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Болдирєв проти України

Справи, які стосуються права на свободу
та особисту недоторканність

CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «БОЛДИРЄВ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 27889/03)
Рішення
Страсбург
20 січня 2011 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Болдирєв проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. Р. Марусте, голова,
пані М. Лазарова-Трайковська,
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пані З. Калайджиєва,
а також п. С. Філліпс, заступник секретаря секції,
після обговорення за зачиненими дверима 14 грудня 2010 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справа була розпочата за заявою (№ 27889/03), яку 15 серпня
2003 року подав до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція)
громадянин України п. Олег Петрович Болдирєв (далі — заявник).
2. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений — п. Ю. Зайцев з Міністерства юстиції України.
3. 1 грудня 2008 року Голова п’ятої секції вирішив повідомити
Уряд про заяву. Відповідно до Протоколу № 14 заява була передана
комітету в складі трьох суддів.

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
4. Заявник, 1952 року народження, проживає в м. Харкові.

1. Події, що передували справі
5. На час подій у справі заявник був керівником структурного
підрозділу закритого акціонерного товариства «Г.» і директором товариства з обмеженою відповідальністю «У.» (далі — підприємство
«У.»). Він також був головним акціонером підприємства «У.».
6. 17 вересня 1997 року в рамках приватизаційного процесу підприємство «У.» уклало договір купівлі-продажу з регіональним відділенням Фонду державного майна України, придбавши таким чином право власності на нежитлові приміщення в м. Харкові.

2. Кримінальне провадження щодо заявника
7. 15 вересня 1998 року щодо заявника було порушено кримінальну справу за кількома епізодами перевищення влади, шахрайства



Болдирєв проти України

з фінансовими ресурсами та посадового підлогу. Основна частина
обвинувачень стосувалася придбання згаданих приміщень. Згодом
за такими самими обвинуваченнями було порушено кримінальні
справи щодо пані Г., пані Га. і пані Ш.
8. 18 листопада 1998 року помічник прокурора Ленінського
району м. Харкова виніс постанову про обрання заявникові запобіжного заходу у виді тримання під вартою, посилаючись на тяжкість
пред’явлених йому обвинувачень. У своїй постанові він також зазначив, що заявник не з’явився за викликом слідчого та не проживає за
місцем постійного проживання. Заявника було оголошено в розшук.
Після цього провадження у справі було зупинено. 15 червня 1999 року
на згадані вище приміщення було накладено арешт, оскільки вони
були доказами в кримінальній справі, порушеній щодо заявника.
У період до 22 жовтня 1999 року з метою здійснення певних слідчих
дій провадження у справі було відновлене, а потім кілька разів знову
зупинялося. 22 жовтня 1999 року заявника було затримано. До нього
було застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою.
9. 11 грудня 1999 року та 18 січня 2000 року районний прокурор санкціонував продовження строку тримання заявника під вартою у зв’язку з тим, що досудове слідство у справі тривало. У своїх
постановах прокурор посилався на суворість покарання, яке могло
бути призначене заявнику, та ризик того, що він ухилятиметься від
слідства.
10. Під час досудового слідства правоохоронні органи провели,
inter alia, близько восьмидесяти допитів, тридцять три очні ставки та
чотири судові експертизи.
11. У рамках цього кримінального провадження кілька осіб
та районний прокурор подали до обвинуваченого цивільні позови,
вимагаючи виплати заборгованості із заробітної плати, скасування
низки договорів, зокрема, договору купівлі-продажу від 17 вересня
1997 року, а також відшкодування моральної шкоди.
12. 17 квітня 2000 року та 12 червня 2000 року відповідно кримінальні справи щодо пані Ш. і пані Га. було закрито.
13. За твердженням заявника, станом на 20 квітня 2000 року,
коли йому було офіційно пред’явлено обвинувачення, він уже найняв захисника. Проте того дня слідчий відмовився повідомити захисника, незважаючи на те, що заявник звертався з відповідними
клопотаннями про надання йому можливості скористатися послу-
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гами захисника під час пред’явлення обвинувачення. У зв’язку з цим
заявник відмовився ознайомлюватися з обвинувальним висновком,
про що слідчий склав відповідний протокол.
14. У червні 2000 року досудове розслідування було завершено та справу направлено на розгляд до Ленінського районного суду
м. Харкова (далі — районний суд).
15. 11 лютого 2002 року районний суд відмовив у задоволенні
клопотання заявника про звільнення з-під варти, посилаючись на
тяжкість пред’явлених йому обвинувачень. Районний суд також вказав на те, що було досліджено ще не всі докази. Він не визнав наявності підстав для звільнення заявника за станом здоров’я.
16. У період з червня 2000 року по червень 2002 року районний
суд призначив сорок два судових засідання, чотири з яких було відкладено у зв’язку з неявкою захисника заявника або за його клопотанням. Двічі судові засідання було відкладено у зв’язку з хворобою
заявника. Ще двічі судові засідання відкладалися через неявку захисника пані Г. Два судові засідання були відкладені в зв’язку з неявкою потерпілих або свідків. Одне судове засідання було відкладено
у зв’язку із заміною прокурора. Як свідчать надані Урядом документи, районний суд допитав сорок одну особу.
17. 19 червня 2002 року районний суд визнав заявника винним
за кількома епізодами перевищення влади або службових повноважень, зловживання владою або посадовим становищем, шахрайства
з фінансовими ресурсами, у посадовому підробленні та порушенні
законодавства про працю та призначив йому покарання у виді по
збавлення волі строком на чотири роки і шість місяців. Пані Г. було
призначено покарання у виді п’яти років позбавлення волі; однак
суд вирішив звільнити її від відбування покарання. Районний суд
залишив без розгляду цивільні позови про виплату заборгованості із
заробітної плати та відшкодування моральної шкоди, посилаючись
на те, що такі позовні вимоги мають заявлятися окремо в цивільному провадженні. Районний суд розглянув решту цивільних позовів
і частково задовольнив їх. Зокрема районний суд визнав договір
купівлі-продажу від 17 вересня 1997 року недійсним. Він також зняв
арешт з оспорюваних приміщень та постановив повернути приміщення Фонду державного майна.
18. 17 грудня 2002 року апеляційний суд Харківської області
(далі — апеляційний суд) вказав на те, що право заявника на юри-
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дичну допомогу захисника на етапах досудового слідства та судового розгляду справи було порушено, та скасував вирок від 19 червня
2002 року в частині, що стосувалася пред’явлених заявникові обвинувачень, і постановив направити справу на додаткове розслідування. Тією самою ухвалою апеляційний суд залишив без змін обраний
заявникові запобіжний захід у виді тримання під вартою без зазначення відповідних підстав. Два судові засідання, призначені апеляційним судом, було відкладено у зв’язку з неявкою захисника заявника та одне засідання — через відсутність захисника пані Г.
19. Заявник і пані Г. оскаржили рішення суду першої інстанції
та апеляційного суду в касаційному порядку. 29 липня 2003 року Верховний Суд України відмовив у задоволенні їхніх касаційних скарг.
20. 13 лютого і 7 березня 2003 року районна прокуратура, посилаючись на тяжкість пред’явлених заявнику обвинувачень, відмовляла у задоволенні клопотання заявника про звільнення. У по
становах прокуратур також зазначалося, що тримання заявника під
вартою було необхідним для забезпечення належного провадження
у справі, оскільки існує ризик того, що він переховуватиметься від
слідства та суду.
21. До 14 березня 2003 року додаткове розслідування було закінчено, а справу направлено на розгляд до районного суду.
22. 11 квітня 2003 року районний суд постановив, що обраний
запобіжний захід був правильним, і вирішив, що немає підстав для
його зміни.
23. 25 квітня 2003 року, 30 квітня 2003 року, 21 травня 2003 року
і 5 серпня 2003 року районний суд відмовляв у задоволенні клопотань заявника про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою
на інший запобіжний захід. Районний суд посилався на серйозність
обвинувачень, пред’явлених заявникові. Суд також вказав, що тримання заявника під вартою було необхідним для забезпечення належного провадження у справі, оскільки існує ризик того, що він
може переховуватися та перешкоджати слідству у встановленні істини в кримінальній справі, не навівши, однак, підстав для такого
рішення.
24. 9 вересня 2003 року районний суд визнав заявника винним
за кількома епізодами перевищення влади або службових повноважень, зловживання владою або службовим становищем, шахрайства
з фінансовими ресурсами, у посадовому підробленні та порушенні



Справи, які стосуються права на свободу та особисту недоторканність

законодавства про працю та призначив йому покарання у вигляді
позбавлення волі строком на три роки десять місяців та вісімнадцять днів. Суд зазначив, що заявник уже фактично відбув своє покарання протягом досудового слідства та судового розгляду, і звільнив
його від подальшого відбування покарання. Суд також позбавив заявника права обіймати матеріально відповідальні посади протягом
трьох років. Щодо цивільних позовів суд відмовив в їхньому задоволенні, посилаючись на те, що такі позовні вимоги мають заявлятися
окремо в цивільному і господарському провадженні. Заявник не оскаржував цього вироку.
25. З 14 березня 2003 року до 9 вересня 2003 року районний суд
призначив тринадцять судових засідань, два з яких було відкладено
у зв’язку з неявкою захисника заявника. Одне судове засідання було
відкладено у зв’язку з неявкою районного прокурора.
26. 11 грудня 2003 року за результатами розгляду апеляцій, поданих районною прокуратурою і цивільними позивачами, апеляційний суд скасував вирок від 9 вересня 2003 року в частині, що стосувалася цивільних позовів, і повернув справу в цій частині до районного
суду на новий розгляд в порядку цивільного судочинства. Решту вироку апеляційний суд залишив без змін. 2 березня 2004 року цивільні позивачі, а 29 квітня 2004 року — заявник подали свої касаційні
скарги. 9 листопада 2004 року Верховний Суд України відмовив у їх
задоволенні.

3. Провадження в цивільних і господарських судах
а) Перше цивільне провадження щодо заявника
27. 29 січня 2004 року після винесення ухвали від 11 грудня
2003 року районний суд відмовив у розгляді подання районного
прокурора і позовів цивільних позивачів до заявника, оскільки, на
думку суду, їх розгляд належав до компетенції господарських судів.
22 червня 2004 року це рішення було залишене без змін апеляційним
судом, а 8 листопада 2005 року — Верховним Судом України.
b) Господарське провадження щодо права власності
на оспорювані приміщення,
ініційоване за позовом районної прокуратури
28. У невизначену дату в липні–вересні 2004 року районна прокуратура звернулася до господарського суду Харківської області
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з позовами до компанії «У.» та інших осіб, вимагаючи визнати недійсними кілька договорів щодо оспорюваних приміщень, включно
з договором купівлі-продажу від 17 вересня 1997 року. Заявник брав
участь у цьому провадженні як третя сторона.
29. 23 квітня 2008 року після проведення низки судових засідань
господарський суд Харківської області частково задовольнив позов
районного прокурора та визнав недійсними кілька договорів стосовно оспорюваних приміщень, включно з договором купівлі-продажу від 17 вересня 1997 року, та припинив провадження у справі щодо підприємства «У.», оскільки воно вже було ліквідовано. 18 червня
2008 року Харківський апеляційний господарський суд скасував це
рішення в частині, що стосувалася задоволення позовів прокурора,
та виніс постанову, якою у задоволенні цих позовів було відмовлено. 23 жовтня 2008 року Вищий господарський суд України скасував
постанову від 18 червня 2008 року в частині, яка стосувалася відмови
у задоволенні позову прокурора. 15 січня 2009 року Верховний Суд
України відмовив заявникові у порушенні касаційного провадження
за його скаргою на постанову від 23 жовтня 2008 року.
с) Право власності заявника на оспорювані приміщення
30. Тим часом у липні 2004 року заявник звернувся до господарського суду Харківської області з позовом до підприємства «У.»,
вимагаючи визнання його права власності на оспорювані приміщення. 20 вересня 2004 року суд задовольнив його позов.
31. 28 лютого 2005 року заявник продав приміщення третій
особі. Згодом ці приміщення були перепродані кілька разів.
32. У невизначену дату Вищий господарський суд скасував рішення від 20 вересня 2004 року та повернув справу на новий розгляд.
33. 23 травня 2006 року господарський суд Харківської області
наклав арешт на приміщення, про які йдеться.
34. 26 липня 2006 року на підставі рішення, ухваленого акціонерами підприємства «У.», останнє було ліквідовано. Згодом, 20 вересня 2006 року, господарський суд Харківської області припинив
провадження у справі.
d) Друге цивільне провадження щодо заявника
35. У жовтні 2005 року цивільні позивачі звернулися до Жовтневого районного суду м. Харкова з цивільними позовами до заявника
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та наступних власників оспорюваних приміщень, вимагаючи скасування відповідних договорів купівлі-продажу.
36. 14 лютого 2007 року суд відмовив позивачам у задоволенні
їхніх позовних вимог. Зокрема він встановив, що останній власник
оспорюваних приміщень був добросовісним набувачем. 16 травня
2007 року це рішення було залишене без змін апеляційним судом,
а 29 листопада 2007 року — Верховним Судом України.
е) Інша справа, пов’язана зі справою, що розглядається
37. Починаючи з 15 червня 1999 року оспорювані приміщення
займало товариство з обмеженою відповідальністю «П.».
38. 26 травня 2005 року господарський суд Харківської області
встановив, що підприємство «П.» займає приміщення незаконно,
та зобов’язав його звільнити їх. 5 липня 2005 року це рішення було
залишене без змін Харківським апеляційним господарським судом,
а 13 жовтня 2005 року — Вищим господарським судом. 27 грудня
2005 року Верховний Суд України скасував це рішення та повернув
справу на новий розгляд. Заявник не надав інформації про подальші
рішення, які було винесено у цій справі.

