после коммуникации и в ответ на возражения Правительства 
в отношении сути и приемлемости заявления были поданы новые жалобы по статье 
3 Конвенции, которые касались отсутствия объяснений со стороны органов власти в 
отношении синяков на руках, ногах, левой скуле и подбородке, обнаруженных в ходе 
аутопсии. Заявители также жаловались на нарушение статей 5 § 3 Конвенции на то, что 
Ольга Биляк не была освобождена до приговора; таким образом, они обжаловали весь 
период содержания под стражей с 22 апреля 2003 года до � февраля 2004 года.

88. По мнению Суда, новые жалобы относятся в общем к данному делу, но не явля-
ются развитием первоначальных жалоб в Суд, о которых Суд уведомил Правительство 
на основании решения от �4 марта 2006 року. Таким образом, Суд считает, что не сле-
дует рассматривать эти вопросы отдельно в контексте данного заявления (см., inter alia, 
Piryanik v. Ukraine, № 75788/01, § 20, 19 April 2005, and Lyashko v. Ukraine, № 21040/02, 
§ 29, 10 August 2006).

II. ПреДПоЛАГАеМые нАрУШенИЯ СтАтеЙ 2 И 13 конВенЦИИ

89. Заявители жаловались на то, что органы власти не предоставили Ольге Биляк 
адекватную медицинскую помощь, когда она находилась в заключении, и поэтому они 
ответственны за ее смерть. Они также жаловались на то, что расследование ее смерти 
было и неадекватным, и неэффективным.

90. Заявители ссылались на статью 2 Конвенции, которая в соответствующей части 
гласит:

«1. Право каждого лица на жизнь охраняется законом…»

9�. Они также ссылались на статью �3 Конвенции, которая предусматривает:

«Каждый, чьи права и свободы, признанные в настоящей Конвенции, нарушены, имеет 
право на эффективное средство правовой защиты в государственном органе, даже если 
это нарушение было совершено лицами, действовавшими в официальном качестве».

A. приемлемость

92. Правительство утверждало, что жалобы заявителей в отношении смерти Ольги 
Биляк были преждевременны, поскольку гражданский процесс против СИЗО о возме-
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щении вреда заявителям в связи со смертью их матери и дочери все еще находились 
на рассмотрении в национальных судах. Они далее отметили, что уголовная жалоба, 
поданная в прокуратуру, была эффективным средством защиты, которое они успешно 
использовали. Кроме того, расследование по этой жалобе все еще продолжалось.

93. Заявители утверждали, что средства защиты, на которые ссылалось Правитель-
ство, в их случае были неэффективными.

94. Суд сначала напоминает, что когда заявляется о нарушении права на жизнь, 
органы Конвенции принимали жалобы от родственников умерших. Например, заявле-
ния подавалось женой умершего (Aytekin v. Turkey, judgment of 23 September 1998, Reports 
of Judgments and Decisions 1998-VII), матери умершего (Зiзek v. Turkey, № 25704/94, 
27 February 2001), отцом умершего (Hugh Jordan v. the United Kingdom, № 24746/94, ECHR 
2001-III (extracts)) и братом и сестрой умершего (см., соответственно, Ergi v. Turkey, 
judgment of 28 July 1998, Reports 1998-IV и Şemsi Önen v. Turkey, № 22876/93, 14 May 2002). 
Таким образом, заявители в данной жалобе могут заявлять о том, что они являются 
жертвами утверждаемого нарушения статьи 2 Конвенции.

95. Суд далее, напоминает, что правило исчерпания средств национальной защи-
ты, предусмотренное статьей 35 § � Конвенции, обязывает заявителей сначала исполь-
зовать средства защиты, обычно доступные и достаточные в национальной правовой 
системе, чтобы получить возмещение в связи с заявленными нарушениями. Наличие 
средств защиты должно быть достаточно ясным, как на практике, так и в теории, без 
чего ему будет недоставать доступности и эффективности. Статья 35 § � также требует, 
чтобы жалобы, до того как они будут направлены в Суд, были заявлены в националь-
ных органах, хотя бы по сути и в соответствии с формальными требованиями нацио-
нального законодательства, но ничто не обязывает обращаться к неадекватным и неэф-
фективным средствам правовой защиты (см. Aksoy v. Turkey, 18 December 1996, §§ 51-52, 
Reports of Judgments and Decisions 1996-VI, и Akdivar and Others v. Turkey, 16 September 
1996, §§ 65-67, Reports 1996-IV).

96. Суд подчеркивает, что при применении правила об исчерпании средств защиты 
должен учитываться должным образом тот факт, что оно применяется в контексте ме-
ханизма защиты прав человека, который согласились учредить государства-участники. 
Соответственно, Суд считает, что статья 35 § � должна применяться с некоторой сте-
пенью гибкости и без излишнего формализма. Он также далее признает, что правило 
об исчерпании не является абсолютным и не может применяться автоматически; при 
рассмотрении его соблюдения важно принимать во внимание конкретные обстоятель-
ства каждого дела. Это означает, кроме прочего, что Суд должен реально оценить не 
только наличие средств правовой защиты в правовой системе страны-участника, но и 
общий правовой и политический контекст, в котором они действуют, а также личные 
обстоятельства заявителя (см. Akdivar and Others, цит. выше, § 69, и Aksoy, cited above, 
§§ 53 и 54).

97. Правительство-ответчик указывало, что заявителям были доступны два способа 
действий, а именно требование о возмещении вреда и уголовная жалоба.

98. В отношении гражданско-правового средства защиты Суд напоминает, что в де-
лах Афанасьев против Украины (№ 38722/02, § 77, 5 April 2005) и Кучерук против Украины 
(№ 2570/04, § 112, 6 September 2007), он отклонил похожие утверждения Правительства 
на основании того, что при отсутствии каких-либо результатов уголовного расследова-
ния гражданские суды не могли рассматривать по существу жалобы в отношении ут-
верждаемых уголовных преступлений. В частности Суд пришел к выводу о том, что жа-
лоба о компенсации могла быть подана только против конкретного лица или лиц. Это 
средство защиты становится бесполезным, если личность преступника не установлена. 
В частности, в данном деле, национальные суды признали невозможность принять ре-
шение по гражданскому иску заявителей до того, как будут установлены ответственные 
за обращение с Ольгой Биляк, а Правительство не предоставило никаких объяснений, 
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существовала ли такая возможность в гражданском процессе. Таким образом, Суд не 
видит никаких причин в этом деле отступать от своих предыдущих выводов.

99. В отношении уголовно-правовых средств защиты, Суд считает, что эта часть 
предварительных возражений Правительства поднимает вопросы, касающиеся эффек-
тивности уголовного расследования в установлении обстоятельств событий, на которые 
жалуются заявители, и ответственных за них лиц. Эти вопросы тесно связаны с жалоба-
ми заявителей на нарушение статей 2 и �3 Конвенции. При таких обстоятельствах, Суд 
присоединяет предварительные возражения к жалобам заявителей по существу.

�00. Суд далее отмечает, что эти жалобы не являются явно необоснованными в зна-
чении статьи 35 § 3 Конвенции. Он отмечает, что они не являются неприемлемыми и 
по другим основаниям.

б. в отноШении суЩества жалобы

1. Заявленное отсутствие защиты права на жизнь Ольги Биляк 
со стороны органов власти Украины

�0�. Заявители утверждали, что Ольга Биляк умерла в заключении, поскольку не по-
лучила своевременной и адекватной медицинской помощи, и что администрация СИЗО 
имела всю необходимую информацию, чтобы предпринять адекватные меры для спасе-
ния жизни Ольги Биляк. В частности, они указывали на то, что администрация СИЗО 
знала о ВИЧ-статусе Ольги Биляк как минимум с сентября 2003 года, а не с января 2004 
года, как указывало Правительство. Кроме того, Ольга Биляк страдала не только от ВИЧ, 
но и от ряда других болезней, от которых она также не получила никакого лечения.

�02. Правительство утверждало, что смерть Ольги Биляк не была следствием нена-
длежащих условий содержания под стражей или ненадлежащей медицинской помощи, 
но наступила из-за неожиданного развития болезни, которая была у нее до помещения 
ее под стражу и о которой она не сообщила администрации тюрьмы. Врачи тюрьмы 
многократно обследовали ее и назначали адекватное лечение и надлежащие лекарства. 
Их предписания полностью выполнялись. Как только администрация тюрьмы стала 
подозревать у нее наличие ВИЧ, они предприняли все необходимые меры, включая 
ходатайство об освобождении перед обвинительными органами. Правительство указы-
вало, что тюремные врачи своевременно и адекватно отзывались на все жалобы Ольги 
Биляк о состоянии ее здоровья и что Государство не может нести ответственность за те 
страдания, о которых она не уведомила соответствующие органы власти. Правительст-
во напомнило о том, что поскольку расследование обстоятельств смерти Ольги Биляк 
все еще продолжается, они не могут высказываться в отношении наличия либо отсутс-
твия нарушения положений Конвенции.

�03. Суд напоминает, что статья 2 Конвенции, защищающая право на жизнь, яв-
ляется одним из фундаментальных положений в Конвенции. Вместе со статьей 3 она 
воплощает одну из основных ценностей демократических обществ, образующих Совет 
Европы. Первое предложение статьи 2 обязывает государства-участников не только 
воздерживаться от причинения смерти «намеренно» или путем «применения силы», 
непропорциональной законным целям, указанным в пунктах (a)-(c) второго парагра-
фа этого положения, но и обязывает предпринять все необходимые шаги для охраны 
жизни тех, кто находится под их юрисдикцией (см., кроме прочего, L.C.B. v. the United 
Kingdom, 9 June 1998, § 36, Reports 1998-III, и Keenan v. the United Kingdom, № 27229/95, 
§ 89, ECHR 2001-III).

�04. Люди в заключении находятся в особо уязвимом положении, и органы власти 
обязаны отчитываться за обращение с ними. Учитывая, что Конвенция требует защищать 
психическое и физическое здоровье лиц, лишенных свободы, например, предоставляя им 
надлежащую медицинскую помощь (см., кроме прочего, Keenan, cited above, § 111; Mouisel 
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v. France, № 67263/01, § 40, ECHR 2002-IX; и McGlinchey and Others v. the United Kingdom, 
№ 50390/99, § 46, ECHR 2003-...), Суд считает, что, в случаях, когда заключенный умирает 
из-за проблем со здоровьем, Государство должно предоставить объяснение в отношении 
причин смерти и предоставленной медицинской помощи лицу до его или ее смерти.

По общему правилу, одно лишь то, что человек умер при подозрительных обсто-
ятельствах, находясь под стражей, должно поднимать вопрос, выполнило ли Госу-
дарство свое обязательство по защите права человека на жизнь (см., Slimani v. France, 
№ 57671/00, § 27, ECHR 2004-IX (extracts)).

�05. Суд отмечает, что с �4 апреля 2003 года и до своей смерти � февраля 2004 года 
Ольга Биляк содержалась под стражей, а значит под контролем органов власти Украи-
ны. По прибытии в СИЗО Ольга Биляк была обследована врачом, который признал ее 
в общем здоровой (см. § 24 выше). Однако, на протяжении ее заключения она страдала 
от различных хронических болезней, таких как острый гастрит, хронический бронхит, 
пиелонефрит и других, которые, усугубленные ВИЧ, требовали постоянного медицин-
ского контроля и лечения.

�06. Суд далее отмечает довод Правительства о том, что, поскольку Ольга Биляк 
утаила свой ВИЧ-статус, органы власти узнали об этом слишком поздно. В этом от-
ношении Суд отмечает, что первый заявитель своим письмом от 26 сентября 2003 года 
уведомил администрацию СИЗО о ВИЧ-позитивном статусе его дочери. Таким обра-
зом, Суд отклоняет это утверждения Правительства и считает, что как минимум с кон-
ца сентября 2003 года администрация СИЗО знала о ВИЧ-статусе Ольги Биляк.

�07. В свете этих выводов, учитывая уязвимость лиц с ВИЧ в отношении к другим 
заболеваниям, Суд считает поразительным отсутствие медицинского внимания к про-
блемам со здоровьем у Ольги Биляк. Хотя она страдала от многих серьезных болезней, 
ее лечение, кажется, было самым элементарным.

�08. В частности, в декабре 2003 года и январе 2004 года, когда Ольга Биляк обна-
ружила серьезные проблемы с дыхательными путями, страдала от высокой температуры 
и быстро теряла вес, — на ее проблемы со здоровьем не обращали внимания, и только 
2� января 2004 года ей провели более обстоятельное обследование.

�09. Кроме того, администрация СИЗО не только отказалась перевести Ольгу Би-
ляк в специализированное медицинское учреждение, но и не перевела ее в медицинс-
кую часть СИЗО. Она осталась в общей камере даже после 22 января 2004 года, когда 
администрация СИЗО признала необходимость ее перевода в больницу и попросила 
следственные органы освободить ее из-под стражи по состоянию здоровья.

��0. �3 и �9 января 2004 года, т. е. соответственно через 44 и 50 дней после того 
как здоровье Ольги Биляк начало ухудшаться, следственные органы отклонили ее и 
ее адвоката ходатайства об освобождении, не упомянув состояния ее здоровья. Кроме 
того, ходатайство администрации тюрьмы о ее немедленном освобождении появилось 
только спустя 7 дней, а решение об освобождении было доставлено с опозданием на 4 
дня, в течение которых она умерла от болезней, связанных с ВИЧ.

���. Суд отмечает, что в соответствии с заключением от �7 ноября 2006 года смерть 
Ольги Биляк частично стала следствием неадекватной медицинской помощи, которая 
ей предоставлялась, когда она была в заключении. Правительство не оспаривало точ-
ности этого заключения, а также не предоставило никаких других медицинских доку-
ментов в опровержение этого заключения.

��2. Соответственно, Суд приходит к выводу, что была нарушена статья 2 Конвен-
ции, ввиду отсутствия защиты права на жизнь Ольги Биляк со стороны органов власти 
Украины.

2. Процессуальные обязательства по статье 2 Конвенции

��3. Правительство утверждало, что расследование обстоятельств смерти Ольги Би-
ляк проводила Шевченковская прокуратура — орган, независимый от тюремной ад-
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министрации. Следователи провели полное расследование обстоятельств смерти по-
терпевшей, назначили медицинское освидетельствование и оценило другие доступные 
доказательства. Отчасти длительность следствия была связана с необходимостью по-
лучения медицинских доказательств. Правительство напомнило, что при отсутствии 
окончательного решения в отношении уголовных жалоб заявителей, оно не может ком-
ментировать, нарушило ли государство свое позитивное обязательство по статье 2 Кон-
венции.

��4. Заявители не представили никаких замечаний на этот счет.
��5. Суд напоминает, что в случаях, когда смерть наступила в условиях, потен-

циально предполагающих ответственность государства, статья 2 налагает на государс-
тво обязанность любыми доступными ему средствами обеспечить адекватную реакцию, 
будь то судебные или иные действия, с тем чтобы законодательные и административ-
ные структуры, созданные для защиты права на жизнь, были должным образом задейс-
твованы, а любые нарушения этого права были подавлены и наказаны (см. Öneryýldýz v. 
Turkey [GC], № 48939/99, § 91, ECHR 2004-XII). В частности, когда заключенный умер 
при подозрительных обстоятельствах, по инициативе органов власти должно быть про-
ведено «официальное и эффективное расследование», способное определить причины 
смерти и установить и наказать виновных в этом (см. Paul and Audrey Edwards v. the 
United Kingdom, № 46477/99, § 74, ECHR 2002-II).

��6. Система, требуемая статьей 2, должна обеспечить независимое и беспристрас-
тное расследование, которое отвечает определенным минимальным стандартам эф-
фективности. Поэтому компетентные органы должны действовать с образцовой стара-
тельностью и быстротой и должны сами начать расследование, способное, во-первых, 
установить обстоятельства, при которых событие произошло и недостатки действия 
системы управления и, во-вторых, установить, кто именно из представителей госу-
дарственных органов был причастен к событию. Требование публичности также имеет 
значение в этом контексте (см., с соответствующими поправками, Sergey Shevchenko 
v. Ukraine, № 32478/02, § 65, 4 April 2006).