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 3 СТАТТІ 5 КОНВЕНЦІЇ
39. Заявник скаржився, що тривалість тримання його під вартою була надмірною. Він посилався на пункт 3 статті 5 Конвенції,
відповідні положення якого передбачають таке:

«Кожному, кого заарештовано або затримано згідно з положеннями підпункту «с» пункту 1 цієї статті, ... має бути забезпечено розгляд справи судом упродовж розумного строку або
звільнення під час провадження. Таке звільнення може бути
обумовлене гарантіями з’явитися на судове засідання».
А. Щодо прийнятності

40. Суд вважає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у розумінні пункту 3 статті 35 Конвенції. Він також зазначає, що вона
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не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже, вона має бути
визнана прийнятною.
b. Щодо сутті

1. Період, який має бути взято до уваги
41. Тримання заявника під вартою почалося 22 жовтня 1999 року,
коли його було затримано за підозрою у вчиненні згаданих вище
злочинів. 19 червня 2002 року районний суд виніс щодо заявника обвинувальний вирок. Починаючи з цієї дати він тримався під
вартою «після засудження [...] компетентним судом», як передбачає підпункт «а» пункту 1 статті 5 Конвенції, тому цей період тримання під вартою не підпадає під дію пункту 3 статті 5 Конвенції
(див., для порівняння, рішення у справі «Кудла проти Польщі» (Kudla
v. Poland) [ВП], заява № 30210/96, п. 104, ECHR 2000-XI).
42. 17 грудня 2002 року апеляційний суд скасував вирок у справі
заявника. Після цієї дати тримання його під вартою знову підпадало
під дію пункту 3 статті 5 Конвенції. Цей період тривав до 9 вересня
2003 року, коли заявник знову був засуджений судом.
43. Отже, загальний період, який має бути взято до уваги, становить три роки, чотири місяці і дев’ятнадцять днів.

2. «Розумність» тривалості тримання заявника під вартою
44. Уряд стверджував, що національні органи мали підстави для
тримання заявника під вартою, оскільки він підозрювався у вчиненні тяжких злочинів і міг ухилятися від правосуддя та перешкоджати
слідству. Уряд вважав, що національні органи проводили розслідування у справі з належною ретельністю, якщо враховувати складність цієї справи.
45. Заявник не погодився.
46. Суд повторює, що при вирішенні питання, чи було дотримано вимоги пункту 3 статті 5 Конвенції, необхідно розглянути й оцінити обґрунтованість підстав, які у справі, що розглядається Судом,
переконали судові органи ухвалити рішення про такий серйозний
відступ від принципу поваги до особистої свободи і презумпції невинуватості, що має місце при будь-якому позбавленні особи волі
без відповідного засудження її судом (див. рішення від 10 листопада
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1969 року у справі «Штоґмюллер проти Австрії» (Stogmuller v. Austria),
Серія A, № 9, п. 4).
47. Суд зауважує, що, хоча, як видається, факт переховування
заявника дав відповідним органам підстави для тримання його під
вартою протягом досудового слідства, серйозність пред’явлених
йому обвинувачень, ризик його ухилення від слідства та перешкоджання здійсненню правосуддя залишалися єдиними підставами,
з огляду на які суд не змінював обраний йому запобіжний захід. Однак згідно з пунктом 3 статті 5 Конвенції зі спливом певного часу
подальше існування обґрунтованої підозри перестає само по собі
бути підставою для позбавлення волі і судові органи мають навести
інші підстави для подальшого тримання такої особи під вартою (див.
рішення у справах «Яблонський проти Польщі» (Jablonski v. Poland), заява № 33492/96, п. 80, від 21 грудня 2000 року, та «І. А. проти Франції» (I. A. v. France), заява № 28213/95, п. 102, Reports of Judgments and
Decisions 1998-VII). До того ж, такі підстави мають бути чітко вказані
національними судами (див. рішення у справі «Іловецький проти
Польщі» (Ilowiecki v. Poland), п. 61). З матеріалів, які є в розпорядженні Суду, не вбачається, що національні суди наводили такі підстави
або розглядали можливість застосування тих чи інших альтернативних запобіжних заходів замість тримання під вартою. Посилаючись, головним чином, на тяжкість обвинувачень, відповідні органи
продовжували строк тримання заявника під вартою на підставах,
які не можна вважати «відповідними і достатніми». Крім того, Суд
зазначає, що у своїх рішеннях від 17 грудня 2002 року та 11 квітня
2003 року національні суди взагалі не навели жодних підстав для
продовження строку тримання заявника під вартою.
48. Наведені вище міркування є достатніми, аби надати Суду
можливість дійти висновку, що в цій справі було порушення пункту 3 статті 5 Конвенції.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ
У ЗВ’ЯЗКУ З ТРИВАЛІСТЮ ПРОВАДЖЕННЯ
У КРИМІНАЛЬНІЙ СПРАВІ
49. Заявник скаржився, що тривалість провадження у кримінальній справі не відповідала вимозі «розумного строку», встановленій пунктом 1 статті 6 Конвенції, який передбачає таке:
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«Кожен має право на ... розгляд його справи упродовж розумного
строку ... судом, ..., який ... встановить обґрунтованість будь-якого
висунутого проти нього кримінального обвинувачення. ...».
А. Щодо прийнятності

50. Суд вважає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у розумінні пункту 3 статті 35 Конвенції. Він також зазначає, що вона
не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже, вона має бути
визнана прийнятною.
b. Щодо суті

1. Доводи сторін
51. Уряд заперечив проти скарг заявника, посилаючись на те,
що не було тривалих періодів бездіяльності, відповідальність за
які могла би бути покладена на державу. Уряд стверджував, що ця
кримінальна справа була складною, якщо враховувати, зокрема,
кількість учасників кримінального провадження. За інформацією
Уряду, кілька затримок в провадженні у справі виникали з вини заявника та інших учасників.
52. Заявник не погодився.

2. Період, який має бути взято до уваги
53. Кримінальну справу було порушено 15 вересня 1998 року. Період, протягом якого заявник перебував у розшуку (з 18 листопада
1998 року до 21 жовтня 1999 року), слід виключити із загальної тривалості провадження у справі (див. рішення у справах «Джіроламі проти Італії» (Girolami v. Italy) від 19 лютого 1991 року, Серія А, № 196Е,
п. 13, та «Смірнова проти Росії» (Smirnova v. Russia), заяви №№ 46133/99
і 48183/99, п. 81, ECHR 2003-IX). Провадження у справі закінчилося
9 листопада 2004 року. Отже, тривалість відповідного провадження
в судах трьох інстанцій становила приблизно п’ять років і три місяці.

3. Розумність тривалості провадження в національних судах
54. Суд повторює, що розумність тривалості провадження слід
оцінювати з урахуванням обставин конкретної справи і таких критеріїв, як складність справи, поведінка заявника та відповідних ор-
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ганів (див., серед багатьох інших джерел, рішення у справі «Пелісьє
і Сассі проти Франції» (Pelissier and Sassi v. France) [ВП], № 25444/94,
п. 67, ECHR 1999-II). Важливість предмета спору для заявника також
має бути взята до уваги. У цьому контексті Суд нагадує, що обвинувачений у кримінальному провадженні має право на розгляд його
справи з особливою ретельністю, а метою статті 6 Конвенції щодо
кримінальних справ є гарантування того, що особа, яку було обвинувачено у вчиненні злочину, не буде перебувати у стані невизначеності щодо своєї долі надто довгий час (див. рішення у справі
«Нахмановіч проти Росії» (Nakhmanovich v. Russia), заява № 55669/00,
п. 89, від 2 березня 2006 року).
55. Суд також зазначає, що заявник провів під вартою понад три
роки і чотири місяці. Це вимагало від державних органів, які розглядали справу, особливої сумлінності у здійсненні правосуддя без затримок (див. рішення у справі «Абдуелла проти Нідерландів» (Abdoella
v. the Netherlands) від 25 листопада 1992 року, п. 24, Серія А, № 248А).
56. Суд погоджується з аргументом Уряду про те, що кількість
осіб, які брали участь у провадженні, могла певною мірою ускладнити справу, та що поведінка заявника та інших учасників процесу
призвела до певних затримок у провадженні. Проте Суд вважає, що
це не може слугувати єдиним поясненням загальної тривалості провадження у цій справі.
57. Суд зазначає, що основна затримка була спричинена поверненням справи на додаткове розслідування. З цього приводу Суд
повторює, що повторні перегляди справи у рамках того самого провадження свідчать про серйозні недоліки в національній судовій системі (див. рішення від 25 листопада 2003 року у справі «Верцішевська
проти Польщі» (Wierciszewska v. Poland), заява № 41431/98, п. 46).
58. Суд неодноразово встановлював порушення пункту 1 статті
6 Конвенції у справах, що підіймають питання, подібні до тих, що
розглядаються у цій справі (див. рішення у справі «Пелісьє і Сассі проти Франції» (Pelissier and Sassi v. France), зазначене вище).
59. Розглянувши всі надані матеріали, Суд вважає, що Уряд не
навів жодного факту чи аргументу, здатних переконати Суд дійти
іншого висновку у цій справі. Враховуючи свою практику з цього
питання, Суд вважає, що у цій справі тривалість провадження була
надмірною та не відповідала вимозі «розумного строку».
Отже, в цій справі було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції.
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ІІІ. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
60. Посилаючись на пункт 1 статті 5 Конвенції, заявник скаржився, що 22 жовтня 1999 року його було затримано на підставі по
станови прокурора, а не суду. Він також стверджував, що з 22 жовтня 2002 року позбавлення його свободи було незаконним, оскільки
станом на зазначену дату він уже відбув дві третини призначеного
йому покарання, а отже, його повинні були звільнити від відбування
однієї третини покарання.
61. У своєму листі до Суду від 13 серпня 2004 року заявник також
посилався на пункти 2, 4 і 5 статті 5 Конвенції. Крім того, заявник оскаржив результат провадження в кримінальній справі, посилаючись
на пункт 1 статті 6 і статтю 13 Конвенції. Посилаючись на підпункт
«с» пункту 3 статті 6 Конвенції, заявник скаржився щодо ненадання
йому юридичної допомоги в період з 20 квітня 2000 року до 17 грудня 2003 року. Він також посилався на пункт 2 статті 6 Конвенції.
62. У своїх скаргах від 20 квітня 2004 року заявник скаржився за
статтею 3 Конвенції на умови тримання під вартою. У своєму листі
до Суду від 12 серпня 2005 року, посилаючись на статтю 1 Першого
протоколу, заявник скаржився, що державні органи перешкоджали
йому в здійсненні його права на володіння згаданими вище приміщеннями.
63. Уважно дослідивши доводи заявника, враховуючи всі наявні у нього матеріали та у тій мірі, в якій оскаржувані питання
належать до його компетенції, Суд доходить висновку, що вони не
виявляють будь-яких ознак порушень прав та свобод, гарантованих
Конвенцією.
64. Отже, згідно з пунктами 3 і 4 статті 35 Конвенції ця частина
заяви має бути визнана неприйнятною як явно необґрунтована.
IV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
65. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
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A. Шкода

66. Заявник вимагав 100 000 євро відшкодування матеріальної
і моральної шкоди.
67. Уряд не погодився з цією вимогою.
68. Суд не вбачає жодного причинно-наслідкового зв’язку між
констатованими порушеннями та стверджуваною матеріальною
шкодою. Відповідно Суд відхиляє ці вимоги. З іншого боку, здійснюючи оцінку на засадах справедливості, Суд присуджує заявнику
2700 євро відшкодування моральної шкоди.
B. Судові витрати

69. Заявник не подавав окремої вимоги про відшкодування судових витрат. Тому Суд нічого не присуджує за цим пунктом.
C. Пеня

70. Суд вважає за належне призначити пеню виходячи з розміру
граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до
якої має бути додано три відсоткових пункти.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує скарги щодо тривалості тримання заявника під
вартою та провадження в кримінальній справі прийнятними, а реш
ту скарг у заяві — неприйнятними.
2. Постановляє, що було порушення пункту 3 статті 5 Конвенції
у зв’язку з тривалістю тримання під вартою.
3. Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції
у зв’язку з тривалістю кримінального провадження.
4. Постановляє, що:
a) упродовж трьох місяців держава-відповідач має виплатити заявникові 2700 (дві тисячі сімсот) євро відшкодування
моральної шкоди з урахуванням будь-якого податку, який
може нараховуватись; ця сума має бути конвертована в національну валюту держави-відповідача за курсом на день
здійснення платежу;
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b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного розрахунку на вищезазначену суму нараховуватиметься
простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, що діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові
пункти.
5. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 20 січня
2011 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
С. Філліпс

Р. Марусте

заступник секретаря

голова
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «ПРОКОПЕНКО ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 5522/04)
Рішення
Страсбург
20 січня 2011 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Прокопенко проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. Р. Марусте, голова,
пані М. Лазарова-Трайковська,
пані З. Калайджиєва,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 14 грудня 2010 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:
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ПРОЦЕДУРА
1. Справу було розпочато за заявою (№ 5522/04), яку 16 січня
2004 року подав до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі —
Конвенція) громадянин України п. Олег Миколайович Прокопенко
(далі — заявник). Заявника представляв його батько — Микола Петрович Прокопенко.
2. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений — п. Ю. Зайцев з Міністерства юстиції України.
3. 15 січня 2009 року Голова п’ятої секції вирішив повідомити про
заяву Уряд. Відповідно до Протоколу № 14 заява була передана комітету в складі трьох суддів.

ФАКТИ
І. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
4. Заявник, 1973 року народження, проживає в м. Конотопі, Україна.
5. Заявник працював інспектором пасажирського відділу митного посту «Конотоп».
6. Згідно з наданими Урядом документами 18 лютого 2002 року
щодо заявника було порушено кримінальну справу за одним епізодом контрабанди сорока однотипних електронних пристроїв військового призначення. 9 жовтня 2002 року було порушено кримінальну справу щодо пана К., а 18 листопада 2002 року — щодо пані Т. за
тим самим фактом контрабанди.
7. 7 жовтня 2002 року заявника було затримано за підозрою у вчиненні згаданого вище злочину. 10 жовтня 2002 року Шевченківський
районний суд м. Києва виніс постанову про застосування до заявника запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою через підозру у вчиненні ним злочину, який карається позбавленням волі. Суд
також вирішив, що тримання заявника під вартою було необхідним
для забезпечення належного провадження у справі, оскільки він міг
виїхати за межі України та перешкоджати слідству.
8. 22 листопада 2002 року справи, порушені щодо заявника, пана
К. і пані Т., були об’єднані в одне провадження.
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9. У невизначену дату в березні 2003 року кримінальну справу
було направлено на розгляд до Конотопського міськрайонного суду
Сумської області (далі — Конотопський суд).
10. 4 квітня 2003 року, 22 серпня 2003 року та 10 жовтня 2003 року
Конотопський суд відмовляв у задоволенні клопотань заявника
про звільнення з-під варти, посилаючись на те, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою було обрано на етапі досудового
слідства у справі відповідно до закону та що немає підстав для заміни його іншим запобіжним заходом.
11. 8 грудня 2003 року Конотопський суд визнав заявника винним у контрабанді, зловживанні службовим становищем і ухиленні
від сплати податків. Суд призначив заявнику покарання у вигляді
позбавлення волі строком на 11 років.
12. 15 квітня 2004 року апеляційний суд Сумської області
(далі — апеляційний суд) скасував цей вирок і повернув справу на
новий розгляд до Кролевецького районного суду Сумської області
(далі — Кролевецький суд). Тією самою ухвалою апеляційний суд
продовжив строк тримання заявника під вартою, не зазначивши при
цьому підстав для цього.
13. 5 травня 2004 року Верховний Суд України відмовив заявникові та панові К. у відкритті касаційного провадження за їхніми
касаційними скаргами на ухвалу від 15 квітня 2004 року.
14. 7 грудня 2004 року заявник подав клопотання про звільнення з-під варти, але того самого дня суд відмовив у його задоволенні.
Кролевецький суд встановив, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою було обрано на етапі досудового слідства у справі
відповідно до закону, та що немає підстав для заміни його іншим
запобіжним заходом.
15. 20 січня 2005 року Кролевецький суд призначив експертизу
пристроїв, які були предметами контрабанди.
16. 11 квітня 2005 року заявник звернувся до суду першої інстанції з клопотанням про зміну запобіжного заходу у вигляді тримання
під вартою. 14 квітня 2005 року суд відмовив у задоволенні його клопотання, встановивши, що запобіжний захід у вигляді тримання під
вартою було обрано на етапі досудового слідства відповідно до закону, та що немає підстав для заміни його іншим запобіжним заходом.
17. 30 січня 2006 року висновок експертизи було надіслано до суду.
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18. Як свідчать документи, надані Урядом, у період з 15 квітня
2005 року по 31 березня 2006 року Кролевецький суд не призначав
судових засідань.
19. 12 травня 2006 року Кролевецький суд визнав заявника винним у контрабанді, зловживанні службовим становищем і ухиленні
від сплати податків. Суд призначив заявнику покарання у вигляді
позбавлення волі строком на 4 роки з конфіскацією належного йому
рухомого майна.
20. 10 серпня 2006 року апеляційний суд змінив вирок від 12 травня 2006 року.
21. 8 травня 2007 року Верховний Суд України відмовив заявникові
у відкритті касаційного провадження за його касаційною скаргою.
22. Під час розгляду його кримінальної справи заявник безуспішно намагався ініціювати кримінальне провадження щодо осіб,
які підготували експертні висновки в його кримінальній справі.
ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
23. Положення Кримінально-процесуального кодексу від 28 грудня 1960 року щодо запобіжних заходів викладено в рішенні у справі
«Невмержицький проти України» (Nevmerzhitsky v. Ukraine), заява
№ 54825/00, п. 54, ECHR 2005-II (витяги).

ПРАВО
І. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ
У ЗВ’ЯЗКУ З ТРИВАЛІСТЮ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ
24. Заявник скаржився на те, що тривалість провадження у його
справі не відповідала вимозі «розумного строку», встановленій пунктом 1 статті 6 Конвенції, який передбачає:
«Кожен має право на ... розгляд його справи упродовж розумного
строку ... судом, ..., який вирішить спір щодо його прав та обов’язків
цивільного характеру...».

25. Уряд заперечив проти цієї скарги.
26. Період, який має бути розглянуто, почався 18 лютого 2002 року
та закінчився 8 травня 2007 року, коли Верховний Суд України ухва-
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лив остаточне рішення у справі. Отже, провадження у справі в судах
трьох інстанцій тривало приблизно п’ять років і три місяці.
А. Щодо прийнятності

27. Суд вважає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у розумінні пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона
не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже, вона має бути
визнана прийнятною.
b. Щодо суті

28. Суд повторює, що розумність тривалості провадження
у справі слід оцінювати з урахуванням обставин конкретної справи і таких критеріїв, як складність справи, поведінка заявника
та відповідних органів (див., серед багатьох інших джерел, рішення
у справі «Пелісьє і Сассі проти Франції» (Pelissier and Sassi v. France) [ВП],
заява № 25444/94, п. 67, ECHR 1999-II).
29. Щодо складності справи Суд зазначає, що справа, яка розглядається, стосувалася одного епізоду контрабанди та вимагала допиту
свідків, проведення експертиз документів і пристроїв та дослідження
певного обсягу документальних доказів. У цій справі було троє обвинувачених. Отже, не можна стверджувати, що ця справа була настільки складною, щоб виправдати тривалість відповідного провадження.
30. Суд зазначає, що складність справи та поведінка заявника
не можуть пояснити загальну тривалість провадження. Суд вважає,
що відповідальність за деякі затримки (зокрема, у зв’язку з поверненням справи на новий розгляд, тривалим періодом процесуальної бездіяльності з квітня 2005 року по березень 2006 року та тривалим розглядом у Верховному Суді України питання про відкриття
касаційного провадження за касаційною скаргою заявника) має бути
покладена на державу-відповідача.
31. Суд неодноразово встановлював порушення пункту 1 статті 6 Конвенції у справах, що підіймають питання, подібні до тих, що
розглядаються у цій справі (див. зазначене вище рішення у справі
«Пелісьє і Сассі проти Франції» (Pelissier and Sassi v. France)).
32. Розглянувши всі надані матеріали, Суд вважає, що Уряд не
навів жодного факту чи аргументу, здатних переконати Суд дійти
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іншого висновку у цій справі. Враховуючи свою практику з цього
питання, Суд вважає, що у цій справі тривалість провадження була
надмірною та не відповідала вимозі «розумного строку».
Отже, в цій справі було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 3 СТАТТІ 5 КОНВЕНЦІЇ
33. Заявник скаржився на те, що тривалість тримання його під
вартою була надмірною. Він посилався на пункт 3 статті 5 Конвенції,
відповідні положення якого передбачають таке:

«Кожному, кого заарештовано або затримано згідно з положеннями підпункту «с» пункту 1 цієї статті, ... має бути забезпечено розгляд справи судом упродовж розумного строку або
звільнення під час провадження. Таке звільнення може бути
обумовлене гарантіями з’явитися на судове засідання».
А. Щодо прийнятності

34. Суд вважає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у розумінні пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона
не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже, вона має бути
визнана прийнятною.
b. Щодо суті

1. Період, який має бути взято до уваги
35. Тримання заявника під вартою почалося 7 жовтня 2002 року,
коли його було затримано за підозрою у вчиненні згаданого вище
злочину. 8 грудня 2003 року Конотопський суд виніс у справі заявника обвинувальний вирок. Починаючи з цієї дати, він був позбавлений
свободи «після засудження [...] компетентним судом», як передбачає
підпункт «а» пункту 1 статті 5 Конвенції, а отже, цей період тримання його під вартою не охоплюється дією пункту 3 статті 5 Конвенції
(див., для порівняння, рішення у справі «Кудла проти Польщі» (Kudla
v. Poland) [ВП], заява № 30210/96, п. 104, ECHR 2000-XI).
36. 15 квітня 2004 року апеляційний суд скасував вирок у справі
заявника. Після цієї дати тримання його під вартою знову підпадало
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під дію пункту 3 статті 5 Конвенції. Цей період тривав до 12 травня
2006 року, коли заявника знову було засуджено.
37. Отже, загальна тривалість строку, який має бути взято до
уваги, становить три роки, два місяці і двадцять вісім днів.

2. Розумність тривалості тримання заявника під вартою
38. Уряд стверджував, що національні органи мали підстави для
тримання заявника під вартою, оскільки він підозрювався у вчиненні тяжкого злочину, міг ухилятися від правосуддя та перешкоджати
слідству. Уряд вважав, що національні органи проводили розслідування у справі з належною ретельністю, якщо враховувати складність цієї справи.
39. Заявник не погодився.
40. Суд нагадує, що питання про те, чи є тривалість тримання
під вартою обґрунтованою, не можна вирішувати in abstracto. Це питання має вирішуватися в кожній справі з урахуванням конкретних
обставин, підстав, якими національні органи мотивували свої рішення, та належно задокументованих фактів, на які посилався заявник у своїх клопотаннях про звільнення з-під варти. Продовження
строків тримання під вартою може бути виправданим у тій чи іншій
справі лише за наявності чітких ознак того, що цього вимагають істинні потреби публічного інтересу, які, незважаючи на існування
презумпції невинуватості, переважують вимогу поваги до особистої
свободи (див., серед інших, рішення в справі «Лабіта проти Італії»
(Labita v. Italy) [ВП], заява № 26772/95, п. 153, ECHR 2000-IV).
41. Суд зазначає, що тривалість досудового тримання заявника
під вартою становила три роки та майже три місяці. Суд зауважує,
що тяжкість висунутих заявникові обвинувачень, ризик ухилення
від слідства та суду були підставами для винесення постанови про
обрання щодо заявника запобіжного заходу. Надалі, продовжуючи
строк тримання заявника під вартою, прокурори та суди не наводили
підстав у своїх рішеннях, а лише посилалися на належність раніше
обраного запобіжного заходу. Проте згідно з пунктом 3 статті 5 Конвенції після спливу певного часу саме тільки існування обґрунтованої підозри перестає бути підставою для позбавлення свободи і судові органи зобов’язані навести інші підстави для подальшого тримання під вартою (див. рішення у справах «Яблонський проти Польщі»
(Jablonski v. Poland), заява № 33492/96, п. 80, від 21 грудня 2000 року,
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та «І. А. проти Франції» (I. A. v. France), заява № 28213/95, п. 102, Reports
of Judgments and Decisions 1998-VII). До того ж, такі підстави мають бути чітко сформульовані у відповідних рішеннях національних судів
(див. рішення від 4 жовтня 2001 року у справі «Іловецький проти Польщі» (Ilowiecki v. Poland), заява № 27504/95, п. 61). Однак у цій справі
таких підстав суди не наводили. Насамкінець Суд зазначає, що національні органи фактично не розглядали можливості обрання альтернативних запобіжних заходів.
42. Наведені вище міркування Суд вважає достатніми, аби дійти
висновку про те, що в цій справі було порушення пункту 3 статті 5
Конвенції.
ІІІ. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
43. Заявник стверджував, що суддя Конотопського суду не мала
права розглядати його справу та що вона, як стверджувалося, порушила його права, гарантовані пунктом 1 та підпунктами «с» і «d»
пункту 3 статті 6 Конвенції. Заявник також стверджував, що у червні 2004 року він звернувся до суду першої інстанції з клопотанням
допустити до участі в його справі в якості захисника пана М., що був
захисником пана К., співобвинуваченого у його справі. Але в задоволенні цього клопотання було відмовлено. Заявник посилався на
пункт 3 статті 6 Конвенції.
44. Посилаючись на пункт 1 статті 6 та статтю 13 Конвенції, заявник також скаржився на несправедливість провадження у справі та його результату. Крім того, він стверджував, що у зв’язку з ненаданням
доступу до експертного висновку та відмовою суду викликати експертів і свідків захисту було порушено його права на захист, гарантовані
статтею 6 Конвенції. Заявник скаржився, що його спроби ініціювати
кримінальне провадження щодо експертів виявилися безуспішними.
Насамкінець, він посилався на пункт 1 статті 5 Конвенції.
45. Уважно розглянувши твердження заявника з урахуванням
всіх наявних у нього матеріалів та у тій мірі, в якій оскаржувані питання належать до його компетенції, Суд доходить висновку, що вони не виявляють будь-яких ознак порушень прав і свобод, гарантованих Конвенцією.
46. Отже, відповідно до пунктів 3 і 4 статті 35 Конвенції ця частина заяви має бути визнана неприйнятною як явно необґрунтована.
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IV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
47. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
A. Шкода

48. Заявник вимагав 120 000 євро відшкодування матеріальної
і моральної шкоди. У зазначеній сумі вимога щодо відшкодування
моральної шкоди становила 100 000 євро.
49. Уряд заперечив проти цих вимог.
50. Суд не вбачає жодного причинно-наслідкового зв’язку між
констатованими порушеннями та стверджуваною матеріальною
шкодою. Відповідно Суд відхиляє ці вимоги. З іншого боку, здій
снюючи оцінку на засадах справедливості, Суд присуджує заявнику
2600 євро відшкодування моральної шкоди.
B. Судові витрати

51. Заявник також вимагав 1000 гривень (приблизно 93 євро)
компенсації судових витрат, пов’язаних із розглядом справи в національних судах.
52. Крім того, заявник вимагав 6400 гривень (приблизно 582 євро)
компенсації транспортних витрат, витрат на поштові послуги, ксерокопіювання та телефонний зв’язок. Заявник надав, зокрема, квитанції про оплату поштових відправлень і телефонних дзвінків до Суду
на суму 313 грн 53 коп. (приблизно 29 євро) і 763 російських рублів
90 коп. (приблизно 19 євро).
53. Уряд не заперечував проти компенсації витрат заявника,
пов’язаних із розглядом справи в Суді. Проти решти вимог Уряд заперечив.
54. Відповідно до практики Суду заявник має право на відшкодування судових витрат, якщо буде доведено, що такі витрати були фактичними і неминучими, а їх розмір — обґрунтованим. У цій
справі Суд, беручи до уваги наявну в нього інформацію та зазначені
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вище критерії, визнає за належне призначити заявникові 48 євро
компенсації за цим пунктом.
C. Пеня

55. Суд вважає за належне призначити пеню виходячи з розміру
граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до
якої має бути додано три відсоткових пункти.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує скарги щодо тривалості тримання заявника під
вартою та тривалості провадження в кримінальній справі прийнятними, а решту скарг у заяві — неприйнятними.
2. Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції
у зв’язку з тривалістю кримінального провадження.
3. Постановляє, що було порушення пункту 3 статті 5 Конвенції.
4. Постановляє, що:
a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникові 2600 (дві тисячі шістсот) євро відшкодування моральної шкоди та 48 (сорок вісім) євро судових витрат з урахуванням будь-якого податку; ці суми мають бути
конвертовані в національну валюту держави-відповідача за
курсом на день здійснення платежу;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного розрахунку на вищезазначену суму нараховуватиметься
простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, що діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові
пункти.
5. Відхиляє решту вимог заявника стосовно справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 20 січня
2011 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
К. Вестердік

Р. Марусте

секретар

голова
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «БУРОВ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 14704/03)
Рішення
Страсбург
17 березня 2011 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Буров проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. Б. М. Зупанчіч, голова,
пані Г. Юдківська,
пані А. Нуссбергер,
а також п. С. Філліпс, заступник секретаря секції,
після обговорення за зачиненими дверима 22 лютого 2011 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:
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ПРОЦЕДУРА
1. Справу було розпочато за заявою (№ 14704/03), яку 8 квітня
2003 року подав до Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадянин України — п. Сергій Миколайович Буров (далі —
заявник).
2. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений,
п. Ю. Зайцев.
3. 22 лютого 2010 року Голова П’ятої секції вирішив повідомити
Уряд про скарги за пунктом 3 статті 5 та пунктом 1 статті 6 Конвенції
щодо тривалості тримання заявника під вартою та кримінального
провадження у його справі. Відповідно до Протоколу № 14 заява була передана на розгляд Комітету в складі трьох суддів.