��7. Возвращаясь к обстоятельствам данного дела, Суд в свете вышеуказанных 
принципов отмечает, что в соответствии со статьей 2 Конвенции возникло процессу-
альное обязательство расследовать обстоятельства смерти матери и дочери заявителей 
(см. Slimani v. France, цит. выше, §§ 29-34). Он считает, что уголовное расследование 
обстоятельств смерти Ольги Биляк имело некоторые противоречия и недостатки.

��8. Суд изначально отмечает, что расследование по жалобам заявителей длится 4 
года и 9 месяцев и, очевидно, до сих пор не закончено. На протяжении этого периода 
следственные органы трижды отказывали возбуждение уголовного дела, но эти решения 
были впоследствии отменены национальными судами и дело направлялось на допол-
нительное расследование. В частности, в своем первом решении от 30 апреля 2004 года 
Шевченковский суд дал детальные инструкции в отношении того, какие именно до-
казательства обстоятельства необходимо исследовать при расследовании смерти Ольги 
Биляк. Однако, как указано в решениях от 28 сентября 2005 года и �2 июля 2007 года, 
эти указания так и не были выполнены следственными органами.

��9. Суд также отмечает, что решения Шевченковской прокуратуры от 2� февраля 
2005 года и 25 декабря 2006 года об отказе в возбуждении уголовных процедур были 
вынесены до получения важных доказательств — результатов дополнительной провер-
ки и дополнительной экспертизы. Оба этих решения были поразительно сжатыми и 
сводились к заключению, что при отсутствии вышеуказанных доказательств нет при-
знаков того, что смерть Ольги Биляк стала следствием насилия или медицинской не-
брежности.

�20. Суд далее замечает, что следственные органы никогда надлежащим образом 
не рассматривали главную жалобу заявителей — на качество предоставлявшейся Ольге 
Биляк медицинской помощи в свете выявленных у нее заболеваний.
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�2�. Кроме того, некоторые элементы расследования не отвечали минимальным 
требованиям независимости. В частности, свидетельские показания сокамерниц Ольги 
Биляк были получены прямо причастным органом (см., с соответствующими поправ-
ками, Sergey Shevchenko v. Ukraine, № 32478/02, § 70, 4 April 2006). Никаких попыток 
допросить этих лиц снова или проверить их показания другим способом прокуратура 
не предпринимала. Это особенно поражает, учитывая то, что утверждения выглядят 
одинаковыми, хотя они исходят от восьми разных людей.

�22. Наконец, Суд отмечает, что во время расследования заявители были в значи-
тельной степени отстранены от процесса. Не имея формального статуса в процессе, 
заявители получали отказ в ознакомлении с материалами дела, их никогда не инфор-
мировали и не спрашивали о возможных свидетелях либо доказательствах. В некоторых 
случаях заявители не получали информацию о продвижении расследования, а когда 
оно закончилось 2� февраля 2005 года, им об этом не сообщили. Напротив, прокура-
тура г. Киева ввела заявителей в заблуждение письмом от �� апреля 2005, в котором 
сообщала, что расследование все еще ведется. Они не знали о прекращении дела до 
августа 2005 года. Кроме того, не было согласия даже в действиях самих националь-
ных органов власти, поскольку решение от 2� февраля было отменено вышестоящей 
прокуратурой, хотя до этого оно уже было отменено судом (см. §§ 6�-62 выше). Таким 
образом, следствие не обеспечило, чтобы расследование и его результаты находились 
под достаточным общественным контролем; также оно не обеспечило интересы бли-
жайших родственников.

�23. В свете этих обстоятельств, Суд приходит к выводу, что имело место наруше-
ние позитивного обязательства государства по статье 2 Конвенции, так как его органы 
не обеспечили проведения эффективного и независимого расследования обстоятельств 
смерти Ольги Биляк. Из этого следует, что предварительные возражения Правительства 
должны быть отклонены.

3. Статья 13 Конвенции

�24. Правительство указывало, что жалоба, поданная заявителями в гражданском 
порядке, была средством защиты, которым они успешно воспользовались. Кроме того, 
они ссылались на возможность требовать возмещение вреда в суде в гражданском по-
рядке.

�25. Заявители жаловались, что расследование обстоятельств смерти их матери и 
дочери, ограничившееся доследственной проверкой, было недостаточным. Они также 
утверждали, что расследование не было независимым и было чрезмерно длительным. 
Наконец, заявители указывали, что их отстранение от участия в процессе противоречи-
ло требованию общественного контроля.

�26. Учитывая выводы, сделанные в отношении статьи 2 Конвенции о том, что 
органы власти не смогли провести эффективного расследования обстоятельств смерти 
Ольги Биляк, Суд не видит необходимости рассматривать те же вопросы в контексте 
статьи �3.

III. ПреДПоЛАГАеМое нАрУШенИе СтАтЬИ 3 конВенЦИИ

�27. Заявители жаловались на то, что, во время содержания под стражей в СИЗО 
Ольга Биляк находилась в ненадлежащих условиях. Они ссылались на статью 3 Кон-
венции, которая гласит:

«Никто не должен подвергаться пыткам, бесчеловечному или унижающему достоинство 
обращению или наказанию».
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A. приемлемость

�28. Суд отмечает, что жалобы заявителей на ненадлежащие условия содержания 
Ольги Биляк под стражей не являются явно необоснованными в значении статьи 35 § 3 
Конвенции. Он также отмечает, что они не являются неприемлемыми по другим осно-
ваниям. Таким образом, они должны быть признаны приемлемыми.

б. по суЩеству жалобы

�29. Заявители жаловались на то, что Ольга Биляк содержалась в очень плохих ус-
ловиях в СИЗО.

�30. Правительство оспаривало аргументы заявителей.
�3�. Суд отмечает, что эти жалобы касаются тех же фактов, которые были рассмот-

рены в контексте статьи 2. В свете выводов в отношении статьи 2 Конвенции Суд не 
видит необходимости рассматривать те же вопросы отдельно.

IV. ПреДПоЛАГАеМое нАрУШенИе СтАтЬИ 5 § 1 конВенЦИИ

�32. Заявитель жаловались на то, что содержание Ольги Биляк под стражей в пери-
од между 29 января 2004 года и � февраля 2004 года было незаконным. Они ссылались 
на статью 5 § � Конвенции, соответствующая часть которой предусматривает:

«1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Никто не может быть 
лишен свободы иначе как в следующих случаях и в порядке, установленном законом:

…

с) законное задержание или заключение под стражу лица, произведенное с тем, чтобы 
оно предстало перед компетентным органом по обоснованному подозрению в соверше-
нии правонарушения или в случае, когда имеются достаточные основания полагать, что 
необходимо предотвратить совершение им правонарушения или помешать ему скрыться 
после его совершения;»

A. приемлемость

�33. Правительство заявляло о том, что жалобы заявителей преждевременны, так 
как их гражданское дело все еще рассматривается национальными судами.

�34. Заявители утверждали, что не было эффективных средств защиты в отношении 
их жалоб.

�35. Суд напоминает, что, хотя близкие родственники умерших лиц, которые под-
нимают вопросы по статье 2 Конвенции, могут быть заявителями в защиту своих прав, 
Суд признал, что права, гарантированные статьей 5 Конвенции, относятся к категории 
«неотчуждаемых» (см., Bic and others v. Turkey (dec.), № 55955/00, 2 February 2006). Од-
нако, в ряде дел, где незаконное содержание под стражей относилось к исчезновениям 
близких родственников заявителей, Суд признал, что заявители могут жаловаться на та-
кое содержание под стражей и установил нарушение статьи 5 Конвенции (см., Çakýcý v. 
Turkey [GC], № 23657/94, § 107, ECHR 1999-IV). Возвращаясь к фактам данного дела, Суд 
отмечает, без предварительного рассмотрения существа жалобы, что Ольга Биляк долж-
на была быть освобождена 29 января 2004 года по состоянию здоровья, но решение о ее 
освобождении не было исполнено незамедлительно, как того требует национальное зако-
нодательство, и � февраля 2004 года Ольга Биляк умерла. Таким образом, жалобы заяви-
телей в отношении незаконного содержания Ольги Биляк под стражей с 29 января 2004 
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года по � февраля 2004 года тесно связаны с их жалобами по статье 2 Конвенции и заяви-
телям должно быть предоставлено право жаловаться на нарушение статьи 5 Конвенции.

�36. Суд далее отмечает, что в гражданском процессе против СИЗО заявители дейс-
твительно указали, что их дочь и мать умерла в СИЗО, кроме прочего, и потому, что 
администрация не освободила ее незамедлительно после принятия соответствующего 
решения. Однако основным вопросом, поставленным перед национальными судами, 
было требование компенсации за отсутствие ненадлежащего лечения Ольги Биляк, на-
ходившейся в под стражей. Более того, жалоба заявителей была подана против адми-
нистрации СИЗО, хотя из документов, предоставленных сторонами, не ясно, только 
лишь СИЗО ответственно за то, что Ольга Биляк не была освобождена незамедлитель-
но. В частности, дата, когда СИЗО получило решение от 29 января 2004 года, не была 
окончательно установлена. Кроме того, у Суда даже есть сомнения в отношении даты 
принятия этого решения, поскольку днем позже начальник районного отдела милиции 
потребовал от СИЗО доставить Ольгу Биляк в районный отдел милиции 2 февраля 2004 
года, хотя к этому времени она должна была быть освобождена (см. параграфы 45 и 70 
выше). Суд далее отмечает, что соответствующий гражданский процесс длится уже 4 
года и 4 месяца в двух инстанциях и, очевидно, все еще не закончены в суде первой ин-
станции. В таких обстоятельствах, Суд читает, что это средство защиты не может быть 
признано эффективным в значении статьи 35 § � Конвенции.

�37. Таким образом, Суд отклоняет это возражение. Он далее отмечает, что эта жа-
лоба не является явно необоснованной в значении статьи 35 § � Конвенции. Также она 
не является неприемлемой по другим основаниям.

б. по суЩеству жалобы

�38. Заявители утверждали, что решение от 29 января 2004 года об освобождения 
Ольги Биляк не было исполнено в течение 3 дней. Такая задержка не может быть оп-
равдана необходимостью выполнения административных формальностей, поэтому ее 
содержание под стражей было незаконным в значении статьи 5 § � Конвенции.

�39. Правительство повторяло, что при отсутствии окончательного решения по 
гражданскому делу заявителей, оно не может комментировать наличие или отсутствие 
нарушения права заявителей на свободу.

�40. Суд напоминает, что выражения «законность» и «в порядке, предусмотренном 
законом» в статье 5 § � по существу отсылает к национальному законодательству и пре-
дусматривает обязанность соблюдать его материальные и процессуальные правилам. 
Однако «законность» содержания под стражей в соответствии с национальным законом 
не всегда является решающим элементом. Суд, кроме того, должен убедиться, что на 
содержание под стражей в рассматриваемый период соответствовало цели статьи 5 § � 
Конвенции, которая состоит в том, чтобы предотвратить произвольное лишение лиц 
свободы (см. Ječius v. Lithuania, № 34578/97, § 56, ECHR 2000-IX).

�4�. Суд отмечает, что статья �65-� Уголовно процессуального кодекса предусмат-
ривает, немедленное сообщение заключенному о решении о его освобождении. Статья 
20 Закона о предварительном заключении предусматривает, что администрация учреж-
дения обязана освободить заключенного немедленно после получения решения об ос-
вобождении. Не оспаривается, что этого в данном случае сделано не было.

�42. Таким образом, Суд признает, что содержание под стражей Ольги Биляк с 29 
января 2004 по � февраля 2004 года не было законным в значении статьи 5 § � (c).

�43. Таким образом, здесь была нарушена статья 5 § � Конвенции.

V. ПрИМененИе СтАтЬИ 41 конВенЦИИ

�44. Статья 4� Конвенции предусматривает:
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«Если Суд объявляет, что имело место нарушение Конвенции или протоколов к ней, 
а внутреннее право Высокой Договаривающейся стороны допускает возможность лишь 
частичного устранения последствий этого нарушения, суд, в случае необходимости, 
присуждает справедливую компенсацию потерпевшей стороне.»

A. вред

�45. В отношении материального вреда, заявители требовали 2 600 гривен� в качес-
тве компенсации за расходы на лекарства для находившейся в заключении Ольги Биляк 
и за расходы на похороны. Заявители требовали 300 0002 гривен в качестве компенса-
ции за причиненный моральный вред.

�46. В отношении суммы за понесенный материальный вред Правительство заяви-
ло, что заявители предоставили документы только в отношении медицинских расходов 
на сумму � 90� гривен3. В отношении понесенных заявителями расходов на похороны 
Ольги Биляк, Правительство указало, что они не предоставили доказательств, отобра-
жающих точную сумму расходов.

�47. В отношении морального вреда Правительство указало, что сумма, требуемая 
заявителями, была необоснованной и чрезмерной.

�48. Суд отмечает, что �4 декабря 2006 года заявителям предоставлялась возмож-
ность подать до 29 января 2007 года свои требования по справедливой сатисфакции. 
Они предоставили эти требования не в течение установленного срока, а спустя месяц 
срока без каких-либо объяснений.

�49. При таких обстоятельствах Суд обычно не присуждает компенсации. Одна-
ко в данном деле Суд признал нарушение статьи 2 Конвенции. Поскольку это право 
является фундаментальным по своему характеру, Суд считает возможным, в порядке 
исключения, присудить заявителям 7 000 евро каждому в качестве компенсации за по-
несенный моральный вред (см., Nadrosov v. Russia, № 9297/02, §§ 53-54, 31 July 2008) 
плюс любые возможные налоги на эту сумму.

б. расходы и иЗдержКи

�50. Заявители также требовали �0,000 долларов4 в возмещение расходов. В этом 
отношении они предоставили 2 договора между первым заявителем и г-й Шевченко: 
первый на сумму �0 000 гривен5 в качестве вознаграждения за представительство в уго-
ловном процессе против Ольги Биляк и второй на сумму 7 000 гривен6 в качестве воз-
награждения за представительство в процедурах по уголовным жалобам заявителей.

�5�. Правительство попросило Суд не принимать во внимание расходы, понесен-
ные в ходе рассмотрения в органах Конвенции, ссылаясь на предоставленную право-
вую помощь заявителям Судом. Правительство также указало, что требование заявите-
лей было чрезмерным и неподтвержденным никакими документами.

�52. Суд напоминает, что для того, чтобы издержки и затраты были включены в 
возмещение в соответствии со статьей 4�, должно быть установлено, что они действи-
тельно и обязательно были понесены с целью предупредить или получить возмеще-

� Приблизительно 389 евро
2 Приблизительно 44, 886,6 евро
3 Приблизительно 284,43 евро
4 Приблизительно 7,005,74 евро
5 Приблизительно 1,496,22 евро
6 Приблизительно 1,074,35 евро
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ние за нарушение Конвенции и были разумными по размеру (см. Nilsen and Johnsen v. 
Norway [GC], № 23118/93, § 62, ECHR 1999-VIII). Суд считает, что в данном случае эти 
требования заявителями были выполнены не в полной мере. В частности, он считает, 
что компенсация расходов на правовую помощь в уголовном деле против Ольги Би-
ляк не связана с нарушениями, установленными Судом в данном деле. Однако, ясно, 
что заявители понесли некоторые расходы на правовую помощь, учитывая действия их 
представителей на национальном уровне в уголовном процессе по жалобам в отноше-
нии смерти Ольги Биляк.

�53. Учитывая все соответствующие факторы, Суд присуждает первому заявителю 
� 900 евро за минусом 850 евро, полученных по схеме правовой помощи Совета Евро-
пы, т.е. � 050 в отношении расходов плюс любой возможный налог на эту сумму.

в. пеня

�54. Суд считает приемлемым, что пеня за просрочке платежа должна быть уста-
новлена в размере предельной процентной ставки Европейского центрального банка 
плюс три процентных пункта.

На этих основаниях Суд единогласно

�. Решает единогласно присоединить к существу жалобы по статье 2 Конвенции 
предварительные возражения Правительства в отношении исчерпания национальных 
средств защиты и отклоняет их;

2. Признает жалобу приемлемой;
3. Признает, что здесь была нарушена статья 2 Конвенции ввиду отсутствия защи-

ты права на жизнь Ольги Биляк со стороны органов власти;
4. Признает, что здесь была нарушена статья 2 Конвенции ввиду неадекватного 

расследования обстоятельств смерти Ольги Биляк;
5. Признает, что здесь была нарушена статья 5 § � Конвенции;
6. Признает, что нет необходимости рассматривать жалобы по статьям 3 и �3 Кон-

венции;
7. Признает 4-мя голосами против 3-х,
(a) что государство — ответчик должно выплатить заявителям в 3-х месячный срок 

с даты, когда решение станет окончательным, в соответствии со статьей 44 § 2 
Конвенции, следующие суммы:

(i) EUR 7 000 (семь тысяч) евро каждому в качестве компенсации морального 
вреда плюс любой возможный налог на эту сумму;

(ii) EUR �,050 (тысячу пятьдесят) евро первому заявителю в качестве компенса-
ции за понесенные расходы плюс любой возможный налог на эту сумму;

(b) что вышеупомянутые суммы должны быть конвертированы в национальную ва-
люту по курсу, действующему на дату расчета;

(c) что по истечении вышеупомянутых трех месяцев на присужденные суммы под-
лежит начислению простой процент в размере предельной процентной ставки 
Европейского центрального банка и плюс три процентных пункта;

8. Отклоняет остальные требования о возмещении справедливой сатисфакции и 
расходах.

Совершено на английском языке, и уведомлено письменно �8 декабря 2008 года в 
соответствии с Правилом 77 § 2 и 3 Регламента Суда.

Клаудия вестердийк райт марусте
секретарь глава
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
OF EUROPE

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

ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАм чЕЛОВЕКА

ПЯТАЯ СЕКЦІЯ

ДЕЛО «лУЦЕНКО ПРОТИВ УКРАИНЫ»

(Заява № 30663/04)

Решение

Страсбург 
�8 декабря 2008

Это решение станет окончательным при обстоятельствах, указанных в статье 44 § 2 
Конвенции. Оно может быть отредактировано.

в деле «Муравская против Украины»,

Европейский суд по правам человека (пятая секция), заседая в палатой, в состав 
которой вошли судьи:

г-н Р. Марусте, глава,
г-жа С. Ботучарова,
г-н К. Юнгвирт,
г-н В. Буткевич,
г-жа Рената Яґер,
г-жа И. Берро-Лефевр,
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г-жа М.Л. Трайковска,
г-жа З. Калайдиева,
и г-жа К. Вестердийк, секретарь секции,
после закрытого обсуждения 25 ноября 2008 года, принял следующее решение, кото-

рое было одобрено в тот же день:

ПРОЦЕДУРА

�. Дело открыто по заявлению (№ 30663/04) против Украины, поданному в Суд 
в соответствии со статьей 34 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
(далее — «Конвенции») украинским гражданином, г-ном Станиславом Николаевичем 
Луценко (далее — «заявителем») 5 августа 2004 года.

2. Заявителя, которому была предоставлена правовая помощь, представляет г-н А.П. Бу-
щенко, адвокат, практикующий в Харькове. Украинское правительство (далее — «Прави-
тельство») представляет их уполномоченный, г-н Ю. Зайцев.

3. Заявитель утверждает, в частности, что он был осужден в нарушение статьи 6 § � 
Конвенции на основании показаний, которые его отсутствующий в суде сообвиняемый 
дал в ходе досудебного расследования и от которых впоследствии отказался, поскольку 
они были даны под принуждением.

4. 6 июля 2007 года Суд решил уведомить о заявлении Правительство. Он также 
решил рассмотреть заявление по существу одновременно с вопросом о приемлемости 
(статья 29 § 3).

ФАКТЫ

I. конкретные оБСтоЯтеЛЬСтВА ДеЛА

5. Заявитель родился в �977 году и живет в г. Макеевке.
6. Около 6.30 утра �3 ноября �995 года в посадке вблизи железнодорожной стан-

ции был обнаружен г-н О.М. с огнестрельными ранениями, от которых он скончался в 
больнице примерно через два часа в тот же день.

7. �7 ноября �995 заявитель был арестован по подозрению в убийстве г-на О.М. 
При последующем обыске в доме заявителя были изъяты � 500 долларов США.

8. С �7 ноября �995 года до �3 декабря �996 года заявитель содержался под стражей 
в Донецком следственном изоляторе (СИЗО). По слова заявителя, условия, в которых 
он содержался, были бесчеловечными и унижающими достоинство. Кроме того, поли-
ция, по его утверждению, подвергла его пыткам, чтобы получить признание.

9. Заявитель постоянно отрицал свою причастность к убийству. Он признал, что �2 
ноября �995 года его одноклассник г-н А.Ф. довез его до места происшествия, поскольку 
он хотел увидеть место, где планировал �3 ноября �995 года встретиться по делам с не-
ким Андреем, о котором он более ничего не знал. На следующий день г-н А.Ф. со своим 
отцом на их автомобиле опять привез заявителя в то же место и ожидал его неподалеку. 
Заявитель встретился с Андреем на железнодорожном мосту, как они и договаривались. 
Андрей взял куртку заявителя. Когда заявитель увидел двух мужчин, стреляющих в про-
хожих, он испугался, побежал через посадку к автомобилю г-на А.Ф., и они уехали. По 
пути заявитель выбросил свои туфли и перчатки, так как понимал, что другие прохожие 
могли его увидеть и связать с происшествием.
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�0. �8 ноября �995 года г-н Н.Л., знакомый заявителя, который был акционером и 
водителем в компании, управляемой г-жой О.М., вдовой убитого, был допрошен ми-
лицией в отношении убийства. Поскольку г-н Н.Л. допрашивался как свидетель, его 
предупредили об обязанности сообщить все ему известное под угрозой уголовного на-
казания и не предоставили возможности посоветоваться с адвокатом. Он признался в 
том, что нанял заявителя для убийства г-на О.М. и уплатил ему 2 000 долларов США 
задатка и �0 000 долларов США по окончании. Он также заявил, что накануне убийс-
тва заявитель показывал ему пистолет, который купил для убийства г-на О.М. Вскоре 
г-н Н.Л. был обвинен в подстрекательстве к убийству. После предъявления обвинения 
и якобы консультации с адвокатом он отказался от своего признания и впоследствии в 
ходе процесса постоянно отрицал свою или заявителя причастность к событиям.

��. 2� ноября �995 года г-н Н.Л. пожаловался в прокуратуру, что работники мили-
ции, которые допрашивали его, подвергли его жесткому психологическому давлению, 
в том числе угрожали обвинить его в преступлении, чреватом смертной казнью, избить 
его и изнасиловать, а также причинить вред его жене и дочери, если он не укажет на 
заявителя как на убийцу г-на О.М. В неустановленную дату г-н Н.Л. также пожало-
вался, что двое неизвестных напали на него на подходе к дому и сказали, чтобы он 
признавался в своей причастности к убийству, если он хочет уберечь свою семью от 
серьезных неприятностей. Стороны не предоставили никаких сведений в отношении 
реакции властей на эти жалобы.

�2. В неустановленную дату дело против заявителя и г-на Н.Л. было передано на 
рассмотрение в Донецкий областной суд. По мнению обвинения, заявитель был вино-
вен в убийстве из корыстных побуждений, незаконном владении огнестрельным ору-
жием и нарушении правил о валютных операциях. По версии обвинения, г-жа О.М., 
очень расстроенная ненадлежащим обращением с ней мужа, попросила г-на Н.Л. най-
ти кого-либо, кто поговорил бы с ним, пригрозил и, если необходимо, избил бы его. 
Она разрешила ему взять некоторую сумму денег из �,5 миллиарда карбованцев, ко-
торые ранее передала ему на хранение, чтобы нанять подходящего человека. Г-н Н.Л., 
который был в плохих отношениях с г-ном О.М. и боялся потерять работу в компании 
его жены, решил использовать деньги, чтобы г-н О.М. был убит. В неизвестную дату 
г-н Н.Л. передал заявителю 2 000 долларов США для подготовки убийства, в том числе 
покупки оружия, и сообщил ему обычные время и маршрут, которым г-н О.М. ходит 
на работу. В неизвестную дату заявитель приобрел у неустановленного лица пистолет 
калибром 7.65 мм неизвестного иностранного производства, а �3 ноября �995 года не-
сколько раз выстрелил в потерпевшего. �5 ноября �995 года г-н Н.Л. передал заявителю 
еще �0 000 долларов в уплату за убийство.

�3. 29 мая �996 Донецкий областной суд направил дело на дополнительное рассле-
дование, установив, что факты дела установлены неполно, а доказательств причастнос-
ти подсудимых к вменяемому преступлению не достаточно. В неизвестную дату дело 
было опять передано в суд первой инстанции.

�4. �3 декабря �996 Донецкий областной суд оправдал подсудимых, установив, в 
частности, что обвинение не объяснило противоречий между имеющимися источни-
ками доказательств и не представило достаточных доказательств вины подсудимых. 
В частности, многочисленные факты, такие как утверждаемая причастность г-на Н.Л. к 
преступлению и сумма якобы полученная заявителем за совершение убийства не имели 
под собой никаких доказательств, кроме первоначального признания г-на Н.Л., от ко-
торого тот впоследствии отказался как от данного им под давлением. Соответственно, 
суд посчитал это доказательство ненадежным, и, поскольку никаких других доказа-
тельств не было, истолковал сомнения в пользу защиты.

�5. Заявитель был освобожден из-под стражи в день оправдания и вскоре уехал из 
страны и поселился в Узбекистане, опасаясь, по его словам, мести со стороны мили-
ции. В неизвестную дату г-н Н.Л. исчез.
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�6. 9 июня �997 года Донецкий областной суд объявил заявителя и г-на Н.Л. в ро-
зыск. По утверждению заявителя, он ничего не знал об этом и никогда не скрывался. 
Он имел жилье, работу, женился, имел ребенка и получил водительское удостоверение 
на свое имя.

�7. �3 декабря �997 года Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу обви-
нителя и направил дело на новое рассмотрение в Донецкий областной суд.

�8. В 2002 году, когда заявитель обратился к украинским органам власти, чтобы про-
длить действие своего паспорта, он был задержан и помещен под стражу в Украине.

�9. Поскольку г-н Н.Л. не обнаружили, 9 декабря 2002 года апелляционный суд 
Донецкой области (бывший Донецкий областной суд) спросил мнение заявителя о 
возможности рассмотрения дела в его отсутствие, на что заявитель, представленный 
адвокатом, согласился. В ходе судебного рассмотрения обвинитель просил суд прочесть 
показания г-на Н.Л., против чего защита не возражала. Суд удовлетворил ходатайство 
обвинителя.

20. 3 октября 2003 года апелляционный суд Донецкой области согласился с версией 
обвинения, сформулированного в �996 году. Он признал заявителя виновным в убийс-
тве из корыстных побуждений и незаконном владении огнестрельным оружием, но оп-
равдал его в отношении нарушения правил о валютных операциях, что к тому времени 
не являлось уголовным преступлением.

2�. Суд установил, что о виновности заявителя в совершении вменяемого ему 
убийства говорили, в частности, следующие доказательства:

— показания г-жи О.М. о том, что в октябре �995 года она попросила г-на Н.Л. 
подыскать человека, чтобы пригрозить ее мужу, и разрешила ему заплатить это-
му человека из �,5 миллиарда карбованцев, переданных ему на хранение. После 
убийства мужа г-н Н.Л. посоветовал ей молчать об этом;

— показания г-жи А.Л. (матери заявителя) о том, что �2 ноября �995 года ее сын 
купил перчатки, теннисные туфли и спортивную сумку. �3 ноября �995 года ее 
сын сказал, что утром собирается играть в теннис, но впоследствии изменил 
планы и уехал из города на два дня. � 500 долларов, изъятые в доме, принадле-
жали всей семье и были долговременными сбережениями;

— показания г-жи В.В и г-жи О.О. о том, что �3 ноября �995 года, около 6.30 утра, 
они слышали несколько выстрелов и потом обнаружили раненого г-на О.М. 
возле железнодорожного моста, и что они никого подозрительного вокруг не 
видели;

— показания г-на М.Ф. о том, что �3 ноября �995 года, около 6.30 утра, он ус-
лышал три выстрела, а примерно через 20 секунд увидел мужчину, бежавшего 
через мост. Однако он не мог описать мужчину и отказался гадать, мог ли это 
быть заявитель;

— показания г-на А.Ф. о том, что �2 ноября �995 года он подвез заявителя к рынку 
на автомобиле своего отца, где заявитель купил сумку, куртку, теннисные туф-
ли и перчатки. Потом они поехали в район, где на следующий день произошло 
убийство, так как у заявителя там были дела. Заявитель пошел в посадку и от-
сутствовал �0 или �2 минут, после чего они вернулись домой и договорились, 
что г-н А.Ф. подвезет заявителя на следующее утро «на встречу с шефом». Они 
приехали на место на следующий день и г-н А.Ф. со своим отцом ждали заяви-
теля в автомобиле. Заявитель вернулся без куртки, очень возбужденный и сооб-
щим им, что столкнулся с подозрительными людьми. По пути заявитель выбро-
сил свои туфли и перчатки из окна. Отец г-на А.Ф. дал такие же показания;

— показания г-жи А.И., данные в ходе досудебного расследования, о том, что �3 
ноября �995 года около 6.�5 утра она видела мужчину, стоявшего на железно-
дорожном мосту, рядом с темной сумкой и с руками в карманах;

— заключение эксперта о пулях, попавших в г-на О.М., в соответствии с которым 
пули могли быть выпущены из пистолета одной из восьми иностранных моделей;
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— заключение эксперта о том, что не исключается стрельба из одного из таких 
пистолетов в перчатках, подобных тем, которые заявитель имел при себе, как 
указано г-ном А.Ф. (водителем);

— два судебно-медицинских заключения об обстоятельствах и причинах смерти 
г-на О.М., которые описали его ранения и установили, что выстрелы произво-
дились с различного расстояния;

— показания начальника заявителя, занимающегося обменом валюты, в отноше-
нии низкого дохода заявителя;

— записи о сделках обмена валюты, совершенных в соответствующее время, в со-
ответствии с которыми никто не обменивал суммы более 500 долларов США за 
один раз; и

— заключение психиатрической экспертизы заявителя, в соответствии с которой 
тот не страдает расстройствами психики и может отвечать за свои действия.

22. В тексте приговора не было каких-либо ссылок на признательные показания г-
на Н.Л. или на утверждения заявителя о том, что они были даны под давлением.

23. Перечислив вышеуказанные доказательства, суд пришел к выводу:

«Оценив доказательства дела, суд считает установленным, что [заявитель]… совер-
шил убийство из корыстных побуждений, квалифицируемое в соответствии со статьей 
93 пунктом «а» Уголовного кодекса. Его умышленные действия, выраженные в приобре-
тении, ношении и хранении огнестрельного оружия, предусмотрены статьи 222 часть 1 
Уголовного кодекса Украины…»

24. Заявитель подал кассационную жалобу. Он утверждал, среди прочего, что при-
знание его виновным не основано на доказательствах и фактически базируется в ре-
шающей степени на первоначальных показаниях г-на Н.Л., которые были даны без 
участия адвоката при допросе в качестве свидетеля без защиты от самообличения и от 
которых тот впоследствии отказался, поскольку дал их под давлением. Он утверждал, 
что без ссылки на эти показания все другие доказательства были бы недостаточны для 
установления фактов, в частности в отношении владения оружием и уплаты денег за 
убийство.

25. Защитник заявителя подал отдельную кассационную жалобу, в которой он под-
держал доводы заявителя в отношении недостаточности доказательств виновности. Он 
отметил, в частности, что не было никаких доказательств того, что заявитель имел 
пистолет, тем более стрелял из него, а также что �2 000 долларов, якобы переданные 
заявителю, когда-либо существовали, тем более передавались ему, как это утверждает-
ся, и доказывал, что невозможно точно установить, где был заявитель, когда г-н О.М. 
был ранен.