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
4. Заявник народився у 1962 році та проживає у м. Харкові.
A. Кримінальне провадження щодо заявника

5. У червні 1995 року було вбито пана Г., у зв’язку з чим було порушено кримінальну справу.
6. 9 липня 1995 року заявника було затримано за підозрою у вчиненні зазначеного злочину; 11 липня 1995 року йому було пред’явлено
обвинувачення у вчиненні зазначеного злочину та взято під варту.
Разом із заявником обвинувачення також було пред’явлене трьом
іншим особам (пану Б., пану К. та пану Д., які також підозрювалися у вчиненні злочину та які були присутні при вбивстві пана Г.).
На пізнішому етапі провадження обвинувачення щодо заявника були виділені в окреме провадження, а результат провадження щодо
пана Б., пана К. та пана Д. невідомий.
7. Згідно з твердженнями заявника, на початку досудового
слідства він зазнав жорстокого поводження з боку працівників ор-
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ганів влади з метою отримання зізнавальних показань. Залишається нез’ясованим, чи скаржився заявник на жорстоке поводження на
національному рівні. Крім того, 10 липня 1995 року, незважаючи на
клопотання заявника, йому не було призначено захисника на безоплатній основі. Безсумнівно, що захисник почав представляти інтереси заявника з 18 липня 1995 року.
8. Під час досудового слідства п. Б., п. К. та п. Д. стверджували,
що саме заявник вбив пана Г. Пізніше п. Б. та п. К. змінили свої показання на користь заявника, стверджуючи, що саме п. Д. вбив пана Г.
9. До листопада 1995 року досудове слідство було закінчене,
а справу було передано на розгляд до Жовтневого районного суду
м. Харкова.
10. 6 лютого 1996 року суд повернув справу на додаткове розслідування. 9 квітня 1996 року ця постанова була залишена без змін
Харківським обласним судом.
11. До грудня 1996 року досудове слідство було закінчено,
а справу було передано на розгляд до Жовтневого районного суду
м. Харкова.
12. 4 серпня 1998 року суд повернув справу на додаткове розслідування. 3 листопада 1998 року ця постанова була залишена без змін
Харківським обласним судом. 19 лютого 1999 року президія вказаного суду відхилила протест прокурора на повернення справи.
13. 24 березня 1999 року заявник був звільнений з-під варти під
підписку про невиїзд. У постанові про звільнення зазначалося, що
заявник тримався під вартою більше трьох років, дозволений законодавством строк тримання під вартою вже скінчився та у подальшому триманні заявника під вартою не було необхідності, беручи
до уваги постійне місце проживання заявника та інші обставини
справи.
14. 5 липня 1999 року досудове слідство було закінчене, а справу
було передано для розгляду до Ленінського районного суду м. Харкова.
15. 12 жовтня 2000 року заявника знову було взято під варту. Зазначений суд встановив, що заявник погрожував своєму призначеному на безоплатній основі захиснику, і оскільки останній відмовився
захищати його, саме поведінка заявника перешкоджала проведенню слідства у справі. Суд також послався на тяжкість обвинувачень
щодо заявника та очікуваного вироку.
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16. Декілька разів судові засідання відкладалися у зв’язку з неявкою у судові засідання обвинуваченого, потерпілого, свідків та захисників.
17. 25 грудня 2001 року, незважаючи на невизнання заявником
своєї вини, Ленінський районний суд м. Харкова визнав його винним
у вчиненні вбивства та інших злочинів і призначив йому покарання
у вигляді тринадцяти років позбавлення волі. При винесенні вироку
суд керувався показаннями обвинуваченого, свідків, експертними
висновками та іншими доказами. Зокрема, судом було встановлено,
що 20 червня 1995 року, одразу після опівночі, заявник, п. Б., п. K.
та п. Д., посварившись з паном Г., відвели останнього до безлюдного місця та побили його. Після цього заявник завдав пану Г. кілька
ударів ножем, і той помер. Пан Б., п. K. та п. Д. з метою приховати
злочин поховали тіло пана Г. Суд, серед іншого, заслухавши показання пана Б., пана K. та пана Д., дійшов висновку, що показання Б. та K.,
які виправдовували заявника, були неправдивими, оскільки не узгоджувалися з іншими непрямими доказами.
18. 7 листопада 2002 року апеляційний суд Харківської області
(до червня 2001 року — Харківський обласний суд) скасував зазначений вирок, оскільки суд першої інстанції неправомірно відхилив
клопотання про ведення аудіозапису судових засідань та повернув
справу на новий розгляд. Суд також зазначив, що під час нового судового розгляду усі клопотання заявника мають бути розглянуті належним чином.
19. Заявник оскаржив рішення про повернення справи на новий
розгляд, але 28 січня 2003 року Верховний Суд України відмовив заявнику у відкритті касаційного провадження.
20. У листопаді 2002 року справу було передано на розгляд до
Червонозаводського районного суду м. Харкова.
21. Протягом нового судового розгляду заявник продовжував
стверджувати, що він невинуватий.
22. Знову, як і під час розгляду справи судом першої інстанції,
судові засідання відкладалися декілька разів у зв’язку з неявкою
у судові засідання учасників процесу.
23. Згідно з твердженнями заявника, кілька разів він подавав
до суду клопотання про виклик певних свідків, які, на його думку,
могли довести його невинуватість. Зокрема, 31 березня 2004 року
він подав до суду клопотання про виклик більш ніж двадцяти свід-
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ків, серед яких були експерти, які складали висновки судової експертизи у справі, прокурори та слідчі, у провадженні яких знаходилась справа. Згодом, 13 квітня 2004 року, він також подав до суду
клопотання знову викликати пана Д., одного з осіб, які були присутні при вбивстві пана Г. Згідно з його твердженнями суд відхилив ці
клопотання.
24. Протягом судового розгляду справи заявника його інтереси
представляли різні захисники, призначені державою або найняті
у приватному порядку. Щонайменше тричі (13 листопада 2000 року,
через деякий час після 25 вересня 2001 року та 9 квітня 2004 року) він
відмовлявся від їхніх послуг, оскільки, згідно з його твердженнями,
вони діяли всупереч інтересам його захисту та перебували у змові
з обвинуваченням, та клопотав до суду про їхню заміну або на конкретного, або на будь-якого іншого адвоката. Суд відхиляв ці клопотання. Зокрема, в останньому випадку суд, дійшовши висновку, що
необхідності у заміні захисника не було, звернув увагу на факт, що
заявника захищали декілька адвокатів, що заявник не був задоволений послугами жодного з них, та що суд вже задовольняв клопотання заявника про заміну захисника.
25. Протягом повторного провадження заявник та його захисник подали декілька клопотань про звільнення з-під варти, які не
були задоволені (наприклад, у невизначену дату у лютому 2001 року,
2 грудня 2002 року, 22 січня, 18 квітня, 13 та 21 листопада, а також
29 грудня 2003 року), посилаючись, серед іншого, на відсутність будьякої обґрунтованої підстави для подальшого тримання заявника під
вартою, відсутність у заявника будь-якого наміру втекти у період,
коли його було звільнено з-під варти (тобто з березня 1999 року до
жовтня 2000 року), погіршення стану здоров’я заявника, неможливість для заявника чинити перешкоди кримінальному провадженню, оскільки усі необхідні докази вже були зібрані. У своїх ухвалах від 23 квітня, 17 та 21 листопада, а також 29 грудня 2003 року
суд, відхиляючи ці клопотання, здебільшого посилався на тяжкість
обвинувачень щодо заявника або передбачене покарання; він також
мотивував свої рішення тим, що у нього була відсутня інформація
щодо неможливості подальшого тримання заявника під вартою
у зв’язку зі станом його здоров’я, або що після отримання висновку
судово-медичної експертизи щодо стану здоров’я заявника захворювання заявника можна належним чином лікувати у місці позбав-
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лення волі, або лише тим, що питання вже було розглянуте, а клопотання відхилені.
26. 9 квітня 2004 року заявник також безуспішно звертався до
суду із клопотанням про надання йому можливості ознайомитися
з матеріалами справи.
27. 27 квітня 2004 року суд визнав заявника винним у вчиненні вбивства та інших злочинів та призначив йому покарання у вигляді семи років та шести місяців позбавлення волі. Суд дійшов тих
самих висновків щодо фактів, які містилися у вироку від 25 грудня
2001 року, та знову дійшов висновку, що свідчення пана Б. та пана К.,
які виправдовували заявника, були неправдивими, оскільки заявник та п. Б. були братами, у той час п. K. скаржився, що п. Б та заявник
чинили на нього тиск. Визнаючи заявника винним, суд відповідно
ґрунтувався на більш ранніх обвинувачувальних показаннях пана
Б. і пана К., а також на свідченнях пана Д., наданих на стадії досудового слідства, та на інших непрямих доказах. Суд також, серед іншого,
зазначив, що під час ознайомлення з матеріалами справи заявник
двічі намагався знищити певні докази проти нього.
28. Заявник оскаржив вирок, скаржачись, серед іншого, на невиклик судом нижчої інстанції пана Д.
29. 3 травня 2007 року апеляційний суд Харківської області
фактично залишив вирок без змін. Суд не прокоментував вищезазначену скаргу заявника. На додаток апеляційний суд виніс дві
окремі ухвали, звернувши увагу прокурора Харківської області
та голови ради суддів Харківської області на процесуальні недоліки у роботі відповідних органів, у провадженні яких перебувала
справа (зокрема на те, що під час досудового слідства були втрачені
деякі важливі докази, та що суддя Червонозаводського районного
суду м. Харкова неодноразово не дотримувався процесуальних вимог при підготовці матеріалів справи для розгляду в апеляційному
суді і, таким чином, затягнув апеляційне провадження на два роки
шість місяців).
30. Заявник оскаржив рішення у касаційному порядку. Він не
скаржився на невиклик судами нижчих інстанцій пана Д. в якості
свідка. Він також не скаржився на жорстоке поводження та непризначення йому захисника на безоплатній основі у 1995 році. 3 грудня
2007 року Верховний Суд України відмовив у задоволенні касаційної
скарги заявника.
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B. Провадження, пов’язане зі скаргами заявника
про привласнення його та його покійних батьків майна

31. Згідно із твердженнями заявника незабаром після взяття його під варту у 1995 році його особисті речі, а також власність заснованих ним компаній були привласнені органами влади. Незважаючи
на те, що він швидко подав скарги, розслідування було розпочато
тільки у червні 1996 року, та згодом воно було припинено, оскільки
не було встановлено винних осіб.
32. 14 лютого 2001 року заявник подав до суду першої інстанції клопотання про вжиття заходів для збереження власності його
покійних батьків. Згідно із твердженнями заявника суд відхилив це
клопотання через його нечіткість. Усі його наступні, як стверджувалося заявником, уточнені клопотання відхилялися судом першої
інстанції.
33. 9 квітня 2004 року заявник подав до суду першої інстанції
клопотання про повернення йому певних предметів його власності,
вилучених слідчим в якості доказу у кримінальній справі щодо заявника. Згідно із твердженнями заявника суд відхилив це клопотання.
C. Клопотання про надання копій матеріалів справи

34. Листами від 12 травня, 1 липня та 15 грудня 2003 року, 24 вересня 2004 року та 30 липня 2009 року Секретаріат Суду просив заявника надати копії певних документів з матеріалів справи. Заявник, у свою чергу, кілька разів клопотав про надання копій вищезазначених документів, але безрезультатно. Наприклад, 25 лютого
2008 року захисник заявника подав до Червонозаводського районного суду м. Харкова клопотання про виготовлення копії матеріалів
справи. 15 квітня 2008 року суд відхилив клопотання як таке, що не
має законних підстав. Проте згодом заявник все-таки надав Секретаріату Суду необхідні документи.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
35. Положення Кримінально-процесуального кодексу України
від 28 грудня 1960 року щодо запобіжних заходів наведені в рішенні
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у справі «Невмержицький проти України» (Nevmerzhitsky v. Ukraine, заява № 54825/00, п. 54, ECHR 2005‑II (витяги)).