26. �� марта 2004 года Верховный Суд оставил в силе приговор от 3 октября 2003 
года в силе. В тексте своего определения он обобщил доказательства, на которых осно-
вывалось осуждение, а также сослался на следующее признание, сделанное г-ном Н.Л.:

«В ходе слушания [судом первой инстанции] также были исследованы показания [г-на 
Н.Л.], данные им в ходе досудебного расследования, в которых он подтверждал, что 
после разговора с [г-жой О.М.] он сказал [заявителю] об этом, а последний сказал, что, 
чтобы подготовить убийство, ему нужны 2 000 долларов США и 10 000 долларов США 
после совершения. Он дал [заявителю] 2 000 долларов США, и последний показал ему 
оружие, которое приобрел. После убийства [г-на О.М.] 15 ноября 1995 он заплатил [за-
явителю] 10 000 долларов США, и последний сказал ему, что он избавился от пистолета, 
куртки, перчаток и ботинок.

Доводы [заявителя] о том, что [г-н Н.Л.] ложно обвинил его и себя под физическим дав-
лением милиции, были также исследованы и признаны необоснованными…»

27. В заключение своей аргументации Верховный Суд указал:
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«Следовательно, суд [первой инстанции] исследовал все обстоятельства дела. Оце-
нив доказательства в совокупности, суд [первой инстанции] пришел к выводу, что 
[заявитель] совершил умышленное убийство [г-на О.М.] из корыстных побуждений и 
правильно квалифицировал его по статье 93 (а) Уголовного кодекса �960 года».

II. ВнУтреннее нАЦИонАЛЬное ЗАконоДАтеЛЬСтВо

�. Уголовный кодекс �960 года (частично отмененный Уголовным кодексом 200� 
года)

28. Статья 93 (убийство с отягчающими обстоятельствами), пункт «а», определяет 
«убийство из корыстных побуждений» как преступление, предусматривающее наказа-
ние в виде лишения свободы вплоть до пожизненного и конфискацию имущества;

29. Статья 94 (убийство) определяет «умышленное убийство, совершенное без ука-
занных в статье 93 признаков», как преступление, предусматривающее наказание в 
виде лишения свободы на срок до �5 лет;

30. Статья �79 (Отказ свидетеля от дали показаний либо эксперта или переводчика 
от выполнения возложенных на них обязанностей) определяет отказ свидетеля от дачи 
показаний как преступление, предусматривающее наказание в виде исправительных 
работ или штрафа.

2. Уголовно-процессуальный кодекс
3�. В соответствии со статьей 43 (Обвиняемый и его права) и 43-� (Подозреваемый) 

Кодекса, подозреваемый и обвиняемый имеют право отказаться давать показания и 
иметь защитника и свидание с ним до первого допроса;

32. Статья 70 (Обязанности свидетеля) and 7� (Ответственность свидетеля) не пре-
дусматривает таких гарантий. �3 июня 2000 года Кодекс был дополнен статьей 69-
�(Права свидетеля), которая давала свидетелям право отказаться давать показания в 
отношении себя, членов семьи и близких родственников.

ПРАВО

I. ПреДМет рАССМотренИЯ

33. Суд отмечает, что в августе 2007 года, после уведомления Правительства-ответ-
чика о заявлении, заявитель дополнительно пожаловался на основании статьи 3 Кон-
венции на условия его содержания под стражей в период с 2002 по 2004 годы.

34. По мнению Суда, эта жалоба не является развитием первоначальных жалоб, 
поданных в Суд тремя годами ранее, которые стороны комментировали. Поэтому Суд 
считает, что не следует теперь поднимать эти вопросы в данном контексте (см. Skubenko 
v. Ukraine (dec.), № 4��52/98, 6 апреля 2004 года).

II. УтВерЖДАеМое нАрУШенИе СтАтЬИ 6 § 1 конВенЦИИ

35. Заявитель жаловался, что он не получил справедливого судебного разбиратель-
ства; он утверждал, в частности, что был осужден исключительно на основании при-
знаний г-на Н.Л., которые были получены в результате незаконного принуждения. Он 
ссылался на статью 6 § � Конвенции, которая предусматривает следующее:
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«При определении … любого уголовного обвинения против него, каждый имеет право на 
справедливое … рассмотрение … судом …»

A. приемлемость

36. Правительство утверждало, что заявитель не исчерпал всех доступных нацио-
нальных средств правовой защиты в отношении своей жалобы. В частности, в своей 
кассационной жалобе он не указал на невозможность допросить г-на Н.Л. в суде.

37. Заявитель не согласился. Он утверждал, что если бы он, как предлагает Прави-
тельство, пожаловался на невозможность допросить г-на Н.Л., место пребывания ко-
торого было неизвестно, он по сути настоял бы на отсрочке судебного разбирательства 
на неопределенный период времени. Это было бы против его интересов, поскольку он 
оставался бы в состоянии неопределенности своей судьбы. Кроме того, в этом случае 
срок его содержания под стражей мог быть продлен. Наконец, с течением времени 
было бы все более сложно исследовать другие источники доказательств. С другой сто-
роны, заявитель полагал, что невозможность допросить г-на Н.Л. могла быть исправле-
на другими процессуальными средствами, такими как исключение его первоначальных 
признаний из состава доказательств. Когда заявитель обнаружил, что эти признатель-
ные показания составили основу для его осуждения, он соответствующим образом под-
нял этот вопрос в кассационной жалобе.

38. Суд напоминает, что вопрос в данном деле — это не судебное рассмотрение и 
осуждение заявителя в отсутствие его сообвиняемого, а утверждаемое несправедливое 
использование признательных показаний сообвиняемого как основы для осуждения 
заявителя. Суд указывает, что заявитель подробно осветил этот вопрос в своей касса-
ционной жалобе. Поэтому он отклоняет возражение Правительства.

39. Суд полагает, что жалоба заявителя не является откровенно необоснованной 
в значении статьи 35 § 3 Конвенции. Он также отмечает, что она не является непри-
емлемой по каким-либо другим основаниям. Таким образом, он должен признать ее 
приемлемой.

б. по суЩеству

1. Доводы сторон

40. Заявитель утверждал, что хотя суд первой инстанции прямо не сослался на по-
казания г-на Н.Л. в своем приговоре, они были главным источником доказательства 
его виновности. Эти показания не только широко использовались в определении суда 
кассационной инстанции, но без них все другие имеющиеся доказательств в своей 
совокупности не могли привести к осуждению заявителя в такой формулировке. За-
явитель не видел каких-либо причин возражать против исследования показаний г-на 
Н.Л. в ходе судебного разбирательства, поскольку г-н Н.Л. отказался от своего перво-
начального признания, как только освободился от давления со стороны милиции, и 
потом последовательно утверждал — как в прокуратуре, так и в суде — что заявитель 
и он невиновны. Однако судебные органы посчитали уместным полагаться только на 
первоначальные показания, которые г-н Н.Л. дал под принуждением и в отсутствие 
процессуальных гарантий против самообличения, никак не приняв во внимание его 
утверждения о невиновности; следовательно, осуждение заявителя, основанное на этих 
показаниях, было несправедливым.

4�. Правительство возражало против этого. Они утверждали, что осуждение заяви-
теля не основывалось в решающей степени на показаниях Н.Л. Суды располагали це-
лой совокупностью источников доказательств, в том числе многочисленными свидете-
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лями и несколькими заключениями судебных экспертиз. Однако, даже предположив, 
что первоначальные показания г-на Н.Л. составили основу, среди прочих источников 
доказательств, для осуждения заявителя, использование этих показаний не было не-
справедливым. В частности, перед тем, как использовать рассматриваемые показания 
для установления фактов, органы власти предприняли разумные попытки отыскать г-
на Н.Л. и обеспечить его явку в суд. Когда эти попытки оказались безуспешными, суд 
первой инстанции сначала поставил перед сторонами вопрос о том, можно ли начать 
рассмотрение дела в отсутствие г-на Н.Л., а впоследствии — будут ли какие-либо воз-
ражения против исследования его предыдущих показаний. Защита никогда не возра-
жала против этого предложения. Наконец, показания г-на Н.Л. были прочитаны в ходе 
публичного слушания, и заявитель имел все возможности их опровергнуть.

2. Оценка Суда

42. Суд напоминает, что хотя статья 6 гарантирует право на справедливое судебное 
разбирательство, она не устанавливает никаких правил допустимости доказательств как 
таковых, что является преимущественно вопросом регулирования национального закона 
(см., среди других решений, Schenk v. Switzerland, �2 июля �988 года, § 46, Series A № �40, 
и Teixeira de Castro v. Portugal, 9 июня �998, § 34, Reports �998-IV). Следовательно — не 
дело Суда определять в принципе, может ли определенный тип доказательств, в том 
числе показания отсутствующего сообвиняемого быть допустимым или, на самом деле, 
является ли заявитель виновным. Вопрос, на который следует ответить, — был ли про-
цесс в целом, в том числе способ получения доказательств, справедливым (см., среди 
прочего, Jalloh v. Germany [GC], № 548�0/00, § 95, ECHR 2006-...).

43. Невозможность обеспечить явку свидетеля в суд, в автономном значении вы-
ражения, не вызывает само по себе необходимости отказаться от обвинения. В такой 
ситуации, национальные суды могут, при условии уважения прав защиты, принять во 
внимание показания, полученные в ходе досудебного расследования, в частности, если 
суд может принять во внимание, что эти показания должны подкрепляться другими 
имеющимися доказательствами. Однако может возникнуть проблема, если осуждение 
основывается исключительно или в решающей степени на этих показаниях (см., среди 
других источников, Asch v. Austria, 26 апреля �99� года, §§ 25, 27, Series A № 203; Artner 
v. Austria, 28 августа �992 года, § 2�, Series A № 242-A; Doorson v. the Netherlands, 26 мар-
та �996 года, § 80, Reports of Judgments and Decisions �996-II; и Luca v. Italy, № 33354/96, 
§ 40, ECHR 200�-II).

44. В отношении обстоятельств данного дела Суд отмечает изначально, что пока-
зания г-на Н.Л., хотя и зачитанные в ходе судебного заседания среди других матери-
алов дела, не были прямо упомянуты в тексте решения от 3 октября 2003 года. Суд 
напоминает, с другой стороны, что заявитель был признан виновным, в частности, в 
квалифицированном убийстве «из корыстных побуждений», а не, например, в неква-
лифицированном убийстве, которое определено другой статьей уголовного закона. Суд 
первой инстанции посчитал установленным, что заявитель имел корыстные побужде-
ния и отметил, что ему действительно заплатили �2 000 долларов США двумя платежа-
ми в 2 000 и �0 000 долларов США. В своей кассационной жалобе заявитель утверждал, 
что за исключением показаний г-на Н.Л. и в свете других имеющихся доказательств, 
утверждения о его уговоре с г-ном Н.Л., действительном платеже и упомянутых суммах 
оставались чисто спекулятивными. Также, помимо того факта, что г-н О.М. был ранен 
несколькими выстрелами из оружия неизвестного производства, только первоначаль-
ные показания г-на Н.Л. были источником доказательства того, что заявитель действи-
тельно мог иметь при себе оружие.

45. В ответ на доводы заявителя Верховный Суд в своем определении от �� марта 
2004 года прямо сослался на оспариваемые показания и отметил, что не было причин 
считать их недопустимыми, поскольку не было окончательного решения о том, что они 
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были даны под принуждением. Верховный Суд также отметил, что суд первой инстан-
ции «надлежащим образом оценил доказательства в их совокупности», ссылаясь, таким 
образом, на весь комплекс доказательств, рассмотренных в ходе судебного следствия.

46. В свете вышесказанного Суд считает, что признательные показания г-на Н.Л. 
были важными для того, чтобы обеспечить признание заявителя виновным в предъяв-
ленном обвинении.

47. Поэтому Суд должен рассмотреть, соответствовало ли использование этих пока-
заний требованиям справедливости, изложенным в статье 6 § � Конвенции.

48. В этом отношении Суд напоминает, что при определении, был ли процесс в 
целом справедливым, должно приниматься во внимание качество доказательств, в том 
числе не вызывают ли обстоятельства, в которых они получены, сомнений в их надеж-
ности и точности.

49. Суд ранее установил, что если национальные судебные органы сталкиваются 
с несколькими противоречивыми версиями правды, предлагаемыми одним и тем же 
лицом, их окончательное предпочтение показаниям, данным следственным органами 
перед теми, что даны в открытом суде, само по себе не является проблемой с точки 
зрения Конвенции, если это предпочтение обосновано и сами показания даны лицом 
по доброй воле (см. Camilleri v. Malta (dec.), № 5�760/99, �6 марта 2000 года). С другой 
стороны, надежность доказательств будет подорвана, если они получены в нарушение 
права на молчание и привилегии против самообличения. Право не изобличать себя, в 
частности, предполагает, что обвинитель в уголовном деле пытается доказать свое об-
винение против обвиняемого, не прибегая к доказательствам, полученным против воли 
обвиняемого методами принуждения или давления (см., среди прочего, Saunders v. the 
United Kingdom, �7 декабря �996 года, § 68, Reports �996-VI, и Jalloh, цит. выше, § �00). 
Если возникают сомнения в отношении надежности определенного источника доказа-
тельств, необходимость в подтверждении его доказательствами из других источников, 
становится, соответственно, больше (см. с соответствующими поправками, Jalloh, цит. 
выше, § 96).

50. Что касается фактов данного дела, Суд напоминает, что г-н Н.Л. дал свои при-
знательные показания при допросе в качестве свидетеля. При отсутствии каких-либо 
решающих доказательств в отношении дурного обращения с ним, Суд не может уста-
новить вне разумного сомнения, что он дал свои показания под давлением. С другой 
стороны, Суд отмечает, что, в отличие от подозреваемого или обвиняемого, которые 
имели право хранить молчание в соответствии с применимым правом, свидетель был 
обязан сообщить все ему известное под угрозой уголовного наказания. Более того, в 
отличие от подозреваемого или обвиняемого, свидетель не имел по закону права кон-
сультироваться с адвокатом перед первым допросом.

5�. Хотя в данном деле речь идет о признании виновным не автора признательных 
показаний, а его сообвиняемого, Суд считает, что основополагающие принципы явля-
ются в целом такими же, и эти показания, полученные в отсутствие процессуальных 
гарантий, должны рассматриваться с крайней осторожностью, принимая во внимание, 
в частности, тот факт, что г-н Н.Л. немедленно отказался от них, пожаловавшись в 
компетентные органы о том, что он дал их под давлением. Более того, г-н Н.Л. после-
довательно отрицал свои первоначальные признания не только в ходе первого судебно-
го рассмотрения, но также на стадии досудебного расследования.

52. Учитывая то, что, как отмечено выше, признательные показания г-на Н.Л., ко-
торого заявитель не мог допросить в открытом суде, данные им в отсутствие процессу-
альных гарантий против самообличения, были использованы в решающей степени для 
установления фактов, важных для квалификации действий заявителя, суд считает, что 
права защиты были ограничены в степени, которая подрывает справедливость процесса 
в целом.

53. Следовательно, здесь было нарушение статьи 6 § � Конвенции.
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III. ДрУГИе нАрУШенИЯ конВенЦИИ

54. Заявитель также жаловался в соответствии со статьей 3 Конвенции на то, что 
в �995 году его в милиции подвергли пыткам и что во время его содержания под стра-
жей в Донецком СИЗО с ноября �995 по декабрь �996 года он страдал от совершенно 
неудовлетворительных условий содержания. Наконец, заявитель утверждал, что второе 
судебное разбирательство после его оправдания в �996 году нарушало его права, пре-
дусмотренные статьей 4 Протокола № 7.

55. Рассмотрев аргументы заявителя в свете всех имеющихся материалов, Суд счи-
тает, что в той степени, в какой вопросы находятся в его компетенции, они не обнару-
живают какой-либо видимости нарушения прав и свобод, изложенных в Конвенции.

56. Следовательно, эту часть заявления следует признать неприемлемой как откро-
венно необоснованную в соответствии со статьей 35 §§ 3 и 4 Конвенции.