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 3 СТАТТІ 5 КОНВЕНЦІЇ
36. Заявник скаржився на те, що тривалість тримання його під
вартою була надмірною. Він посилався на пункт 3 статті 5 Конвенції,
відповідні положення якого передбачають таке:
«Кожному, кого заарештовано або затримано згідно з положеннями
підпункту “c” пункту 1 цієї статті, має... бути забезпечено розгляд
справи судом упродовж розумного строку або звільнення під час
провадження. Таке звільнення може бути обумовлене гарантіями
з’явитися на судове засідання.»
А. Щодо прийнятності

37. Уряд доводив, що скарга є частково неприйнятною. Зокрема
Уряд стверджував, що для цілей пункту 3 статті 5 Конвенції заявник
тримався під вартою (i) з 9 липня 1995 року (з моменту затримання) до 24 березня 1999 року (до моменту звільнення), (ii) з 12 жовтня 2000 року (коли його знову було взято під варту) до 25 грудня
2001 року (винесення заявникові першого вироку) та (iii) з 7 листопада 2002 року (коли перший вирок було скасовано) до 27 квітня
2004 року (коли йому було винесено вирок вдруге). З огляду на те, що
заява була подана 8 квітня 2003 року, Уряд стверджував, що перші
два проміжки часу були поза межами шестимісячного строку.
38. Суд, по-перше, зауважує, що стосовно України Конвенція набрала чинності 11 вересня 1997 року.
39. Суд також нагадує, що при визначенні тривалості попереднього ув’язнення за пунктом 3 статті 5 Конвенції період, який має
бути взято до уваги, починається з дня затримання особи та закінчується днем засудження, навіть якщо лише судом першої інстанції
(див. рішення у справі «Лабіта проти Італії» (Labita v. Italy) [ВП], заява № 26772/95, пп. 145 та 147, ECHR 2000‑IV).
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40. Суд також нагадує, що, з огляду на суттєвий зв’язок пункту 3 статті 5 Конвенції та підпункту «с» пункту 1 цієї ж статті особа засуджена судом першої інстанції, не може вважатися такою, яку
тримають під вартою «з метою допровадження її до компетентного
судового органу за наявності обґрунтованої підозри у вчиненні нею
правопорушення», як це зазначено в підпункті «с» пункту 1 статті 5 Конвенції, але має статус, визначений підпунктом «а» пункту 1
статті 5 Конвенції, який дозволяє позбавлення особи свободи «після
засудження її компетентним судом» (див. рішення у справах «Кудла
проти Польщі» (Kudla v. Poland) [ВП], заява № 30210/96, пп. 104 та 105,
ECHR 2000‑XI).
41. Повертаючись до цієї справи, Суд погоджується з Урядом, що
визначені ним періоди є відповідними періодами для цілей зазначеної практики Суду.
42. Суд також зазначає, що перший період, який стосується
тримання заявника під вартою, не підпадає під юрисдикцію Суду за критерієм ratione temporis. Також беручи до уваги звільнення заявника з-під варти та дату подання заяви, Суд вважає, що, як
пропонувалося Урядом, скарга, що стосується цього періоду, була
подана зі спливом строку та має бути відхилена згідно з пп. 1 та 4
статті 35 Конвенції (див. рішення у справах «Пеков проти Болгарії»
(Pekov v. Bulgaria), заява № 50358/99, п. 58, від 30 березня 2006 року
та «Тюм проти Туреччини» (Tüm v. Turkey), заява № 11855/04, п. 31, від
17 червня 2008 року).
43. Що стосується решти періодів, Суд нагадує, що послідовні
періоди тримання заявника під вартою мають розглядатися в цілому, а період шестимісячного строку починається з дати закінчення
останнього періоду досудового ув’язнення (див. рішення у справі
«Сольмаз проти Туреччини» (Solmaz v. Turkey), заява № 27561/02, п. 36,
ECHR 2007‑II (витяги)), тобто з 27 квітня 2004 року. За цих підстав
Суд відхиляє заперечення Уряду у тій частині, що стосується другого періоду тримання заявника під вартою.
44. Отже, здійснюючи загальну оцінку за пунктом 3 статті 5
Конвенції взятих разом другого та третього періодів, Суд доходить
висновку, що період, що має враховуватися у цій справі, тривав два
роки вісім місяців.
45. Суд зазначає, що скарга стосовно двох останніх періодів тримання під вартою не є явно необґрунтованою у розумінні пункту 3
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статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не є неприйнятною
з будь-яких інших підстав. Таким чином, вона має бути визнана
прийнятною.
b. Щодо суті

46. З огляду на вищезазначене заперечення (див. пункт 37 вкінці)
Уряд обмежив свої доводи щодо суті лише третім періодом тримання заявника під вартою. Уряд стверджував, що беручи до уваги кількість обвинувачених та заходів, яких мали вжити державні органи
для ретельного розгляду справи, тривалість тримання заявника під
вартою протягом зазначеного періоду була розумною. Уряд дійшов
висновку, що розслідування проводилося з належною ретельністю,
та державні органи мали достатні підстави для довготривалого тримання заявника під вартою.
47. Суд зазначає, що загальні принципи права на «розгляд справи судом упродовж розумного строку або звільнення під час провадження», гарантованого пунктом 3 статті 5 Конвенції, зазначалися у низці його попередніх рішень (див. серед інших джерел вищезазначені рішення у справах «Кудла проти Польщі» (Kudła v. Poland),
п. 110, та «Невмержицький проти України» (Nevmerzhitsky v. Ukraine),
п. 130 et seq.).
48. Свої постанови про тримання заявника під вартою державні органи, окрім обгрунтованої підозри щодо заявника, головним
чином обґрунтовували трьома підставами, а саме: (1) серйозним
характером злочинів, у яких він обвинувачувався, (2) тяжкість
покарання, яке могло бути йому призначено; (3) відсутність будьяких інших підстав, які б могли виправдати звільнення заявника з-під варти (наприклад, погіршення стану здоров’я заявника
або відсутність належного лікування під вартою). Проте Уряд не
вказав конкретних підстав для обґрунтування своїх висновків
(див. пункт 25 вище).
49. Суд погоджується з тим, що обґрунтована підозра щодо вчинення заявником тяжких злочинів могла бути підставою для його
першого взяття під варту. Проте зі спливом часу ці підстави ставали все менш відповідними. Таким чином, сама по собі тяжкість
можливого покарання не може слугувати виправданням тривалих
строків тримання під вартою (див. рішення від 26 липня 2001 року
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у справі «Ілійков проти Болгарії» (Ilijkov v. Bulgaria), заява № 33977/96,
пп. 80-81).
50. Подібним чином аргументи суду першої інстанції при відхиленні клопотань заявника про звільнення за медичних підстав (див.
пункт 25 вкінці) не виправдовують тривале тримання заявника під
вартою, оскільки презумпція за статтею 5 Конвенції — на користь
звільнення (див. рішення у справі «Биков проти Росії» (Bykov v. Russia)
[ВП], заява № 4378/02, п. 61, ECHR 2009 року‑...).
51. Насамкінець Суд зазначає, що фактично державні органи
не розглядали альтернативних заходів забезпечення явки заявника у суд (див. вищезазначене рішення у справі «Невмержицький
проти України» (Nevmerzhitsky v. Ukraine), п. 137, з подальшими посиланнями).
52. З огляду на зазначене Суд доходить висновку, що підстави,
наведені державними органами, не могли виправдати увесь період
тримання заявника під вартою. За цих підстав немає необхідності
розглядати питання, чи проводилося розслідування з особливою
ретельністю.
Відповідно було порушення пункту 3 статті 5 Конвенції.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ
( ТРИВАЛІСТЬ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
ЩОДО ЗАЯВНИКА)
53. Заявник скаржився на те, що тривалість кримінального провадження щодо нього не відповідала вимозі «розумного строку», передбаченій пунктом 1 статті 6 Конвенції:
«1. Кожен має право на ... розгляд його справи упродовж розумного строку ... судом, ... який ... встановить обґрунтованість будь-якого
висунутого проти нього кримінального обвинувачення.»

54. Хоча зазначене провадження почалося 9 липня 1995 року,
період, що має братися до уваги, почався лише 11 вересня 1997 року
(див. пункт 38 вище). Проте при оцінці розумності строку, який минув з цієї дати, треба враховувати стан провадження на той час.
Зазначений період закінчився 3 грудня 2007 року. Отже, він тривав у трьох інстанціях десять років та майже три місяці.
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А. Щодо прийнятності

55. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у розумінні пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не
є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Таким чином, вона має
бути визнана прийнятною.
b. Щодо суті

56. Уряд стверджував, що тривалість провадження у справі заявника була розумною. Зокрема, Уряд доводив, що справа заявника
була складною по суті з огляду на кількість учасників (4 обвинувачених, 20 свідків та потерпілий). Ця справа, на думку Уряду, також
була складною з точки зору права, оскільки стосувалась вбивства
та інших злочинів, вчинених групою осіб. Уряд також зазначив, що
заявник та його захисники у повному обсязі використовували свої
процесуальні права (вони подавали різні клопотання, надавали додаткові доводи та докази, ознайомлювалися з матеріалами справи,
оскаржували рішення, заявляли відводи слідчим та суддям і таке
ін.). Внаслідок неодноразової неявки обвинувачених, потерпілого,
свідків та захисників у суд першої інстанції, провадження надзвичайно затягнулося. Державні органи, з іншого боку, діяли з належною ретельністю та докладали усіх зусиль для вирішення справи без
невиправданих затримок.
57. Суд нагадує, що розумність тривалості провадження повинна оцінюватися у світлі обставин справи та з урахуванням таких критеріїв: складність справи, поведінка заявника та відповідних органів
(див., серед багатьох інших прикладів, рішення у справі «Пелісьє і Сассі
проти Франції» (Pélissier and Sassi v. France) [ВП], заява № 25444/94, п. 67,
ECHR 1999-II).
58. Суд неодноразово встановлював порушення пункту 1 статті 6 Конвенції у справах, що стосувались питань, подібних до тих, що
розглядаються у цій справі (див. зазначене вище рішення у справі
«Пелісьє і Сассі проти Франції» (Pélissier and Sassi v. France) та рішення від 30 березня 2004 року у справі «Меріт проти України» (Merit v.
Ukraine), заява № 66561/01, п. 76).
59. Розглянувши усі надані йому документи, Суд вважає, що Уряд
не навів жодного факту або аргументу, здатних переконати його дійти іншого висновку у цій справі. Зважаючи на свою практику з цього
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питання, Суд дійшов висновку, що у цій справі тривалість провадження була надмірною та не відповідала вимозі «розумного строку».
Відповідно, було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції.
III. РЕШТА ЗАЯВИ
60. Заявник разом з тим скаржився на те, що у 1995 році він зазнав жорстокого поводження з боку державних органів. Посилаючись на статтю 5 Конвенції, заявник також оскаржував законність
постанов про взяття його під варту, винесених у 1995 та 2000 роках, а також законність його тримання під вартою у період з 1995 до
1999 року. Заявник також скаржився за пунктами 1, 2 та підпунктами «b», «c», «d» пункту 3 статті 6 та за статтею 7 Конвенції на те, що
вироки щодо нього від 25 грудня 2001 року та 27 квітня 2004 року були незаконними, а провадження щодо нього мало численні недоліки. Заявник також скаржився за статтею 1 Першого протоколу на те,
що його власність та власність його покійних батьків була незаконно
присвоєна, придбана власність його батьків була у нього розкрадена,
та національні органи не повернули йому певні об’єкти його власності, конфісковані як докази у кримінальному провадженні щодо
нього. Насамкінець, заявник скаржився за статтею 34 Конвенції на
те, що 15 квітня 2008 року Червонозаводський районний суд м. Харкова незаконно відхилив клопотання його захисника про надання
копій матеріалів справи.
61. Уважно розглянувши аргументи заявника у світлі всіх наявних матеріалів та в тій мірі, в якій оскаржувані питання належать до
його компетенції, Суд дійшов висновку, що вони не виявляють будьяких ознак порушення прав і свобод, гарантованих Конвенцією.
62. Отже, ця частина має бути визнана неприйнятною як явно
необґрунтована відповідно до підпункту «а» пункту 3 та пункту 4
статті 35 Конвенції.
IV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
63. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони
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передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності,
надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.»
A. Шкода

64. Заявник вимагав 3 750 000 доларів США відшкодування матеріальної шкоди (наприклад, втрата його особистих речей та власності,
заснованих ним компаній, втрата прибутку та ін.), а також 5 650 000 доларів США — за усі порушення, які, як він стверджував, були вчинені
державними органами в його справі. Окрім цього, він також вимагав
1 840 000 доларів США відшкодування моральної шкоди.
65. Уряд заперечив ці вимоги.
66. Суд не вбачає жодного причинно-наслідкового зв’язку між
встановленим порушенням та заявленою матеріальною шкодою,
тому він відхиляє цю вимогу. З іншого боку, здійснюючи оцінку на
засадах справедливості, він присуджує заявникові 5400 євро відшкодування моральної шкоди.
B. Судові витрати

67. Заявник також вимагав 611 гривень (приблизно 56 євро) компенсації поштових витрат на листування з Судом.
68. Уряд залишив це питання на розсуд Суду.
69. З огляду на наявні документи та свою практику Суд вважає,
що сума, яка вимагається, має бути присуджена у повному обсязі.
C. Пеня

70. Суд вважає за потрібне призначити пеню, виходячи з розміру
граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до
якої має бути додано три відсоткових пункти.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує скарги за пунктом 3 статті 5 Конвенції стосовно
тривалості тримання заявника під вартою з 12 жовтня 2000 року до
25 грудня 2001 року та з 7 листопада 2002 року до 27 квітня 2004 року,
а також за пунктом 1 статті 6 Конвенції стосовно тривалості кримі-
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нального провадження щодо нього прийнятними, а решту скарг
у заяві — неприйнятною;
2. Постановляє, що мало місце порушення пункту 3 статті 5 Конвенції;
3. Постановляє, що мало місце порушення пункту 1 статті 6 Конвенції;
4. Постановляє, що:
a) упродовж трьох місяців держава-відповідач має виплатити
заявнику 5400 (п’ять тисяч чотириста) євро відшкодування
моральної шкоди та 56 (п’ятдесят шість) євро відшкодування
судових витрат разом з будь-яким податком, що може нараховуватись; ці суми мають бути конвертовані в національну
валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення
платежу;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного розрахунку на ці суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки
Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти;
5. Відхиляє решту вимог заявника стосовно справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 17 березня
2011 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «ПЛЄШКОВ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 37789/05)
Рішення
Страсбург
10 лютого 2011 року
ОСТАТОЧНЕ
10 травня 2011 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Плєшков проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. П. Лоренцен, голова,
п. К. Юнґвірт,
п. М. Віллігер,		
пані І. Берро-Лефевр,
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пані М. Лазарова-Трайковська,
пані З. Калайджиєва,
пані Г. Юдківська,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 6 січня 2011 року, виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справа розпочата за заявою (№ 37789/05), поданою проти України до Суду 8 жовтня 2005 року громадянином України паном Євгенієм Владиславовичем Плєшковим (далі — заявник) відповідно до
статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція).
2. Уряд України (далі — Уряд) був представлений його Уповноваженим — п. Ю. Зайцевим.
3. Заявник, зокрема, скаржився на тривалість попереднього
ув’язнення з 25 травня 2004 року до 31 липня 2006 року і на стверджувану відсутність адекватного судового розгляду питання законності
такого ув’язнення. Він також скаржився на тривалість кримінального
провадження щодо нього.
4. Окремим рішенням від 7 липня 2009 року Суд вирішив відкласти розгляд цих скарг та скарги на стверджуване свавільне взяття під варту 25 травня 2004 року і оголосив інші скарги в заяві неприйнятними. Відповідно до положень статті 29 Конвенції також було
вирішено розглянути питання щодо прийнятності та суті відкладених скарг одночасно.