IV. ПрИМененИе СтАтЬИ 41 конВенЦИИ

57. Статья 4� Конвенции предусматривает:

«Если суд признает факт нарушения Конвенции или протоколов к ней и если внутрен-
нее законодательство соответствующей Высокой Договорной Стороны предусматривает 
лишь частичную компенсацию, Суд, при необходимости, предоставляет потерпевшей 
стороне справедливую сатисфакцию».

A. вред

58. Заявитель просил о пересмотре дела и требовал �00 000 евро в возмещение не-
материального вреда, причиненного ему якобы несправедливым осуждением.

59. Правительство возражало против этих требований.
60. Суд отмечает, что в данном случае он признал нарушение статьи 6 § � Конвен-

ции. Поскольку требование заявителя касаются установления этого нарушения, Суд 
напоминает, что когда заявитель был осужден вопреки потенциальному нарушению 
его прав, гарантированных статьей 6 Конвенции, он должен, насколько это возможно, 
быть возвращен в положение, в котором он был бы, если бы требования этого поло-
жения соблюдались, и что наиболее соответствующей формой возмещения будет, в 
принципе, судебное разбирательство de novo, если он такового потребует (см. Öcalan v. 
Turkey [GC], № 4622�/99, § 2�0 в конце, ECHR 2005-IV и Popov v. Russia, № 26853/04, 
§ 263, �3 июля 2006). Суд отмечает в этом отношении, что статья �0 Закона Украины 
«Об исполнении решений и применении практики Европейского суда по правам че-
ловека» предусматривает, что судебное разбирательство должно быть открыто заново, 
если Суд установит нарушение Конвенции.

6�. Что касается требований заявителя в отношении присуждения денежной ком-
пенсации за нематериальный вред, Суд считает, что заявителю причинен определенный 
нематериальный вред ввиду длительности судебного разбирательства в отношении него 
в нарушение статьи 6 § � Конвенции. Суд считает, что в конкретных обстоятельствах 
данного дела, будет приемлемым присудить заявителю 2 000 евро в этом отношении 
плюс любые налоги, которые могут быть взысканы.

б. расходы и иЗдержКи

62. Заявитель, которому также была предоставлена правовая помощь, требовал 
2 500 евро в уплату расходов на адвоката для его представительства в Суде.
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63. Правительство отметило, что заявитель не предоставил никаких документов в 
подтверждение своих требований.

64. В соответствии с практикой Суда, заявитель имеет право на возмещение расхо-
дов и издержек только постольку, поскольку было доказано, что они были действитель-
но и необходимо понесены и были разумны по размеру. В данном деле, учитывая, что 
заявителю была предоставлена правовая помощь и он не предоставил доказательств в 
подтверждение своих требований, Суд не присуждает никакого возмещения.

На этих основаниях Суд единогласно

�. Объявляет жалобу по статье 6 § � приемлемой, а остальную часть заявления не-
приемлемой;

2. Признает, что здесь была нарушена статья 6 § � Конвенции;
3. Признает
(a) что государство-ответчик должно уплатить заявителю в течение трех месяцев 

с даты, когда решение станет окончательным в соответствии со статьей 44 § 2 
Конвенции 2 000 (две тысячи) евро в отношении нематериального вреда плюс 
любые налоги, которые могут быть взысканы, в переводе на национальную ва-
люту государства-ответчика по ставке, применимой на дату уплаты;

(b) что после истечения указанных трех месяцев до уплаты должен выплачиваться 
процент на указанную сумму по ставке, равной предельной кредитной ставке 
Европейского центрального банка в течение периода просрочки плюс три про-
центных пункта;

4. Отклоняет другие требования заявителя в отношении справедливой сатисфакции.
Совершено на английском языке и объявлено письменно �8 декабря 2008 года в 

соответствии с правилом 77 §§ 2 т 3 Регламента Суда.

Клаудия вестердийк райт марусте
секретарь глава
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
OF EUROPE

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

ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАм чЕЛОВЕКА

ПЯТАЯ СЕКЦІЯ

ДЕЛО «ШАБЕлЬНИК ПРОТИВ УКРАИНЫ»

(Заява № 16404/03)

Решение

Страсбург 
�9 Февраля 2009

Это решение станет окончательным при обстоятельствах, указанных в статье 44 § 2 
Конвенции. Оно может быть отредактировано.

в деле «Шабельник против Украины»,

Европейский суд по правам человека (пятая секция), заседая в палатой, в состав 
которой вошли судьи:

г-н П. Лоренсен, глава,
г-н Р. Марусте,
г-жа С. Ботучарова,
г-н К. Юнгвирт,
г-н Р. Яґер,
г-н М. Виллигер,
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г-жа З. Калайдиева,
г-н С. Шевчук, ad hoc судья,
и пани К. Вестердийк, секретарь секции,
после закрытого обсуждения 27 января 2009 года, принял следующее решение, кото-

рое было одобрено в тот же день:

ПРОЦЕДУРА

�. Дело было открыто по заявлению (№ �6404/03) против Украины, поданному в 
суд в соответствии со статьей 34 Конвенции по защите прав человека и основных сво-
бод (далее — «Конвенция») гражданином Украины Дмитрием Григорьевичем Шабель-
ником (далее — «Заявитель») 2 апреля 2003 года.

2. Заявитель, которому была предоставлена юридическая помощь, был представ-
лен, г-ном А. Бущенко — адвокатом, практикующим в Харькове. Украинское прави-
тельство (далее — «Правительство»), представлял его уполномоченный г-н Ю. Зайцев 
из Министерства юстиции.

3. Заявитель, в частности, жаловался на то, что его осуждение за убийство г-жи 
К. основывалось на обличающих доказательствах, полученных в нарушение его права 
хранить молчание и не свидетельствовать против себя, также ему препятствовали в эф-
фективном осуществлении права на защиту во время допроса на досудебном следствии 
по делу об убийстве г-жи К.

4. �5 января 2008 года Суд признал заявление частично приемлемым и решил уве-
домить о заявлении Правительство. Было также решено рассматривать одновременно 
вопрос по существу и в отношении приемлемости жалобы (статья 29 § 3).

5. Правительство возражало против совместного рассмотрения вопроса о приемлемос-
ти и по существу заявления. Рассмотрев возражения Правительства, Суд отклонил их.

ФАКТЫ

I. конкретные оБСтоЯтеЛЬСтВА ДеЛА

Заявитель родился в �979 году и в настоящее время находится в тюрьме в городе 
Житомире, Украина.

6. �0 декабря 200� года заявитель был арестован по подозрению в похищении и 
убийстве несовершеннолетней С. Во время задержания заявителю были нанесены лег-
кие телесные повреждения, которые были засвидетельствованы судмедэкспертом.

7. �3 декабря 2003 года Богунский районный суд города Житомира вынес постанов-
ление о помещение заявителя под стражу.

8. �7 декабря 200� года заявителю был предоставлен адвокат.
9. �9 декабря 200� года заявителю было предъявлено обвинение в совершении упо-

мянутого преступления после следственных действий, во время которых заявитель по-
казал милиции места, где был спрятано тело С. и некоторые из принадлежащих ей 
вещей.

�0. �5 февраля 2002 года заявитель, якобы под давлением следователя, написал 
письмо с просьбой провести допрос «о событиях, которые имели место в конце декабря 
200� года по адресу Майдан Рад, 5, в городе Житомире». В своем письме он отметил, 
что он не просит о присутствии адвоката во время допроса. Согласно печати на письме, 
оно было получено Житомирской прокуратурой �8 февраля 2002 года.
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��. �5 февраля 2002 года, якобы по этой просьбе, он был допрошен следователем 
прокуратуры Ш. в качестве свидетеля об обстоятельствах смерти г-жи К. Во время это-
го допроса без адвоката заявитель сознался в убийстве госпожи К. (Уголовное дело по 
убийству г-жи К было возбуждено 29 октября 200� года. 25 декабря 200� г-н К., сын 
г-жи К., был допрошен следователем прокуратуры Ш. в качестве свидетеля и сознался 
в убийстве своей матери. На следующий день он отказался от своего признания. 27 де-
кабря 200� года уголовное дело в отношении К. было закрыто ввиду отсутствия состава 
преступления). В своих показаниях заявитель утверждал, что ему нужны были деньги, 
и, прочитав в газете о намерении г-жи К. купить квартиру, он решил ограбить ее. При-
дя к ней домой и не обнаружив у нее денег, он убил ее. Заявитель указал множество 
деталей о квартире, жертве и о способе убийства. В протоколе допроса заявителя указа-
но, что ему было сообщено об обязанности сообщать обо всем, что он знает по делу, и 
об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний или за дачу заведомо ложных 
показаний в соответствии со статьями 385 и 386 Уголовного Кодекса. Так же в протоко-
ле было указано, что положения статьи 63 Конституции были разъяснены заявителю.

�2. �6 февраля 2002 года заявитель, все еще в качестве свидетеля, участвовал без 
адвоката на воспроизведении обстановки и обстоятельств убийства г-жи К.

�3. В этот же день заявитель был осмотрен судмедэкспертом, который не засвиде-
тельствовал каких-либо следов дурного обращения на его теле. По мнению заявителя, 
это заключение было сфальсифицировано, принимая во внимание то, что предыдущий 
медицинский осмотр, проведенный 22 января 2002 года, обнаружил несколько повреж-
дений на его теле, следы от которых не могли исчезнуть менее чем за месяц.

�4. �8 февраля 2002 года заявитель был вновь допрошен без адвоката прокурором об 
обстоятельствах покупки ножа, который заявитель использовал при убийстве г-жи К.

�5. 22 февраля 2002 года заявитель был опять допрошен без адвоката о ноже, пос-
кольку было установлено, что магазин, в котором заявитель предположительно приоб-
рел его, не продает ножи. Заявитель изменил свои показания и показал, что он убил 
г-жу К. другим ножом, взятым у его отца.

�6. 25 февраля 2002 года следователь прокуратуры Ш. возбудил уголовное дело в 
отношении заявителя по обвинению в убийстве г-жи К. и объединил его с уголовным 
делом по обвинению в похищении и убийстве С.

�7. 3 апреля 2002 года заявителю было предъявлено обвинение в похищении и 
убийстве С. и убийстве К.

�8. 22 мая 2002 года уголовное дело было передано в апелляционный суд Житомир-
ской области, который действовал как суд первой инстанции. По словам заявителя, на 
этой стадии он подал ходатайство о разрешении его матери выступать в качестве его 
представителя, но это ходатайство было отклонено.

�9. Во время судебного разбирательства заявитель утверждал, что он не виновен в 
убийстве г-жи К. Он утверждал, что его заставили сознаться. В то же самое время, он 
признал свою вину в похищении С., но утверждал, что она была убита кем-то другим, 
кого он знал только по имени.

20. �� июля 2002 года Апелляционный суд Житомирской области признал заявителя 
виновным в похищении и в двух убийствах и приговорил его к пожизненному заключе-
нию. Осуждение заявителя по обвинению в убийстве г-жи К. основывалось на его при-
знании, которое соответствовало информации, имеющейся у следственных органов.

2�.Адвокат заявителя Д. обжаловал это решение. В своей кассационной жалобе он 
указывал, inter alia, на нарушение права заявителя на защиту и использование судом до-
казательств, полученных незаконным способом. Он утверждал, что обвинение заявите-
ля в убийстве г-жи К. основывалось исключительно на показаниях, которые были даны 
заявителям в качестве свидетеля и не были подкреплены какими-либо подтверждаю-
щими доказательствами. Кроме того, он утверждал, что некоторые противоречия в сис-
теме доказательств не были приняты во внимание судом, а именно, что медицинский 
осмотр установил, что г-жа К. умерла не раньше 24 октября 200� года, в то время как 
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заявитель якобы убил ее 23 октября 200� года; что газета, из которой заявитель якобы 
узнал о намерениях г-жи К. купить квартиру была опубликована 25 октября 200� года, 
после смерти г-жи К.; что по показаниям свидетелей г-жа К. была не тем человеком, 
который позволил бы незнакомцу зайти в ее квартиру и говорил бы с ним откровенно 
о своих личных отношениях.

22. Заявитель поставил такие же вопросы в своей кассационной жалобе. Кроме 
того, он подал жалобу на то, что следствие не установило местонахождение М., кото-
рый был его сообщником в деле о похищения и убийстве С.

23. �0 октября 2002 года Верховный Суд Украины оставил в силе решение апел-
ляционного суда. В ответ на доводы заявителя и его адвоката о нарушении права на 
защиту суд указал:

«Доводы жалоб о нарушении права на защиту Д. Шабельника во время его допроса в 
качестве свидетеля по преступлению против К. необоснованны.

Находясь под стражей по подозрению в совершении другого преступления, 15 февраля 
2002 года Шабельник Д. написал письмо, в котором выразил свое желание добровольно 
дать показания о событиях, которые имели место в конце октября 2001 года по адресу 
улица Майдан Рад, 5. Поскольку в его письме он не указал, какую информацию он хотел 
сообщить, следственные органы правомерно опросили его в качестве свидетеля. Поло-
жение статьи 63 Конституции были ему разъяснены».

Суд так же повторил мотивацию Житомирского апелляционного суда и пришел к 
выводу, что заявитель мог быть знаком с обстоятельствами убийства г-жа К., только 
если он сам его совершил.

II. СоотВетСтВУЮЩее нАЦИонАЛЬное ЗАконоДАтеЛЬСтВо

а. Конституция уКраины 1996 года

Статья 59

Каждый имеет право на правовую помощь. В предусмотренных законом случаях 
эта помощь предоставляется бесплатно. Каждый свободен в выборе защитника своих 
прав.

Для обеспечения права на защиту от обвинения и предоставления правовой помо-
щи при решении дел в судах и других государственных органах в Украине действует 
адвокатура.

Статья 63

Лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения в от-
ношении себя, членов семьи или близких родственников, круг которых определяется 
законом.

Подозреваемый, обвиняемый или подсудимый имеет право на защиту…

б. уголовно процессуальный КодеКс («упК»)

Статья 45 УПК предусматривает обязательное участие защитника по делам лиц, по-
дозреваемым или обвиняемым в преступлении, если, inter alia, санкция статьи, по кото-
рой квалифицируется преступление, предусматривает пожизненное лишение свободы.



���

окремі рішення європейського сУдУ, що стосУються мвс УкрАїни

27. Статья 69 УПК предусматривает, что свидетель имеет право отказаться от дачи 
показаний, которое бы его изобличали.

28. Статья 70 УПК предусматривает, что лицо, вызванное в качестве свидетеля, 
обязано давать правдивые показания об известных ему обстоятельствах по делу.

29.Статья 7� УПК предусматривает, что свидетель несет уголовную ответственность 
за дачу заведомо ложных показаний.

30. Статья 4004 УПК предусматривает возможность пересмотра дела в порядке ис-
ключительного производства, в частности, в случае серьезного нарушения процессу-
ально законодательства.

в. уголовный КодеКс уКраины, 2001 года

В соответствии с частью 2 статьи ��5 Кодекса убийство, совершенное лицом, ранее 
совершившим умышленное убийство, наказывается лишением свободы от десяти до 
пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

32. В соответствии с частью � статьи 384 Кодекса заведомо ложные показания сви-
детеля во время производства дознания или досудебного следствия наказываются ис-
правительными работами на срок до двух лет или арестом на срок до шести месяцев 
или ограничением свободы на срок до двух лет.

33. В соответствии со статьей 385 Кодекса отказ свидетеля без уважительной при-
чины от дачи показаний на суде или во время проведения досудебного следствия на-
казывается арестом на срок до шести месяцев. В то же самое время, эта статья пре-
дусматривает, что отказ давать показания в отношении себя во время дознания или 
досудебного следствия или в суде не подлежит уголовной ответственности.

г. ЗаКон об исполнении реШений и применении праКтиКи 
европейсКого суда по правам человеКа, 2006 года

34. Статья �0 Закона предусматривает дополнительные меры индивидуального ха-
рактера относительно исполнения решения Суда, включая пересмотр дела судом или 
возобновление производства по делу.

ПРАВО

I. ПреДПоЛАГАеМое нАрУШенИе СтАтЬИ 6 §§ 1 И 3 конВенЦИИ

35. Заявитель утверждает, что его право на справедливое судебное разбирательство 
было нарушено, поскольку его осуждение за убийство г-жи К. основывалось на призна-
нии, полученного от него под принуждением в отсутствие адвоката. Он так же заявлял, 
что местные суды отказали ему в предоставлении разрешения его матери выступать его 
представителем в процессе в отношении него. Он ссылался на статью 6 §§ � и 3 (с) 
Конвенции, которая гласит в ее соответствующих частях:

«1.Каждый в случае спора о … предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет 
право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независи-
мым и беспристрастным судом, созданным на основании закона...

3. Каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления имеет как минимум сле-
дующие права:
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с) защищать себя лично или через посредство выбранного им самим защитника или, при 
недостатке у него средств для оплаты услуг защитника, пользоваться услугами назна-
ченного ему защитника бесплатно, когда того требуют интересы правосудия; …»

A. допустимость

36. Правительство заявляет, что жалобы заявителя о нарушении права на защиту и 
право не свидетельствовать против самого себя во время следственных процедур �5 и 
�6 февраля 2002 года несовместимы ratione materiae с положениями статьи 6 §§ � и 3 (с) 
Конвенции. Оно считает, что уголовная процедура в отношении заявителя по убийству 
г-жи К. началась только 25 февраля 2002 года.

37. Заявитель согласился с тем, что формально ему было выдвинуто обвинение 25 
февраля 2002 года, но он утверждал, что следствие, проводимое до этой даты, было на-
правлено на получение доказательств о его участии в убийстве г-жи К.

38. Суд считает, что утверждения Правительства относительно приемлемости Ста-
тьи 6 § � и 3 (c) очень близко связаны с существом дела, что оно должно быть присо-
единено к нему и рассматриваться вместе.

39.В отношении жалоб заявителя на то, что национальный суд отказался предо-
ставить возможность его матери действовать в качестве его дополнительного (неюри-
дического) представителя во время судебного процесса, Суд напоминает, что право на 
правовое представительство по собственному выбору, предусмотренное этим положе-
нием, не имеет абсолютного характера. Требование закона о том, что защитник должен 
иметь юридическое образование, не является нарушением вышеупомянутого положе-
ния. Кроме того, Суд отмечает, что заявитель был представлен адвокатом на момент 
подачи рассматриваемого ходатайства и адвокат продолжал представлять его интересы 
на протяжении процесса. В материалах дела ничто не указывает на то, что заявитель 
не мог свободно выбрать любого другого адвоката с необходимой квалификацией. Воз-
можность быть представленным родственниками, предусмотренная уголовно-процес-
суальным правом, является дополнительной по отношению к праву на защиту и не 
подпадает под защиту Статьи 6 § 3(c) Конвенции.

40. Следовательно, Суд отклоняет жалобу заявителя об отказе в предоставлении его 
матери возможности действовать в качестве его представителя и присоединяет к рас-
смотрению по существу возражения Правительства в отношении применимости статьи 
6 к следственным действиям, проведенным между �5 и 25 февраля 2002 года. Суд также 
отмечает, что остальная часть жалобы заявителя по статье 6 не является откровенно 
необоснованной в значении статьи 35 § 3 Конвенции. Он так же отмечает, что нет ка-
ких-либо других оснований для неприемлемости. Таким образом, он должен признать 
ее приемлемой.

б. по суЩеству

1. Аргументы сторон

(a) Правительство

4�. Правительство считает, что статья 6 Конвенции применима к настоящему слу-
чаю только с момента, когда заявителю 25 февраля 2002 года формально было предъяв-
лено обвинение в убийстве г-жи К. По их мнению, следственные действия, которые 
проводились с участием заявителя до этой даты, не подпадают под действие статьи 6, 
поскольку заявитель участвовал в них добровольно в качестве свидетеля и, таким обра-
зом, не нуждался в помощи адвоката.
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42. Они также утверждали, что получив свидетельские показания заявителя об учас-
тии в убийстве г-жи К., местные органы власти должны были проверить достоверность 
этих показаний, чтобы избежать необоснованного возбуждения уголовного дела в от-
ношении заявителя. Оно обратило внимание на то, что до признания заявителя г-н К. 
сознался в этом же убийстве г-жи К., но проверив это признание, следователь устано-
вил, что в действиях г-на К. не было состава преступления.

43. Правительство сравнило обстоятельства данного дела с обстоятельствами в делах 
Funke v. France (25 февраля �993 года, Серия А, № 256-А) и Saunders v. United Kingdom 
(�7 декабря �996 года, Сборник мнений и решений �996-VI), в которых суд признал нару-
шение прав заявителя не свидетельствовать против самого себя. Правительство указы-
вает, что по вышеупомянутым делам у органов власти были обоснованные подозрения 
об участии заявителей в преступлениях, в то время как по настоящему делу местные 
органы власти не обладали информацией об участии заявителя в убийстве г-жи К. до 
получения его письма от �5 февраля 2002 года.

44. Правительство утверждало, что следователь сообщил заявителю о его праве не 
свидетельствовать против самого себя, гарантированном Конституцией Украины. Кро-
ме того, оно отметило, что аргументы заявителя о принуждении к признанию были не-
обоснованны и Суд признал неприемлемой жалобу заявителя по статье 3 Конвенции.

45. Относительно использования этого доказательства Правительство утверждало, 
что признание заявителя было подтверждено тем, что он описывал г-жу К., ее одеж-
ду, квартиру, ее отношения с родственниками и соседями и то, как она была убита и 
утверждал, что он узнал из газеты, будто г-жа К. хочет продать квартиру; вся эта ин-
формация соответствует информации, полученной милицией из других источников. По 
мнению Правительства, тот факт, что г-жа К. была убита предметом с режущим краем 
и что нож, который заявитель выдал милиции, соответствовал этому описанию, был 
дополнительным доказательством вины.

(b) Заявитель

46. Заявитель отметил, что поскольку он уже был задержан в связи с другим уголов-
ным делом, следователю не нужно было предъявлять ему новое формальное обвинение 
в определенный период времени, чтобы обеспечить его задержание. Поэтому формаль-
ное обвинение заявителю было выдвинуто только после того, как обвинение получило 
от него все показания, необходимые, чтобы добиться его осуждения судом.

47. Заявитель утверждал, что, несмотря на то, что у него был адвокат в другом уго-
ловном деле против него, ему было отказано в участии адвоката в деле об убийстве 
г-жи К. Заявитель отметил, что он никогда не отказывался от права на адвоката и это 
не разрешается по закону при формальном обвинении, которое может закончиться по-
жизненным лишением свободы (см. § 26 выше).

48. Заявитель утверждал, что без адвоката он находился в замешательстве относи-
тельно последствий его отказа от дачи показаний. Более того, протокол его допроса 
содержал четкое упоминание об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний, 
в то время как право хранить молчание было упомянуто только в виде ссылки на соот-
ветствующее положение Конституции, что не может служить доказательством того, что 
это право было надлежащим способом разъяснено ему.

49. Заявитель отметил, что отказ от правовой помощи на этой стадии повлиял на 
справедливость всего процесса, учитывая то, что это признание послужило главным 
основанием для его осуждения. В этом последнем отношении, он утверждал, что его 
признание не содержало подробностей, которые бы не были известны милиции. Более 
того, место преступления не содержало каких-либо признаков, подтверждающих его 
присутствие там. Заявитель отмечает, что медицинское обследование установило, что 
повреждения на теле г-жи К. могли быть нанесены каким-либо предметом с режущим 
краем, в то время как не было доказательств, что для убийства г-жи К. был использован 
конкретный нож, найденный милицией у заявителя.
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50. Наконец, заявитель утверждает, что в дополнение к вышеизложенным аргумен-
там, его признание противоречит некоторым другим важным доказательствам по делу 
(см. § 2� выше).

2. Оценка Суда

(a) Общие принципы

5�. Поскольку требования статьи 6 § 3 считаются частным аспектом права на спра-
ведливое судебное разбирательство, гарантированного статьей 6 § �, Суд будет рассмат-
ривать жалобу относительно этих двух положений, взятых вместе (см., среди прочего, 
Van Mechelen and Others v. the Netherlands, решение от 23 апреля �997 года, Сборник �997-3, 
стр. 7��, § 49)

52. В соответствии с практикой Суда, даже если главное назначение статьи 6, пос-
кольку это касается уголовного дела, обеспечить справедливое судебное разбирательс-
тво «судом», компетентным разрешать «любое уголовное обвинение», из этого не сле-
дует, что эта статья не применяется к досудебному следствию. Таким образом, статья 
6 — особенно § 3 — может применяться до того как дело передано на судебное разби-
рательство постольку, поскольку справедливость судебного процесса может быть серь-
езно подорвана первоначальным несоблюдением этих ее положений (см. Imbrioscia v. 
Switzerland, решение от 24 ноября �993 года, Серия А № 275, стр. �3, § 36). Как статья 
6 §§ � и 3(c) должна применяться при досудебном расследовании, зависит от особен-
ностей соответствующей процедуры и обстоятельств дела. Момент, с которого статья 6 
применяется в «уголовных» делах, так же зависит от обстоятельств дела, так как выда-
ющееся место, которое в демократических обществах занимает право на справедливое 
судебное разбирательство, вынуждает Суд отдать предпочтение «существенной», а не 
«формальной» концепции «обвинения», предусмотренного статьей 6 § �. Суд обязан 
смотреть сквозь видимость и исследовать действительное осуществление рассматривае-
мой процедуры (см. Deweer v. Belgium, 27 февраля �980 года, § 44, Серия А № 35).

53. Суд так же повторяет, что хотя право каждого обвиняемого в уголовном право-
нарушении на эффективную защиту адвоката, — если необходимо, то официально на-
значенным, — не является абсолютным, оно является одной из основополагающих при-
знаков справедливого судебного разбирательства (см. Krombach v. France, № 2973�/96, 
§ 89, ECHR 200�-II). Кроме того, статья 6 также может иметь значение до того, как 
дело передано для судебного разбирательства постольку, поскольку справедливость су-
дебного процесса может быть серьезно подорвана первоначальным ее несоблюдением 
(см. Imbrioscia, цит. выше, § 36; и Öcalan v. Turkey [GC], № 4622�/99, § �3�, ECHR 
2005-...). Как статья 6 §§ � и 3(c) должна применяться при досудебном расследовании, 
зависит от особенностей соответствующей процедуры и обстоятельств дела. Статья 6, 
как правило, требует, чтобы обвиняемому позволялось воспользоваться помощью ад-
воката уже на первоначальной стадии допроса полиции. Право на защиту, в принципе, 
будет бесповоротно нарушено, если обличительные показания, полученные во время 
полицейского допроса без доступа к адвокату используются для признания его винов-
ным (Salduz v. Turkey [GC], № 3639�/02, § 55, 27 ноября 2008 года).

54. Суд повторяет, что в соответствии со статьей �9 Конвенции его обязанностью яв-
ляется обеспечение соблюдения обязательств, взятых на себя государствами — членами 
Конвенции. В частности, в его функции не входит рассматривать фактические или 
юридические ошибки, якобы совершенные национальными судами до тех пор, пока 
это не нарушает права и свободы, защищаемые Конвенцией. Хотя статья 6 гарантирует 
право на справедливое судебное разбирательство, она не устанавливает как таковых ни-
каких правил допустимости доказательств, что первоначально является предметом на-
ционального законодательства (см. Schenk v. Switzerland, решение от �2 июля �988 года, 
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Серия А № �40, стp. 29, §§ 45-46, и Teixeira de Castro v. Portugal, решение от 9 июня 
�998 года, Сборник �998-IV, стp. �462, § 34).

55. Относительно использования доказательств, полученных в нарушение права хра-
нить молчание и не свидетельствовать против себя, Суд напоминает, что эти права яв-
ляются общепризнанными международными стандартами, которые составляют сердце-
вину понятия справедливого судебного разбирательства в значении статьи 6. Их смысл 
состоит, кроме прочего, в защите обвиняемого от неправомерного принуждения со сто-
роны властей, и, таким образом, в содействии избеганию судебных ошибок и дости-
жению цели статьи 6. Право не свидетельствовать против себя, в частности, предпо-
лагает, что обвинение в уголовном деле старается доказать виновность обвиняемого, 
не прибегая к доказательствам, которые были получены путем принуждения или на-
силия вопреки воле обвиняемого (см., inter alia, Saunders v. the United Kingdom, цит. вы-
ше, § 68; Heaney and McGuinness, цит. выше, § 40; J.B. v. Switzerland, №. 3�827/96, § 64, 
ECHR 200�-III; и Allan, цит. выше, § 44).

(b) Применение вышеупомянутых принципов к данному делу

56. Суд сначала будет оценивать применимость статьи 6 к периоду расследования 
между �5 февраля 2002 года, когда заявитель сознался в убийстве г-жи К., и 25 февраля 
2002 года, когда ему официально было предъявлено обвинение в преступлении.

57. Суд отмечает, что с первого допроса заявителя стало ясно, что он не просто да-
вал свидетельские показания о преступлении, а на самом деле признавался в его совер-
шении. С момента, когда заявитель впервые сделал признание, нельзя утверждать, что 
следователь не подозревал о причастности заявителя к убийству. Наличие такого по-
дозрения подтверждается тем, что следователь предпринял последующие шаги, чтобы 
проверить достоверность самообличающих показаний заявителя и провел следствен-
ные действия, такие как воспроизведение обстановки и обстоятельств преступления, 
что обычно проводится с подозреваемым. По мнению Суда, положение заявителя было 
серьезно затронуто, как только начали расследовать подозрение в отношении него и 
собирать доказательства обвинения (см. X v. the United Kingdom, № 728/74, решение Ко-
миссии от �� мая �978 года, Сборник судебных решений (DR) �4, стp. 27). Поэтому Суд 
приходит к заключению, что в обстоятельствах данного дела статья 6 была применимой 
с �5 февраля 2002 года, когда он сознался в убийстве г-жи К., и отклоняет предвари-
тельные возражения Правительства.

58. Суд повторяет, что особенно если речь идет о пожизненном лишении свободы, 
интересы правосудия в принципе требуют юридического представительства (см. Benham 
v. the United Kingdom, № �9380/92, § 6�, �0 июнь �996 года). К тому же Суд отмечает, что 
украинское законодательство предусматривает обязательную юридическую помощь ли-
цам, которым в случае осуждения грозит пожизненное лишение свободы. Таково было 
положение заявителя, поскольку он уже был обвинен в убийстве и обвинение во вто-
ром убийстве делало возможным наказание в виде пожизненного заключения (см. § 26 
выше). Суд считает, что юридическое представительство заявителя во время допроса 
было необходимым в интересах правосудия.

59. Кроме того, несмотря на аргументы Правительства о том, что право заявите-
ля хранить молчание защищалось национальным законодательством и не было доказа-
тельств дурного обращения с целью получить признание, обстоятельства дела наводят 
на мысль, что эти его показания были получены вопреки его воле. Хотя заявитель не 
доказал какого-либо физического принуждения со стороны следователя, то, что другой 
человек в ходе того же расследования также сознался в убийстве г-жи К. и отказался от 
своих показаний, заявив о принуждении со стороны того же следователя, может поро-
дить обоснованные сомнения относительно поведения следователя в данном деле. Кроме 
того, заявитель, которого предупредили об уголовной ответственности за отказ в дачи по-
казаний и в то же время был информировали о праве не свидетельствовать против себя, 
мог быть в замешательстве, как он и заявляет, в отношении его ответственности за отказ 
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в дачи показаний, особенно, при отсутствии юридической помощи во время допроса. 
Так же следует отметить, что хотя заявитель отказался от своих показаний во время су-
дебного разбирательства, национальные органы обосновали его осуждение за убийство г-
жи К., использовав в решающей степени, если не исключительно, его самообличающими 
показаниями. Фактически, эти показания не содержали какой-либо информации, кото-
рая не была бы известна следователям (в отличие от дела о похищении и убийстве С., в 
котором заявитель показал милиции место, где был спрятан труп) и были получена при 
невыясненных обстоятельствах и при очевидном нарушении права заявителя на защиту.