ФАКТИ
І. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник народився в 1960 році і проживає у м. Бєлгороді, Росія.
6. 29 травня 2003 року було порушено кримінальну справу щодо заявника та деяких інших осіб за підозрою у торгівлі людьми
і 31 травня 2003 року його було затримано.
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7. 30 липня 2003 року Київським районним судом м. Харкова
(далі — Київський суд) заявника було звільнено з-під варти під підписку про невиїзд.
8. 21 листопада 2003 року досудове слідство було закінчено
і справу було передано до суду, який 10 грудня 2003 року розпочав
судове провадження.
9. 25 травня 2004 року Київським судом у судовому засіданні за
участю представника потерпілих було задоволено подання прокурора про застосування до заявника (та інших підсудних) запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Суд погодився із аргументами
прокурора, що заявник чинив тиск на потерпілих, що мало наслідком зміну ними свідчень. Як стверджує заявник, його власний аргумент, який суд не прокоментував, ґрунтувався на тому, що зміна
у свідченнях потерпілих в суді може бути пояснена тиском слідчого
на них в ході досудового слідства, чого вже не було під час судового
розгляду. Заявника було затримано в залі судового засідання.
10. Заявник неодноразово і безуспішно просив суд звільнити
його під підписку про невиїзд. Заявник стверджував, що не було
доказів його вини, що він ніколи не притягувався до кримінальної
відповідальності, і що він мав деякі урядові нагороди. Більше того,
він посилався на те, що у нього є постійне місце проживання, батьки
похилого віку, які потребують піклування, і те, що стан його здоров’я
за час перебування під вартою погіршився.
11. 24 вересня 2004 року, 13 і 15 квітня, 31 травня і 5 грудня
2005 року Київський суд відхилив заяви заявника про звільнення
з-під варти. Обґрунтування постанов суду були практично однакові.
Суд підтримував позицію прокурора, який посилався на тяжкість
обвинувачення, пред’явленого заявнику, і наявність ризику його
втечі. Він зазначав:
«Суд вважає, що питання про зміну запобіжного заходу є передчасним. Питання про запобіжний захід [»покарання» — в ухвалах
від 24 вересня 2004 року і 5 грудня 2005 року] буде вирішено, коли
буде оголошено обвинувальний чи виправдувальний вирок [щодо
заявника].»

12. Заявник безуспішно скаржився на тривалість судового розгляду до Ради суддів України, апеляційного суду Харківської області
і до низки інших державних органів. У відповідь йому було повідом-
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лено, що тривалість зумовлена складністю справи і великою кількістю потерпілих, а також необхідністю розглянути численні клопотання та заяви заявника.
13. 31 липня 2006 року Київський суд визнав заявника винним
у торгівлі людьми і розповсюдженні порнографічних предметів і засудив його до десяти років позбавлення волі із позбавленням права
займати посади, пов’язані з виготовленням і розповсюдженням кіно, відео- і комп’ютерних програм.
14. В цілому Київський суд призначив більше шістдесяти судових засідань. Близько десяти разів суд вирішував застосувати до потерпілих і свідків примусовий привід до суду, що підлягав виконанню органами міліції.
15. 13 лютого 2007 року апеляційний суд Харківської області
скасував вирок суду і повернув справу в той же суд на новий розгляд.
Основною причиною скасування вироку була його неоднозначність,
в тому числі щодо обвинувачення підсудних, класифікації фільмів
за участю потерпілих як порнографічних і висновку, що обоє потерпілі були введені в оману і примушені підсудними. Апеляційний суд
зробив загальний висновок, що розгляд справи судом першої інстанції був незбалансований та неповний. Суд звільнив підсудних з-під
варти під підписку про невиїзд.
16. 13 березня 2007 року апеляційний суд Харківської області
вирішив розглядати справу в якості суду першої інстанції.
17. 12 квітня 2007 року суд повернув справу до прокуратури Харківської області на додаткове розслідування.
18. 10 липня 2007 року Верховний Суд скасував постанову від
12 квітня 2007 року.
19. 27 вересня 2007 року апеляційний суд Харківської області
розпочав розгляд справи.
20. 4 і 16 жовтня 2007 року суд відклав розгляд справи у зв’язку
з неявкою заявника.
21. 24 жовтня 2007 року суд виніс постанову про взяття заявника під варту. Розгляд справи було зупинено до розшуку обвинуваченого.
22. Провадження досі триває в апеляційному суді Харківської
області.
23. У своїх листах до Суду заявник визнав, що він втік, і пояснив
це тим, що він не довіряє українському правосуддю.
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ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
24. Відповідні законодавчі положення можна знайти у рішенні по
справі «Шалімов проти України» (Shalimov v. Ukraine), № 20808/02, пунк
ти 40–41, від 4 березня 2010 року).

ПРАВо
І. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 5 КОНВЕНЦІЇ
25. Заявник скаржився на те, що позбавлення його свободи
25 травня 2004 року було свавільним, і те, що подальше продовжуване
тримання його під вартою було невиправдано тривалим. Він також
скаржився на те, що не було адекватного судового розгляду питання
законності тримання його під вартою. Заявник посилався на пункти 1,
3, 4 статті 5 Конвенції, у відповідних частинах яких зазначено таке:
«Кожен має право на свободу та особисту недоторканість. Нікого не
може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно до
процедури, встановленої законом:
...
с) законний арешт або затримання особи, здійснене з метою допровадження її до компетентного судового органу за наявності
обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо
обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею
правопорушення чи її втечі після його вчинення;...

3. Кожен, кого заарештовано або затримано згідно з положеннями підпункту «c» пункту 1 цієї статті, має негайно постати перед
суддею чи іншою посадовою особою, якій закон надає право здійснювати судову владу, і йому має бути забезпечено розгляд справи
судом упродовж розумного строку або звільнення під час провадження. Таке звільнення може бути обумовлене гарантіями з’явитися
на судове засідання.
4. Кожен, кого позбавлено свободи внаслідок арешту або тримання під вартою, має право ініціювати провадження, в ході якого суд
без зволікання встановлює законність затримання і приймає рішення про звільнення, якщо затримання є незаконним».
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1. Пункт 1 статті 5 Конвенції
26. Уряд зазначив, що рішення про тримання заявника під
вартою ґрунтувалось на обґрунтованій підозрі у вчиненні тяжкого
злочину, було винесено компетентним судом відповідно до національного законодавства і було виправданим заходом для забезпечення належного провадження. Тому Уряд стверджував про явну
необґрунтованість його скарг щодо цього.
27. Заявник стверджував, що взяття його під варту 25 травня
2004 року було невиправданим і надмірним заходом, застосованим
з огляду на надумані підстави, такі як стверджуване недоведене чинення ним тиску на потерпілих.
28. Суд зазначає, що пункт 1 статті 5 Конвенції вимагає, в першу
чергу, щоб тримання під вартою було «законним», що включає умову дотримання встановленої законом процедури. Конвенція тут по
суті відсилає до національного законодавства держав та встановлює
зобов’язання дотримуватись матеріальних і процесуальних норм,
вимагаючи додатково, щоб будь-яке позбавлення свободи не суперечило меті статті 5, що полягає у захисті особи від свавілля (див.
рішення у справі «Бенхам проти Сполученого Королівства» (Benham v.
the United Kingdom), від 10 червня 1996 року, пункт 40, Reports 1996ІІІ). Суд погоджується, що обґрунтована підозра у тому, що особа
вчинила тяжкий злочин, може на початку слугувати підставою для
взяття її під варту. Крім того, необхідність забезпечення належного здійснення провадження, зокрема, отримання доказів від свідків
є належною підставою для первинного взяття під варту (див., для
прикладу, рішення у справі «Ямрозі проти Польщі» (Jamrozy v. Poland),
№ 6093/04, пункт 37, від 15 вересня 2009 року).
29. Повертаючись до фактів цієї справи, Суд не вбачає ознак порушення матеріальних чи процесуальних норм національного законодавства при взятті заявника під варту. Воно ґрунтувалось на
підозрі у співучасті заявника у торгівлі людьми, яка не може за обставин справи вважатись необґрунтованою. Крім того, Суд зазначає,
що до винесення постанови про взяття заявника під варту 25 травня
2004 року Київський суд в судовому засіданні за участю заявника,
представника потерпілих і слідчого дослідив головний аргумент
слідчого у цій справі, а саме зміну показів потерпілих, що мала міс-
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це, коли заявник перебував на свободі (див. пункт 9 вище). Суд не
вбачає підстав вважати, що зміна запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд на тримання під вартою була свавільною.
30. Таким чином, ця частина заяви є явно необґрунтованою і має
бути відхилена на підставі пунктів 3(а) і 4 статті 35 Конвенції.

2. Пункти 3 і 4 статті 5 Конвенції
31. Суд зазначає, що ці скарги не є явно необґрунтованими у розумінні пункту 3 статті 35 Конвенції. Також Суд зазначає, що вони не
є неприйнятними з інших підстав. Тому вони мають бути оголошені
прийнятними.
В. Щодо суті

1. Пункт 3 статті 5 Конвенції
32. Заявник стверджував, що його продовжуване тримання під
вартою з 25 травня 2004 року до оголошення вироку у його справі
31 липня 2006 року було надмірно тривалим.
33. Уряд не погодився з цим. Уряд зазначив, що після звільнення заявника зпід варти апеляційним судом Харківської області,
починаючи з 13 лютого 2007 року він не з’явився на жодне судове
засідання, і це, на думку Уряду, підтверджувало, що продовжуване
тримання заявника під вартою було належним. Уряд також зазначив, що національні державні органи розглядали справу заявника
з належною сумлінністю.
34. Суд повторює, що відповідно до його усталеної практики
особа, обвинувачена у вчиненні злочину, має завжди бути звільнена
під час провадження, якщо держава не може показати, що є «належні і достатні» підстави для виправдання продовжуваного тримання під вартою (див. рішення у справах «Вемхофф проти Німеччини»
(Wemhoff v. Germany), від 27 червня 1968 року, пункт 12, Серія А № 7,
і «Яксі і Саргун проти Туреччини» (Yac and Sargn v. Turkey), від 8 червня
1995 року, пункт 52, Серія А № 319А). В першу чергу національні судові органи мають забезпечити, щоб у кожній окремій справі тримання
під вартою не перевищувало розумного періоду часу. Для цього вони повинні дослідити усі факти, що свідчать «за» і «проти» існування реальної вимоги суспільного інтересу, що, належно враховуючи
принцип презумпції невинуватості, виправдовує відступ від при-
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нципу поваги до особистої свободи, і викласти ці міркування у своїх
рішеннях, якими вони відхиляють клопотання про звільнення. Суд
визначає, чи є у справі порушення пункту 3 статті 5 Конвенції, саме на
підставі обґрунтування, викладеного у цих рішеннях, і фактів, зазначених заявником у його скаргах (див. рішення у справі «Лабіта проти
Італії» (Labita v. Italy) [ВП], № 26772/95, пункт 152, ECHR 2000-IV).
35. Суд зазначає, що оскаржуване тримання під вартою заявника в цій справі тривало два роки, два місяці і шість днів, що не
є коротким в абсолютному вираженні (див. для порівняння рішення у справі «Доронін проти України» (Doronin v. Ukraine), № 16505/02,
пункт 61, від 19 лютого 2009 року). Дійсно, заявнику було пред’явлено
серйозні обвинувачення і справа була дещо складною, що вплинуло
на тривалість провадження (див. пункт 52 нижче). Проте, протягом
періоду тримання під вартою, щодо якого скаржиться заявник, суд,
який розглядав його справу, п’ять раз відмовив заявнику у задоволенні заяв про звільнення, постановляючи рішення із схожими
формулюваннями (див. пункт 11 вище). Лінія обґрунтування залишалась незмінною і двозначною: поперше, суд без наведення будьяких фактів та без пояснень посилався на серйозність обвинувачень,
пред’явлених заявнику, як на ознаку наявності ризику його втечі,
подруге, суд п’ять разів також без пояснень повторював, що зміна
запобіжного заходу до постановлення вироку є передчасною.
36. В той час, як головною підставою для взяття заявника під варту 25 травня 2004 року було припущення, що він чинить тиск на потерпілих, подальше тримання під вартою протягом всього періоду, що
тривав понад два роки, здійснювалось без переоцінки цієї підстави.
37. Таким чином, Суд доходить висновку, що національні органи
не виправдали належним чином продовжуване тримання заявника
під вартою з 25 травня 2004 року до 31 липня 2006 року.
38. Тому мало місце порушення пункту 3 статті 5 Конвенції.