60. Вышеупомянутых соображений достаточно, чтобы Суд пришел к выводу, что 
заявителю было отказано в справедливом судебном разбирательстве. Соответственно, 
имело место нарушение статьи 6 §§ � и 3(c) Конвенции.

II. ПрИМененИе СтАтЬИ 41 конВенЦИИ

6�. Статья 4� Конвенции предусматривает:

«Если Суд объявляет, что имело место нарушение Конвенции или Протоколов к ней, 
а внутреннее право Высокой Договаривающейся Стороны допускает возможность лишь 
частичного устранения последствий этого нарушения, Суд, в случае необходимости, 
присуждает справедливую компенсацию потерпевшей стороне.»

A. вред

62. В отношении морального вреда заявитель требует �50,000 евро.
63. Правительство утверждает, что нет причинной связи между заявленным мо-

ральным вредом и рассматриваемыми нарушениями. Таким образом, оно считает, что 
это требование должно быть отклонено.

64. Суд отмечает, что в том случае, когда человек, как в настоящем деле, был осуж-
ден судом в результате разбирательства, которое не соответствовало требованиям Кон-
венции относительно справедливости, надлежащим способом исправления нарушения, 
в принципе, будет повторное судебное разбирательство, возобновление производства 
по делу или пересмотр дела по ходатайству (см. Nadtochiy v. Ukraine, № 7460/03, § 55, 
�5 мая 2008 года). Следовательно, Суд считает, что признание нарушения само по себе 
является достаточной справедливой компенсацией.

б. расходы и иЗдержКи

65. Заявитель так же требует возмещение 2,500 евро за расходы и издержки, поне-
сенные в связи с рассмотрением дела Судом.

66. Правительство считает, что это требование не подкреплено никакими докумен-
тами и заявитель получил правовую помощь от Совета Европы. Таким образом, по их 
мнению, это требование должно быть отклонено.

67. В соответствии с практикой Суда, заявитель имеет право на возмещение расходов 
и издержек только постольку, поскольку доказано, что они действительно и необходимо 
требовались и были разумными по размеру. По данному делу, на основании имеющейся 
информации и вышеизложенных критериев, Суд отклоняет это требование заявителя.

в. пеня

68. Суд считает приемлемым установить пеню за просрочку платежа в размере пре-
дельной процентной ставки Европейского центрального банка плюс три процентных 
пункта.
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На этих основаниях Суд единогласно

�. Присоединяет к рассмотрению по существу возражения Правительства в отноше-
нии применимости статьи 6 к допросам заявителя в качестве свидетеля между �5 и 25 
февраля 2002 года;

2. Признает жалобу по статье 6 §§ � и 3 Конвенции, что его осуждение в убийстве 
г-жи К. основывалось на доказательствах, полученных при нарушении его права хра-
нить молчание и привилегии против самообличения и что ему препятствовали в осу-
ществлении его права на защиту во время допроса на досудебном следствии в отноше-
нии убийства г-жи К. приемлемой и оставшуюся часть жалобы неприемлемой;

3. Признает, что статья 6 Конвенции применима в данном случае и, следовательно, 
отклоняет, предварительные возражения Правительства;

4. Признает, что имело место нарушения статьи 6 §§ � и 3 Конвенции;
5. Признает, что признание нарушения само по себе является справедливой ком-

пенсацией за моральный вред, причиненный заявителю.
6. Отклоняет остальные требования заявителя в отношении справедливой компен-

сации.
Совершено на английском языке и доведено до сведения в письменной форме �9 

февраля 2009 года в соответствии с Правилом 77 §§ 2 и 3 Регламента Суда.

Клаудия вестердийк пьер лоренсен
секретарь глава
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
OF EUROPE

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

ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАм чЕЛОВЕКА

ПЯТАЯ СЕКЦІЯ

ДЕЛО «ДОРОНИН ПРОТИВ УКРАИНЫ»

(Заява № 16505/02)

Решение

Страсбург 
�9 Февраля 2009

Это решение станет окончательным при обстоятельствах, указанных в статье 44 § 2 
Конвенции. Оно может быть отредактировано.

в деле «доронин против Украины»,

Европейский суд по правам человека (пятая секция), заседая в палатой, в состав 
которой вошли судьи:

г-н П. Лоренсен, глава,
г-н Р. Марусте,
г-н К. Юнгвирт,
г-н Р. Яґер,
г-н М. Виллигер,
г-жа М.Л. Трайковска,
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г-н С. Шевчук, ad hoc судья,
и г-жа К. Вестердийк, секретарь секции,
после закрытого обсуждения 27 января 2009 года, принял следующее решение, кото-

рое было одобрено в тот же день:

ПРОЦЕДУРА

�. Дело было открыто по заявлению (№ �6505/02) против Украины, поданному в 
Суд в соответствии со статьей 34 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
(далее — «Конвенции») гражданином Украины, Игорем Дорониным (далее — «заяви-
телем») 30 мая 2002 года.

2. Заявителя, которому была предоставлена правовая помощь, представлял г-н Арка-
дий Бущенко — адвокат, практикующий в Харькове. Правительство Украины (далее — 
«Правительство») представлял его агент, г-н Ю. Зайцев из Министерства юстиции.

3. Заявитель утверждал, в частности, что содержание его под стражей было неза-
конным и необоснованно длительным.

4. �� апреля 2007 года Суд принял решение о передаче заявления Правительству. 
Он также принял решение об одновременном рассмотрении дела по существу и в от-
ношении приемлемости (статья 29 § 3).

ФАКТЫ

I. конкретные оБСтоЯтеЛЬСтВА ДеЛА

5. Заявитель родился в �960 году и проживает в Харькове.
6. 3� марта 2000 года в своей квартире был убит дед заявителя. � апреля 2000 года 

было возбуждено уголовное дело в отношении этого убийства.
7. �9 апреля 2000 года следователь Полтавского районного отдела милиции Ок-

тябрьского району вынес постановление о проведении обыска в квартире заявителя. 
Следователь также поставил решение о принудительном приводе к нему заявителя в 
качестве подозреваемого по уголовному делу об убийстве деда заявителя.

8. 20 апреля 2000 года заявитель был задержан в Харькове и доставлен в Полтаву. 
По прибытию, заявитель якобы пытался сбежать из милицейской машины и оказывал 
сопротивление офицерам милиции, которые пытались помешать его бегству.

9. В тот же день милиционеры составили протокол о сопротивлении милиции со 
стороны заявителя. На основании этого протокола 2� апреля 2000 года Октябрьский 
районный суд Полтавы (районный суд) назначил заявителю пять дней административ-
ного ареста в соответствии со статьей �85 Кодекса об административных правонаруше-
ниях. Это решение было окончательным и не подлежало обжалованию в соответствии 
со статьей 287 упомянутого Кодекса, однако председатель вышестоящего суда мог по 
своей собственной инициативе пересмотреть это решение в соответствии со статьей 294. 
Заявитель дважды обращался в вышестоящие суды по поводу пересмотра этого реше-
ния, однако жалобы были отклонены, соответственно, председателем Полтавского об-
ластного суда �2 мая 2000 года и председателем Верховного суда 25 сентября 200� года.

�0. По словам заявителя, он написал признание в убийстве своего деда 22 апреля 
2000 года. Эти признания надиктовал ему милиционер К., который подписал его и по-
метил задним числом 20 апреля 2000 года. В тот же день К. составил протокол допроса 
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заявителя в качестве подозреваемого, также датированный 20 апреля 2000 года. В тече-
ние этого времени он не был представлен адвокатом.

��. 25 апреля 2000 года заявителя обвинили в умышленном убийстве своего деда, 
и задержали в качестве подозреваемого.

�2. 27 апреля 2000 года прокурор Октябрьского района вынес постановление о за-
ключении заявителя под стражу на 2 месяца.

�3. 3� мая 2000 года районный суд отклонил жалобу заявителя на постановление 
прокурора о заключении под стражу от 27 апреля 2000 года.

�4. С 22 июня по 30 июля 2000 года заявитель и его адвокат знакомились с мате-
риалами дела.

�5. �3 июля 2000 года дело было передано в районный суд.
�6. 2� августа 2000 года суд провел предварительное слушание и подтвердил необ-

ходимость содержания заявителя под стражей.
�7. �0 ноября 2000 года адвокат заявителя ходатайствовал об освобождении заяви-

теля из-под стражи. Суд отклонил это ходатайство.
�8. В ходе судебных слушаний заявитель оспаривал обвинение и утверждал, что его 

принудили признаться. 6 июня 200� года районный суд направил дело для проведения 
дополнительного расследования, в том числе для проверки утверждений заявителя о 
дурном обращении в ходе следствия. Суд также отклонил ходатайство об освобождении 
его из-под стражи, оставив его под стражей. 4 июля 200� года Полтавский апелляцион-
ный суд оставил это решение без изменений.

�9. �8 июля 200� года прокуратура получила материалы дела.
20. � августа 200� года следователь прокуратуры обратился в районный суд с хо-

датайством о продлении содержания заявителя под стражей с �8 июля по �8 сентября 
200� года.

2�. 8 августа 200� года районный суд удовлетворил представление следователя и 
продлил содержание заявителя под стражей на указанный период времени на основа-
нии того, что заявитель подозревался в совершении тяжкого преступления и мог поме-
шать отправлению правосудия.

22. 3� августа 200� года Полтавский апелляционный суд отменил постановление от 
8 августа 200� года и направил дело в районный суд для нового рассмотрения. Решения 
о дальнейшем содержании заявителя под стражей не выносилось.

23. 5 сентября 200� года районный суд продлил содержание заявителя под стражей 
с �8 июля по 8 сентября 200� года на основании того, что заявитель мог помешать рас-
следованию или уклониться от правосудия.

24. �3 сентября 200� года апелляционный суд оставил это решение без изменений.
25. Между �7 августа и 6 сентября 200� года заявитель получил доступ к материалам 

дела.
26. 6 сентября 200� года дело было передано в районный суд.
27. 3 октября 200� года суд направил дело на дополнительное расследование и ос-

тавил заявителя содержания под стражей.
28. 2� ноября 200� года Полтавский апелляционный суд отменил решение от 3 ок-

тября 200� года и направил дело на новое рассмотрение.
29. В неустановленный день мать заявителя подала заявление в Полтавскую облас-

тную прокуратуру о возбуждении уголовного дела против следователя, в отношении 
незаконного содержания заявителя под стражей. 3 декабря 200� года прокуратура от-
клонила заявление как необоснованное.

30. �7 декабря 200� года районный суд оставил заявителя под стражей.
3�. 5 февраля 2002 года адвокат заявителя подал ходатайство об освобождении за-

явителя из-под стражи. Оно было отклонено судом в тот же день.
32. 7 марта 2002 года дополнительная судебно-медицинская экспертиза определила, 

что смерть деда заявителя наступила в то время, когда заявитель не мог присутствовать 
на месте совершения преступления.
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33. �0 мая 2002 года районный суд направил уголовное дело в отношении заявителя 
на дополнительное расследование и освободила заявителя на подписку о невыезде.

34. 30 декабря 2002 года уголовное дело против заявителя было закрыто в связи с 
отсутствием доказательств его причастности к убийству.

II. СоотВетСтВУЮЩее нАЦИонАЛЬное ЗАконоДАтеЛЬСтВо

A. уголовно-процессуальный КодеКс от 28 деКабря 1960 года

35. Статья �35 Кодекса предусматривает, что в случае неявки без уважительных 
причин обвиняемого могут доставить принудительно следователю. В соответствии со 
статьей �36 Кодекса привод обвиняемого к следователю осуществляется органами внут-
ренних дел по мотивированному постановлению следователя.

36. Другие соответствующие положения Кодекса изложены в решениях Yeloyev v. 
Ukraine (№ �7283/02, § 35, 6 ноября 2008 года) и Svershov v. Ukraine (№ 3523�/02, § 40, 
27 ноября 2008 года).

б. КодеКс об административных правонаруШениях

37. Статья 32 Кодекса предусматривает, что административный арест может при-
меняться в исключительных обстоятельствах за определенные административные про-
ступки максимум на �5 дней.

38. Статья �85 Кодекса предусматривает наказание в виде штрафа или администра-
тивного ареста до �5 суток за сопротивление работникам милиции.

39. Статья 287 Кодекса предусматривает, что решения об административном пра-
вонарушении могут быть обжалованы, кроме решений судов первой инстанции. Пос-
ледние являлись окончательными и не подлежали обжалованию, если иное не предус-
матривалось законом.

40. Статья 294 Кодекса предусматривает, что решение суда по административному 
правонарушению может быть пересмотрено судьей того же суда по протесту прокурора, 
или судьей вышестоящего суда по собственной инициативе.

B. ЗаКон уКраины «о порядКе воЗмеЩения вреда, причиненного гражданину 
неЗаКонными действиями органов доЗнания, досудебного следствия, 

проКурора или суда» от 1 деКабря 1994 года

4�. Соответствующие положения Закона гласят:

Статья 2

«Право на возмещение вреда в размерах и в порядке, предусмотренных этим Законом, 
возникает в случаях:

— постановления оправдательного приговора суда;

— прекращения уголовного дела за отсутствием события преступления, отсутствием в 
деянии состава преступления или недоказанности участия обвиняемого в соверше-
нии преступления;

— отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела на основа-
ниях, указанных пункте 2 части 1 настоящей статьи…»
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ПРАВО

I. УтВерЖДАеМое нАрУШенИе СтАтЬИ 5 конВенЦИИ

42. Заявитель жаловался на то, что содержание его под стражей было безоснова-
тельно длительным и незаконным. Он ссылался на статью 5 §§ � (c) и 3 Конвенции:

«1. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Никто не может быть 
лишен свободы иначе как в следующих случаях и в порядке, установленном законом:

с) законное задержание или заключение под стражу лица, произведенное с тем, чтобы 
оно предстало перед компетентным органом по обоснованному подозрению в соверше-
нии правонарушения или в случае, когда имеются достаточные основания полагать, что 
необходимо предотвратить совершение им правонарушения или помешать ему скрыться 
после его совершения...

3. Каждый задержанный или заключенный под стражу в соответствии с подпунктом «с» 
пункта 1 настоящей статьи незамедлительно доставляется к судье или к иному долж-
ностному лицу, наделенному, согласно закону, судебной властью, и имеет право на су-
дебное разбирательство в течение разумного срока или на освобождение до суда. Осво-
бождение может быть обусловлено предоставлением гарантий явки в суд».

A. приемлемость

1. Неисчерпание национальных средств защиты

43. Правительство утверждало, что заявитель не исчерпал национальные средства 
правовой защиты доступные ему в соответствии с законом «О порядке возмещения 
вреда, причиненного гражданину незаконными действиями органов дознания, досудеб-
ного следствия, прокурора или суда».

44. Заявитель утверждал, что национальные органы власти не считали его содержа-
ние под стражей незаконным и что средство защиты, на которое ссылалось Правитель-
ство, было неэффективным для его жалоб.

45. Суд отмечает, что суть жалоб заявителя по статье 5 § � Конвенции состоит в от-
сутствии четкого правового основания в отношении определенных периодов содержания 
его под стражей. Заявитель не утверждал, что его содержание под стражей нарушало на-
циональное законодательство, а Правительство не указало доступное заявителю средство 
правовой защиты, которое могло бы позволить ему поднять вопросы о соответствии на-
ционального закона положениям статьи 5 Конвенции (см. Solovey and Zozulya v. Ukraine, 
№ 40774/02 и 4048/03, § 77, 27 ноября 2008 года). Кроме того, в отношении возмож-
ности требовать возмещение за весь период содержания под стражей, следует отметить, 
что заявители жаловались на незаконность и длительность их содержания под стражей 
до суда, в то время как Закон «О порядке возмещения вреда, причиненного граждани-
ну незаконными действиями органов дознания, досудебного следствия, прокурора или 
суда» ссылается на иски против государства о возмещении в отношении содержания под 
стражей лиц, чья причастность в преступлении, в котором он или она подозревались, не 
были доказаны следственными органами. Таким образом, эта часть заявления не может 
быть отклонена по причине неисчерпания национальных средств защиты.