2. Пункт 4 статті 5 Конвенції
39. Заявник стверджував, що йому було відмовлено в ефективному судовому розгляді питання законності тримання його під вартою.
40. Уряд стверджував, що всі заяви заявника про звільнення
зпід варти були розглянуті без зволікань і з належною сумлінністю.
Уряд зауважив, що одна із них навіть була задоволена, а заявника
звільнено зпід варти 13 лютого 2007 року.
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41. Суд зазначає, що пункт 4 статті 5 Конвенції передбачає право
осіб, яких затримано або взято під варту, на перегляд процесуальних
і матеріальноправових умов, які з точки зору Конвенції є суттєвими для забезпечення «законності» позбавлення їх свободи. Це означає, що компетентний суд має перевірити не лише дотримання
процесуальних вимог національного законодавства, а й обґрунтованість підозри, на підставі якої здійснено затримання, та легітимність мети, з якою особу затримано і потім узято під варту (див.
рішення у справі «Буткевічюс проти Литви» (Butkevicius v. Lithuania),
№ 48297/99, пункт 43, ECHR 2002-II (витяги)).
42. Суд зазначає, що питання законності тримання заявника під
вартою було розглянуто національним судом декілька разів. Однак,
відповідні постанови національного суду не можуть вважатись такими, що задовольняють вимоги пункту 4 статті 5 Конвенції, оскільки фактично вони зводяться лише до відмови розглядати аргументи
заявника. У цьому зв’язку Суд нагадує, що він вже встановлював,
що українське законодавство не передбачає процедуру розгляду
питання законності продовжуваного тримання під вартою після закінчення досудового слідства, яка б задовольняла вимоги пункту 4
статті 5 Конвенції (див. рішення у справі «Молодорич проти України»
(Molodorych v. Ukraine), № 2161/02, пункт 108, від 28 жовтня 2010 року).
Той факт, що заявник був звільнений зпід варти після скасування
вироку від 31 липня 2006 року апеляційним судом, не має значення
для вказаного висновку.
43. Таким чином, у цій справі також мало місце порушення пунк
ту 4 статті 5 Конвенції.
ІІ. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ
В ЗВ’ЯЗКУ З ТРИВАЛІСТЮ ПРОВАДЖЕННЯ
44. Заявник скаржився на те, що кримінальне провадження щодо нього було нерозумно тривалим. Він посилався на пункт 1 статті 6
Конвенції, в якому зазначається таке:
«Кожен має право на ... розгляд його справи упродовж розумного
строку ... судом, ..., який встановить обґрунтованість будьякого висунутого проти нього кримінального обвинувачення».
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45. Суд зазначає, що ця скарга не є ані явно необґрунтованою
у розумінні пункту 3(а) статті 35 Конвенції, ані неприйнятною з будьяких інших підстав. Тому вона має бути визнана прийнятною.
В. Щодо суті

46. Заявник підтримав свою скаргу.
47. Уряд цю скаргу не визнав. Уряд стверджував, що період, який
має розглядатись, тривав з 29 травня 2003 року (день порушення
кримінальної справи) до 24 жовтня 2007 року (день, коли апеляційним судом Харківської області було встановлено, що заявник переховувався) і що він не був нерозумним, враховуючи складність справи, кількість залучених осіб і поведінку сторін.
48. Суд погоджується з думкою Уряду стосовно періоду, який
має розглядатись, так як період, коли заявник переховувався (див.
пункт 23 вище), має бути виключений із загальної тривалості провадження (див. рішення у справах «Джіроламі проти Італії» (Girolami
v. Italy), від 19 лютого 1991 року, пункт 13, Серія А № 196Е, і «Смірнова проти Росії» (Smirnova v. Russia), №№ 46133/99 і 48183/99, пункт 81,
ECHR 2003-ІХ (витяги)).
49. Суд повторює, що розумність тривалості провадження повинна оцінюватись у світлі обставин справи і за наступними критеріями: складність справи, поведінка заявника і відповідних державних
органів (див., серед багатьох інших джерел, рішення у справі «Пелісьє
та Сассі проти Франції» (Pelissier and Sassi v. France) [ВП], № 25444/94,
пункт 67, ECHR 1999-ІІ). Крім того, Суд зазначає, що обвинувачений
у кримінальному провадженні повинен мати право на розгляд його
справи з особливою сумлінністю, особливо якщо він тримається під
вартою (див. рішення у справі «Нахмановіч проти Росії» (Nakhmanovich
v. Russia), № 55669/00, пункт 89, від 2 березня 2006 року).
50. Суд зазначає, що кримінальне провадження щодо заявника
у цій справі тривало чотири роки і майже п’ять місяців.
51. Події, що мали місце у вказаний період, підлягають детальному розгляду. Досудове слідство тривало близько півроку
(див. пункти 6–8 вище), після цього Київський суд два роки і вісім місяців розглядав справу, провівши біля шестидесяти судових засідань
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(див. пункти 8, 13 і 14 вище). Після цього апеляційний суд Харківської
області скасував вирок як неоднозначний і такий, що ґрунтується на
незбалансованому і неповному розслідуванні (див. пункт 15 вище).
Через місяць апеляційний суд прийняв справу до свого провадження
як суд першої інстанції (затримка у сім місяців) і безуспішно намагався повернути справу на додаткове розслідування (інша затримка
у п’ять місяців).
52. Суд погоджується, що, враховуючи значну кількість потерпілих і співобвинувачених, справа була дещо складною. В той же
час Суд зазначає, що розслідування та судове слідство загальною
тривалістю в три роки і два місяці були визнані національними органами такими, що мають серйозні недоліки (див. пункт 15 вище).
Спроба апеляційного суду Харківської області виправити ситуацію
(прийняття справи для розгляду та скасування рішення про повернення справи на додаткове розслідування) зайняла ще 1 рік. Загалом, як вбачається з матеріалів справи, затримки мали місце з вини
державних органів, а не заявника.
53. Таким чином, Суд встановлює порушення пункту 1 статті 6
Конвенції в зв’язку з тривалістю кримінального провадження щодо
заявника.
ІІІ. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
54. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
А. Шкода

55. Заявник вимагав 750 000 євро відшкодування моральної
та матеріальної шкоди.
56. Уряд зауважив, що немає причинного зв’язку між матеріальною шкодою, про яку стверджується, і стверджуваними порушеннями. Крім того, Уряд стверджував, що вимоги щодо відшкодування
моральної шкоди є необґрунтованими і надмірними.
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57. Суд не вбачає причинного зв’язку між встановленими порушеннями та матеріальною шкодою, про яку стверджується. Відповідно Суд відхиляє цю вимогу. З іншого боку, Суд вважає, що заявник мав зазнати моральної шкоди, і тому, здійснюючи оцінку на
засадах справедливості, Суд присуджує заявнику 4000 євро відшкодування моральної шкоди.
В. Судові витрати

58. Заявник не вимагав компенсації судових або інших витрат.
Тому Суд нічого не присуджує.
С. Пеня

59. Суд вважає за доцільне призначити пеню виходячи з граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої
має бути додано три відсоткові пункти.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує одноголосно, що скарги за пунктами 3 і 4 статті 5
і пунктом 1 статті 6 (тривалість провадження) є прийнятними, а решта скарг у заяві — неприйнятними.
2. Постановляє одноголосно, що у цій справі мало місце порушення пункту 3 статті 5 Конвенції.
3. Постановляє одноголосно, що у цій справі мало місце порушення пункту 4 статті 5 Конвенції.
4. Постановляє чотирма голосами проти трьох, що у цій справі
мало місце порушення пункту 1 статті 6 Конвенції стосовно тривалості провадження.
5. Постановляє одноголосно, що:
а) протягом трьох місяців з дня, коли рішення набуде статусу
остаточного у відповідності з пунктом 2 статті 44 Конвенції,
держава-відповідач повинна сплатити заявникові 4000 (чотири тисячі) євро відшкодування моральної шкоди, які мають бути конвертовані у національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу, плюс будьякий податок, який може бути стягнуто з цієї суми;
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b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до повного
розрахунку на вищезазначену суму нараховуватиметься
простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в цей період, плюс три відсоткові пункти.
6. Відхиляє одноголосно решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 10 лютого
2011 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
К. Вестердік

П. Лоренцен

секретар

голова

У відповідності з пунктом 2 статті 45 Конвенції та пунктом 2 правила 74 Регламенту Суду до цього рішення додається спільна окрема
думка суддів Берро Лефевр (BerroLefevre), Калайджиєвої (Kalaydjieva)
і Юдківської (Yudkivska).
К. В.
П. Л.

СПІЛЬНА ОКРЕМА ДУМКА
СУДДІВ БЕРРО-ЛЕФЕВР, КАЛАЙДЖИЄВОЇ
І ЮДКІВСЬКОЇ, ЯКА ЧАСТКОВО НЕ ЗБІГАЄТЬСЯ
З ВИСНОВКАМИ БІЛЬШОСТІ
В той час, як ми повністю поділяємо висновки більшості щодо
скарг за статтею 5 Конвенції, ми не можемо дійти висновку, що тривалість провадження в цій справі не відповідала вимозі «розумного
строку».
Кримінальне провадження щодо заявника тривало чотири роки і п’ять місяців до того, як апеляційний суд Харківської області
у жовтні 2007 року встановив, що заявник ухилявся від правосуддя.
Протягом цього періоду досудове слідство було закінчено і справа
була розглянута судами трьох інстанцій.
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Суд у своїх рішеннях завжди бере до уваги складність справи.
Необхідно відзначити, що ця справа стосується торгівлі людьми.
Розслідування цього виду злочину є особливо складним головним
чином у зв’язку із труднощами в отриманні доказів від потерпілих.
Потерпілі в такій категорії справ є вразливими, в більшості вони належать до соціально незахищених груп і намагаються уникнути провадження, боячись репресій щодо своїх близьких.
Дана справа є яскравою ілюстрацією, що принаймні десять раз
суд виносив рішення про примусовий привід потерпілих і свідків,
так як вони ігнорували судові повістки. Дійсно, стаття 6 встановлює,
що судове провадження має бути швидким, але також встановлює
більш загальний принцип належного відправлення правосуддя
(див. рішення у справі «Бодаерт проти Бельгії» (Boddaert v. Belgium), від
12 жовтня 1992 року, пункт 39, Серія А № 235D). У цій справі ми вважаємо неналежним звинувачувати національні судові органи в тому, що вони призначили більш ніж 60 судових засідань, і навіть після
цього слідство виявилось неповним, а рішення було скасовано апеляційним судом. Така спроба забезпечити ретельне і детальне розслідування має бути визнана сумісною з належним відправленням
правосуддя, оскільки «піклування про швидкість не може звільнити
... суддів в системі кримінального процесу ... від необхідності вжити
кожен захід, який може прояснити, чи є обвинувачення істинними
або хибними» (див. рішення у справі «Неумейстер проти Австрії»
(Neumeister v. Austria), від 27 червня 1968 року, стаття 43, пункт 21,
Серія А № 8). Значного періоду бездіяльності національних органів
в цій справі позначити не можна.
Тому ми переконані, що за конкретних обставин цієї справи, навіть беручи до уваги інтереси, які були на кону, тривалість провадження не була надмірною і справедливий баланс між різними аспектами вимог статті 6 не порушено. З цих причин ми голосували проти
встановлення порушення статті 6 Конвенції.
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «КОЛЄСНІКОВ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 697/07)
Рішення
Страсбург
20 жовтня 2011 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Колєсніков проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. Б. М. Зупанчіч, голова,
пані Г. Юдківська,
пані А. Нуссбергер,
а також п. С. Філліпс, заступник секретаря секції,
після обговорення за зачиненими дверима 27 вересня 2011 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:
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ПРОЦЕДУРА
1. Справу порушено за заявою (№ 697/07), поданою до Суду проти України відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадянином
України паном Сергієм Олександровичем Колєсніковим (далі — заявник) 6 грудня 2006 року.
2. Уряд України (далі — Уряд) був представлений його Уповноваженим — пані В. Лутковською з Міністерства юстиції.
3. 25 серпня 2010 року Голова п’ятої секції вирішив повідомити
Уряду про заяву. Відповідно до Протоколу № 14 заява була передана
на розгляд до комітету в складі трьох суддів.