2. Правило шести месяцев

46. Правительство далее указало, что первоначальное заявление было подано мате-
рью заявителя в отношении себя, а заявитель подал формуляр заявления лишь 26 сен-
тября 2005 года.
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47. Заявитель утверждал, что он не мог подать свою жалобу, пребывая в заключе-
нии, и всегда поддерживал это заявление. Он также отметил, что обжаловал решение 
суда от 2� апреля 2000 года об административном аресте в порядке надзорного про-
изводства в апелляционный суд и Верховный Суд, и последний письмом от 25 апреля 
2000 года отклонили его жалобы.

48. Суд отмечает, что жалоба, упомянутая Правительством, была подана матерью 
заявителя в отношении себя �4 января 2002 года. Однако заявитель лично подал свое 
заявление о нарушении указанных выше нарушений в Суд 30 мая 2002 года, то есть че-
рез двадцать дней после своего освобождения. Таким образом, Суд приходит к выводу 
о том, что жалобы заявителя в отношении незаконности и длительности содержания 
под стражей были поданы вовремя.

49. В отношении конкретного периода задержания 20 апреля 2000 года и его адми-
нистративного ареста в период с 2� по 25 апреля 2000 года, Суд отмечает, что рассмот-
рение административного правонарушения, которое привело к пятидневному заклю-
чению заявителя под стражу, проходило в апреле 2000 года, а заявитель подал жалобу 
два года спустя. Таким образом, любая жалоба в отношении несправедливости этих 
процедур была бы запоздалой. Безуспешные ходатайства заявителя о пересмотре этого 
решения не могут приниматься во внимание, поскольку такой пересмотр не являются 
средством защиты по смыслу статьи 35 § � Конвенции (см. Kucherenko v. Ukraine (dec.), 
№ 4�974/98, 4 мая �999 года). Суд считает, однако, что административный арест заяви-
теля сам по себе тесно связан с задержанием как подозреваемого в уголовном преступ-
лении и его содержанием под стражей в этом качестве, поэтому Суд присоединяет воз-
ражения Правительства в отношении этого периода содержания заявителя под стражей 
к рассмотрению по существу жалобы по статье 5 § � Конвенции.

3. Вывод

50. Суд, таким образом, присоединяет к рассмотрению по существу возражений 
Правительства в отношении запоздалой подачи жалобы по статье 5 § � Конвенции в 
отношении содержания под стражей с 20 по 25 апреля 2000 года. Суд также отклоняет 
остальные предварительные возражения Правительства и отмечает, что эти жалобы по 
статье 5 §§ � и 3 не являются откровенно необоснованными в значении статьи 35 § 3 
Конвенции. Он также отмечает, что они не являются неприемлемыми по другим осно-
ваниям. Поэтому он признает их приемлемыми.

б. в отноШении суЩества жалобы

1. Статья 5 § 1 Конвенции

5�. Стороны не предоставили никаких доводов в отношении существа жалобы.
52. Суд напоминает, что провозглашая право на свободу, § � статьи 5 касается фи-

зической свободы лица, а его целью — обеспечить, чтобы никто не был произвольно 
лишен свободы (см., mutatis mutandis, Amuur v. France, 25 июня �996 года, § 42, Reports 
of Judgments and Decisions �996-III)). Перечень исключений права на свободу, гаранти-
ровано статьей 5 § �, является исчерпывающим, и только узкое толкование этих исклю-
чений соответствует цели этого положения (см. Mubilanzila Mayeka and Kaniki Mitunga v. 
Belgium, № �3�78/03, § 96, ECHR 2006-... с дальнейшими ссылками).

53. Суд отмечает, что в данном деле содержание заявителя под стражей может быть 
разделено на несколько периодов. Первый период касается задержания и администра-
тивного ареста заявителя в период между 20 и 25 апреля 2000 года. Второй период, в те-
чение которого действовало постановление прокурора о заключении под стражу, длил-
ся с 25 апреля по 25 июня 2000 года, когда срок, определенный этим постановлением, 
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окончился. Третий период, который не основывался ни на одном решении, длился с 25 
июня по 2� августа 2000 года и с 8 сентября по 3 октября 200� года. Четвертый период, 
основанный на решении суда о продолжении содержания под стражей на судебной ста-
дии, продолжался с 2� августа по �8 июля 200� года и с 3 октября по �0 мая 2002 года. 
И, наконец, дважды суды постановляли решения о содержании заявителя под стражей 
на определенный период времени, но в обоих случаях большая часть такого содержа-
ния под стражей постановлялась задним числом: с �8 июля по 8 августа 200� года и с 
3� августа по 5 сентября 200� года.

a. Задержание заявителя и административный арест

54. Суд отмечает, что �9 апреля 2000 года следователь приказал доставить заяви-
теля к нему в качестве подозреваемого по подозрению в совершении преступления. 
20 апреля 2000 года заявитель был задержан милицией по подозрению в совершении 
уголовного преступления и перевезен в другой город для допроса. По мнению Суда с 
момента его задержания по этому решению 20 апреля 2000 года заявитель был лишен 
свободы с целью доставить его в компетентный орган в связи с подозрением в соверше-
нии убийства, поэтому изначально лишения его свободы охватывается статьи 5 § �(c) 
Конвенции. Сопротивление милиции заявителя и его административное задержание за 
это правонарушение произошло после того, как он был уже задержан. При таких обсто-
ятельствах, задержание заявителя в связи с административным проступком не может, 
по мнению Суда, освободить органы власти от соблюдения процессуальных гарантий, 
предполагаемых статусом заявителя как подозреваемого в совершении уголовного пре-
ступления.

55. Более того, хотя административный арест по решению суда обычно подпада-
ло бы под действие статьи 5 § �(a) Конвенции, практика Суда указывает, что может 
потребоваться посмотреть сквозь видимость и использованные выражения и сосредо-
точиться на реальной ситуации (см. Kafkaris v. Cyprus [GC], № 2�906/04, § ��6, ECHR 
2008-... с последующими ссылками). Факты дела доказывают, что в ходе администра-
тивного ареста к заявителю относились как к подозреваемому по уголовному делу, а 
следователь допрашивал его по делу об убийстве. Суд отмечает, что хотя администра-
тивный арест был постановлен на других основаниях с точки зрения национального 
законодательства, не было видимых признаков изменения статуса заявителя ни до, ни 
после его административного ареста. Таким образом, Суд приходит к выводу, что ад-
министративное заключение заявителя было на самом деле частью более длительного 
непрерывного содержания под стражей в соответствии со статьей 5 § �(c) как подозре-
ваемого в уголовном деле об убийстве. Поэтому Суд отклоняет доводы Правительства о 
применении правила шести месяцев в отношении этого периода содержания заявителя 
под стражей.

56. Суд далее отмечает, что факты дела дают основания полагать, что админист-
ративный арест заявителя был использован для обеспечения его присутствия как об-
виняемого, однако, без обеспечения его процессуальных прав как подозреваемого, а 
именно права на защиту. Только после того как истекло пять дней его администра-
тивного ареста, органы власти решили вопрос о содержании заявителя под стражей в 
качестве подозреваемого в соответствии с соответствующими положениями Уголовно-
процессуального кодекса. По мнению Суда, такое поведение следственных органов не 
соответствует принципу правовой определенности, является произвольным и нарушает 
принцип верховенства права. Суд, поэтому, приходит к выводу о том, что имело место 
нарушение статьи 5 § � Конвенции в отношении этого периода.

b. Содержание заявителя под стражей по постановлению прокурора

57. Следует отметить, что в период между 25 апреля и 25 июня 2000 года заявитель 
содержался под стражей на основании постановления прокурора о заключении его под 
стражу на два месяца. Такая процедура предусмотрена соответствующими оговорками 
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Украины, действующими в тот период (см. Nevmerzhitsky v. Ukraine, № 54825/00, § ��2-
��4, ECHR 2005-II (extracts); Yeloyev v. Ukraine, cited above, § 45). По мнению Суда, со-
держание заявителя под стражей на протяжении этого периода не поднимает вопросов 
в отношении законности с точки зрения статьи 5 § � Конвенции.

c. Содержание заявителя под стражей без соответствующих решений

58. Суд отмечает, что с 25 июня по 2� августа 2000 года и с 8 сентября по 3 октября 
200� года заявитель содержался под стражей без каких-либо решений и что содержание 
под стражей заявителя оправдывалось только тем, что он знакомился с делом или было 
передано следователем в суд. Суд уже признавал нарушение по схожему делу против 
Украины (см. Yeloyev v. Ukraine, cited above, §§ 48-5�). Суд не видит причин отступать 
в этом деле от своих сделанных ранее выводов. Соответственно, здесь было нарушение 
статьи 5 § � в отношении этих периодов содержания заявителя под стражей.

d. Содержание заявителя под стражей на основании решений суда

59. Что касается других периодов содержания заявителя под стражей, они основы-
вались на судебном решении, предписывающем заключение его под стражу без указа-
ния какого-либо срока (с 2� августа 2000 года по �8 июля 200� года и с 3 октября 200� 
года по �0 мая 2002 года) или узаконивающем содержание под стражей задним числом 
(с �8 июля по 8 августа 200� года и с 3� августа по 5 сентября 200� года). Суд напо-
минает, что он уже признавал нарушение статьи 5 § � Конвенции в обстоятельствах, 
когда суды Украины продлевали содержание под стражей на неопределенный период 
времени (см. Yeloyev v. Ukraine, cited above, §§ 52-55). Он также признавал нарушение 
указанного положения в отношении ретроактивного применения решений о содержа-
нии под стражей (см., mutatis mutandis, Karalevičius v. Lithuania, № 53254/99, §§ 5�-52, 
7 April 2005). Суд не видит причин в этом деле отступать от своих выводов. Соответст-
венно, была нарушена статья 5 § � в отношении этих периодов содержания заявителя 
под стражей.

2. Статья 5 § 3 Конвенции

60. Стороны не комментировали существо жалобы.
6�. Суд отмечает, что заявитель был задержан 20 апреля 2000 года и освобожден �0 

мая 2002 года, то есть период его содержания под стражей длился более 2-х лет. Вре-
мя содержание заявителя под стражей в абсолютном выражении не является коротким 
(см. и ср. Ilowiecki v. Poland, № 27504/95, § 52, 4 October 200�).

62. Суд напоминает, что, рассматривая вопрос о соблюдении статьи 5 § 3, необ-
ходимо учесть и оценить разумность оснований, которые убедили судебные органы 
решиться, — в деле, которое рассматривает Суд, — на серьезное отступление от пра-
вила уважения личной свободы и презумпции невиновности, что всегда присутствует в 
лишении свободы без осуждения (см. Stogmüller v. Austria, judgment of �0 November �969, 
Series A № 9, § 4).

63. Суд отмечает, что хотя попытка бегства заявителя, кажется, дала органам 
власти основания для содержания заявителя под стражей на стадии досудебного след-
ствия и суда, серьезность обвинений против него и риск бегства и препятствования 
правосудию оставались единственными причинами, почему суды не изменяли меру 
пресечения, примененную к нему. Хотя статья 5 § 3 требует, чтобы после определен-
ного периода наличие разумного подозрения само по себе не оправдывает лишения 
свободы, и судебные органы должны привести другие основания для продления со-
держания под стражей (см. Jabłoński v. Poland, № 33492/96, § 80, 2� December 2000, 
та I.A. v. France, № 282�3/95, Reports of Judgments and Decisions �998-VII, § �02). 
Эти основания, к тому же, должны быть четко упомянуты национальными судами 
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(см. Iłowiecki v. Poland, cited above, § 6�). Из предоставленных Суду материалов не 
видно, что национальные суды указывали эти основания или рассматривали приме-
нение альтернативных мер пресечения вместо содержания под стражей; ссылаясь в 
основном на тяжесть обвинений, органы власти продлевали содержание заявителя 
под стражей на основаниях, которые не могут быть признаны «относимыми или до-
статочными».

64. Предшествующих соображений достаточно, чтобы Суд пришел к выводу о на-
рушении статьи 5 § 3 Конвенции.

II. ДрУГИе УтВерЖДАеМые нАрУШенИЯ конВенЦИИ

65. Заявитель жаловался по статье 3 Конвенции на дурное обращение со стороны 
милиции. Заявитель также жаловался на то, что судебное решение о его администра-
тивном аресте было произвольным и нарушало статью 6 § � Конвенции. Он жаловался 
на нарушение статьи 6 §§ �, 2 и 3(b) и (c) в отношении несправедливости судебных 
слушаний в отношении уголовных процедур против него.

66. Суд рассмотрел остальные жалобы, поданные заявителем. Однако, в свете всех 
имеющихся материалов и постольку, поскольку обжалуемые вопросы входят в его ком-
петенцию, Суд приходит к выводу, что они не поднимают вопросов о нарушении прав 
и свобод, закрепленных Конвенцией и в Протоколах к ней.

67. Соответственно, он отклоняет эту часть заявления в соответствии со статьей 
35 §§ 3 и 4 Конвенции как явно необоснованные.

ііі. ПрИМененИе СтАтЬИ 41 конВенЦИИ

68. Статья 4� Конвенции предусматривает:

«Если Суд объявляет, что имело место нарушение Конвенции или протоколов к ней, а 
внутреннее право Высокой Договаривающейся стороны допускает возможность лишь 
частичного устранения последствий этого нарушения, суд, в случае необходимости, 
присуждает справедливую компенсацию потерпевшей стороне».

A. вред

69. Заявитель требовал 50,000 евро (EUR) в отношении морального вреда.
70. Правительство считало это требование необоснованным.
7�. Давая оценку на справедливых основаниях, как того требует статья 4� Конвен-

ции, Суд присуждает заявителю EUR 5,000 в отношении морального вреда.

б. расходы

72. Заявитель также требовал 2,500 евро за понесенные расходы.
73. Правительство отметило, что это требование не подтверждалось документами.
74. В соответствии с практикой Суда, для того, чтобы возместить издержки и за-

траты по Статье 4�, должно быть установлено, что они действительно и обязательно 
были понесены и были разумными. В данном деле, исходя из имеющейся информации 
и вышеуказанного критерия, Суд отклоняет требование заявителя в этой части.
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в. процентная ставКа За просрочКу платежа

75. Суд считает, что процентная ставка при просрочке платежа должна быть уста-
новлена в размере предельной годовой процентной ставки по займам Европейского 
центрального банка и плюс три процентных пункта.

На этих основаниях Суд единогласно

�. Присоединяет возражения Правительства в отношении применения правила шес-
ти месяцев к рассмотрению жалобы по статье 5 § � Конвенции в отношении незакон-
ности его содержания под стражей с 20 по 25 апреля 2000 года; и отклоняет их после 
рассмотрения по сути;

2. Отклоняет остальные предварительные возражения Правительства;
3. Признает жалобу по статье 5 Конвенции приемлемой, а остальную часть жалобы 

неприемлемой;
4. Признает, что здесь была нарушена статья 5 § � Конвенции;
5. Признает, что здесь была нарушена статья 5 § 3 Конвенции;
6. Признает
(a) что государство — ответчик должно выплатить заявителю, в 3-х месячный срок 

с даты, когда решение станет окончательным, в соответствии со статьей 44 § 2 Кон-
венции, EUR 5,000 (пять тысяч евро), которые должны быть переведены в украинские 
гривны плюс возможный налог на эту сумму;

(b) что по истечении вышеупомянутых трех месяцев, на присужденные суммы под-
лежит начислению простой процент в размере предельной годовой процентной ставки 
по займам Европейского центрального банка и плюс три процентных пункта;

7. Отклоняет остальные требования о справедливой сатисфакции.
Совершено на английском языке, и уведомлено письменно �8 декабря 2008 года в 

соответствии с Правилом 77 § 2 и 3 Регламента Суда.

Клаудия вестердийк пьер лоренсен
секретарь глава
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АфАнАсьєв проти УкрАїни

Ця публікація здійснена за фінансової підтримки 
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