ФАКТИ
І. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
4. Заявник, 1981 року народження, проживає у Харківській області.
5. 11 жовтня 2001 року його було затримано працівниками міліції
за підозрою у вчиненні розбою та незаконному зберіганні зброї.
6. 12 жовтня 2001 року Валківський районний суд Харківської
області (далі — районний суд) обрав заявнику запобіжний захід
у виді взяття під варту відповідно до частини 9 статті 1652 Кримінально-процесуального кодексу (далі — КПК) до 21 жовтня 2009 року
на тій підставі, що залишаючись на волі, заявник може переховуватись від слідства та перешкоджати здійсненню правосуддя. 19 жовтня 2001 року районний суд продовжив граничний строк тримання
заявника під вартою ще на два місяці на підставі тяжкості висунутих
проти нього обвинувачень, негативних характеристик з місця проживання і можливості того, що він переховуватиметься від слідства.
7 грудня 2001 року районний суд подовжив граничний строк тримання заявника під вартою ще на чотири місяці на підставі тяжкості
висунутих обвинувачень та можливості того, що він переховуватиметься від слідства.
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7. 8 лютого 2002 року після закінчення досудового слідства справу було передано до суду.
8. 6 березня 2002 року районний суд вирішив, inter alia, що заявник повинен надалі триматись під вартою, не навівши при цьому
будь-яких підстав для такого рішення.
9. 21 травня 2002 року справу було передано до Харківського
районного суду Харківської області, який 28 березня 2003 року ви
знав заявника винним у вчиненні інкримінованих йому злочинів
та призначив йому покарання у вигляді дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
10. 11 листопада 2003 року апеляційний суд скасував вказаний
вирок та повернув справу на новий судовий розгляд. Питання щодо
подальшого тримання заявника під вартою суд не вирішував.
11. 23 листопада 2004 року Харківський районний суд Харків
ської області повернув справу на додаткове розслідування. Суд залишив без змін обраний заявникові запобіжний захід у виді тримання під вартою, не навівши жодних підстав для такого рішення.
12. 10 березня 2005 року апеляційний суд скасував постанову
від 23 листопада 2004 року та повернув справу на новий судовий розгляд. Питання щодо подальшого тримання заявника під вартою суд
не вирішував.
13. 12 травня 2006 року Харківський районний суд Харківської
області відмовив у задоволенні клопотання заявника про звільнення, посилаючись на тяжкість обвинувачень, висунутих проти
нього.
14. 13 червня 2006 року той самий суд визнав заявника винним
у вчиненні розбою та незаконному зберіганні зброї та призначив йому покарання у виді позбавлення волі строком на вісім років і шість
місяців з конфіскацією майна.
15. 24 травня 2007 року апеляційний суд скасував вказаний вирок та повернув справу на новий судовий розгляд. Питання щодо подальшого тримання заявника під вартою суд не вирішував.
16. 16 серпня 2007 року Харківський районний суд Харківської
області вирішив, inter alia, що заявник повинен надалі триматись
під вартою, не навівши при цьому будь-яких підстав для такого рішення.
17. 22 листопада 2007 року справу було направлено до Червонозаводського районного суду м. Харкова, який 11 грудня 2007 року
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вирішив, inter alia, що заявник повинен надалі триматись під вартою,
не навівши при цьому будь-яких підстав для такого рішення.
18. 13 лютого та 10 квітня 2008 року вищезазначений суд залишив без задоволення клопотання заявника та інших трьох підсудних про звільнення з-під варти, зазначивши, що запобіжний захід
у виді тримання під вартою був обраний з огляду на відомості щодо
особи підсудних, їхнього віку та тяжкості обвинувачень, висунутих
проти них, а також з огляду на інші обставини, передбачені статтями 148 та 150 КПК, не наводячи жодних пояснень. 2 червня 2008 року
суд розглянув ще одне клопотання підсудних про зміну запобіжного заходу та залишив його без задоволення, не розглядаючи клопотання самого заявника.
19. 17 липня 2008 року суд визнав заявника винним за тими ж
пунктами обвинувачення, що містилися у вироках від 28 березня
2003 року та від 13 червня 2006 року, та призначив йому покарання
у вигляді восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.
20. 23 липня 2009 року апеляційний суд залишив вказаний вирок без змін.
21. 9 жовтня 2009 року заявника було звільнено з-під варти, оскільки він відбув призначений йому строк позбавлення волі. Заявник стверджує, що протягом тримання його під вартою стан його
здоров’я погіршився, однак він не навів будь-яких деталей та не надав доказів.
22. 17 березня 2010 року Верховний Суд України відмовив у задоволенні касаційної скарги заявника.
23. Згідно з твердженнями Уряду протягом провадження органи слідства і суди допитали та заслухали трьох інших підсудних, чотирьох свідків та чотирьох потерпілих. На здійснення цих дій було
витрачено приблизно один місяць. Чотирнадцять судових засідань
у справі було відкладено, здебільшого внаслідок неявки свідків, потерпілих або представників інших підсудних, через відсутність
суддів або тому що підсудних не було доставлено до суду. П’ять
разів суди ухвалювали постанови про примусовий привід свідків
та потерпілих.
24. Згідно з твердженнями заявника, при отриманні копій документів, необхідних для обґрунтування його заяви до Суду, він
зіткнувся з певними труднощами. Зрештою, він надав копії усіх необхідних документів.
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II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
25. Положення КПК від 28 грудня 1960 року щодо запобіжних
заходів викладені в рішенні у справі «Невмержицький проти України» (Nevmerzhitsky v. Ukraine), заява № 54825/00, п. 54, ECHR 2005-II
(витяги)).

ПРАВО
І. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 3 СТАТТІ 5 КОНВЕНЦІЇ
26. Заявник скаржився, що тривалість тримання його під вартою була надмірною. Він посилався на пункт 3 статті 5 Конвенції,
який у відповідних частинах передбачає наступне:
«Кожному, кого заарештовано або затримано згідно з положеннями підпункту «c» пункту 1 цієї статті ... має бути забезпечено розгляд справи судом упродовж розумного строку або звільнення під
час провадження. Таке звільнення може бути обумовлене гарантіями
з’явитися на судове засідання».

27. Уряд заперечив проти цього твердження, стверджуючи,
що тривалість тримання заявника під вартою не була надмірною,
що суди наводили відповідні та достатні підстави для тримання
його під вартою та що провадження здійснювалося з належною
ретельністю.
A. Щодо прийнятності

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

29. Суд зазначає, що період, який має бути взято до уваги, тривав
загалом п’ять років, два місяці та дванадцять днів і складався з трьох
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окремих періодів (див., mutatis mutandis, рішення у справі «Кудла
проти Польщі» (Kudla v. Poland) [ВП], заява № 30210/96, п. 104, ECHR
2000-XI): з 11 жовтня 2001 року (затримання заявника) до 28 березня 2003 року (перше засудження); з 11 листопада 2003 року (скасування першого вироку) до 13 червня 2006 року (друге засудження)
та з 24 травня 2007 року (скасування другого вироку) до 17 липня
2008 року (третє засудження). Такий строк не є коротким в абсолютному вимірі.
30. Розглядаючи цю справу через призму загальних принципів, встановлених у його практиці (див. рішення у справі «І. А. проти Франції» (I. A. v. France), від 23 вересня 1998 року, Reports 1998VII,
п. 102; рішення у справі «Лабіта проти Італії» (Labita v. Italy) [ВП],
заява № 26772/95, п. 153, ECHR 2000-IV; та «Іловецький проти Польщі»
(Ilowiecki v. Poland), заява № 27504/95, п. 61, від 4 жовтня 2001 року),
Суд зауважує, що первісне затримання заявника ґрунтувалось на
можливості того, що він переховуватиметься від слідства, та тяжкості висунутих проти нього обвинувачень (див. вище п. 6). Хоча
первісно затримання заявника могло бути обґрунтоване цими підставами, після спливу певного проміжку часу суди були зобов’язані
надати інші чіткі підстави для продовження тримання його під
вартою. Замість цього вони постійно посилались на тяжкість обвинувачень, висунутих проти заявника (див. вище пункти 13 і 18), використовували стереотипні формулювання для усіх підсудних, не
звертаючись до конкретних фактів та обставин, що стосувалися саме
заявника (див. вище пункт 18); не навели жодних підстав для продовження тримання заявника під вартою або взагалі не вирішували
це питання (див. вище пункти 8, 10–12 та 15–18). Крім того, на жодному з етапів провадження суди не розглядали можливості застосування альтернативних запобіжних заходів.
31. Суд неодноразово встановлював порушення пункту 3 статті 5 Конвенції за схожих обставин (див., серед багатьох інших прикладів, рішення у справі «Єлоєв проти України» (Yeloyev v. Ukraine),
заява № 17283/02, пп. 60–61, від 6 листопада 2008 року; рішення
у справі «Доронін проти України» (Doronin v. Ukraine), заява № 16505/02,
пп. 63–64, від 19 лютого 2009 року; та рішення у справі «Харченко
проти України» (Kharchenko v. Ukraine), заява № 40107/02, пп. 79–81,
99 та 101, від 10 лютого 2011 року). Суд вважає, що Уряд не навів жод-
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ного факту чи аргументу, здатного переконати Суд дійти іншого
висновку у цій справі.
32. Відповідно мало місце порушення пункту 3 статті 5 Конвенції.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1
СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ
33. Заявник також скаржився на те, що тривалість кримінального провадження у його справі є несумісною з вимогою «розумного
строку», передбаченою пунктом 1 статті 6 Конвенції, відповідні положення якого передбачають таке:
«Кожен має право на ... розгляд його справи упродовж розумного
строку ... судом, ..., який... встановить обґрунтованість будь-якого
висунутого проти нього кримінального обвинувачення».

34. Уряд заперечив проти цього твердження, стверджуючи, що
розгляд справи був ускладнений великою кількістю учасників провадження.
35. Період часу, який має бути взятий до уваги, розпочався у жовт
ні 2001 року та закінчився 17 березня 2010 року з ухваленням остаточного рішення Верховного Суду (а не 23 липня 2009 року, як стверджував Уряд). Отже, провадження тривало вісім років і п’ять місяців
у судах трьох інстанцій.
A. Щодо прийнятності

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

37. Суд повторює, що розумність тривалості провадження повинна оцінюватись з урахуванням обставин справи та таких критеріїв: складність справи, поведінка заявника та відповідних органів
влади, а також — важливість спору для заявника (див., серед бага-
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тьох інших прикладів, рішення у справі «Пелісьє і Сассі проти Франції» (Pelissier and Sassi v. France) [ВП], заява № 25444/94, п. 67, ECHR
1999-II). У разі коли заявник тримається під вартою протягом провадження, від національних судів вимагається особлива старанність
для швидкого розгляду справи (див., наприклад, рішення у справі
«Юртаєв проти України» (Yurtayev v. Ukraine), заява № 11336/02, п. 37,
від 31 січня 2006 року).
38. Повертаючись до обставин цієї справи, Суд вважає, що кількість учасників провадження не була такою, аби значно ускладнити розгляд справи, особливо з огляду на те, що вони були допитані
та заслухані протягом короткого проміжку часу (див. вищезазначений пункт 23). Отже, Суд вважає, що складність справи не може
пояснити загальної тривалості провадження. Поведінка заявника
також не пояснює такої тривалості. З іншого боку, Суд дотримується точки зору, що затримки у провадженні здебільшого виникли
внаслідок трьох повернень справи на новий розгляд та через чотирнадцять відкладень судових засідань (див. вище пункти 10, 12, 15
та 23). Навіть незважаючи на те, що декілька разів суди вдавалися
до примусового приводу осіб, що не з’являлися до суду, вони також
мали у своєму розпорядженні інші дієві механізми для забезпечення явки зазначених осіб (див. рішення у справі «Кобцев проти України» (Kobtsev v. Ukraine), заява № 7324/02, п. 31, від 4 квітня 2006 року).
Уряд не надав інформації про те, чи розглядали суди коли-небудь
можливість застосування таких механізмів. Також, як видається, не
мала будь-якого результату і більшість заходів, вжитих судом щодо
примусового приводу (див. зазначене вище рішення у справі «Кобцев
проти України» (Kobtsev v. Ukraine), п. 71). Отже, Суд доходить висновку, що головна відповідальність за надмірну тривалість провадження покладається на національні суди.
39. Суд неодноразово встановлював порушення пункту 1 статті 6 Конвенції у справах, які стосувались питань, подібних до тих,
що розглядаються у цій справі (див. зазначене вище рішення у справі
«Пелісьє і Сассі проти Франції» (Pelissier and Sassi v. France)). Суд доходить висновку, що Уряд не навів жодного факту чи аргументу, здатного переконати Суд дійти іншого висновку у цій справі.
40. Відповідно мало місце порушення пункту 1 статті 6 Конвенції.
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III. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
41. Заявник скаржився за пунктами 1 та 2 статті 6 Конвенції на несприятливий результат провадження та порушення презумпції невинуватості, не деталізуючи свої скарги. Він також скаржився за статтею
34 Конвенції щодо стверджуваного ненадання йому державними органами усіх документів, необхідних для подання заяви до Суду. Зрештою,
заявник, не посилаючись на жодні положення Конвенції, скаржився
на те, що стан його здоров’я під час тримання під вартою погіршився.
42. Ретельно розглянувши скарги заявника у світлі матеріалів
справи, що знаходяться в його розпорядженні, та у тій мірі, в якій
оскаржувані питання підпадають під його юрисдикцію, Суд констатує, що вони не виявляють будь-яких ознак порушення прав і свобод, гарантованих Конвенцією.
43. Відповідно ця частина заяви повинна бути оголошена неприйнятною згідно з підпунктом «а» пункту 3 і пунктом 4 статті 35 Конвенції як така, що є явно необґрунтованою.
IV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
44. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
A. Шкода

45. Заявник вимагав 6500 євро відшкодування моральної шкоди.
46. Уряд заперечив проти цієї вимоги.
47. Суд вважає, що заявник мав зазнати моральної шкоди внаслідок встановленого порушення. Здійснюючи оцінку на засадах справедливості, Суд присуджує заявнику 5500 євро відшкодування моральної шкоди.
B. Судові витрати

48. Заявник не надав жодних вимог щодо судових витрат. Відповідно Суд нічого не присуджує йому у цьому відношенні.
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C. Пеня

49. Суд вважає належним призначити пеню виходячи з розміру
граничної позичкової ставки Європейського центрального банку
плюс три відсоткових пункти.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує скарги за пунктом 3 статті 5 та пунктом 1 статті 6
Конвенції відповідно щодо тривалості тримання заявника під вартою та тривалості кримінального провадження у його справі прийнятними, а решту скарг у заяві — неприйнятними.
2. Постановляє, що у цій справі мало місце порушення пункту 3
статті 5 Конвенції.
3. Постановляє, що у цій справі мало місце порушення пункту 1
статті 6 Конвенції.
4. Постановляє, що:
a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна виплатити заявникові 5500 (п’ять тисяч п’ятсот) євро відшкодування моральної шкоди з урахуванням будь-якого податку,
який може бути стягнуто із зазначеної суми; ця сума має бути конвертована в національну валюту держави-відповідача
за курсом на день здійснення платежу;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного розрахунку на цю суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки
Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, плюс три відсоткові пункти.
5. Відхиляє решту вимог заявника стосовно справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 20 жовтня
2011 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «ПАСКАЛ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 24652/04)
Рішення
Страсбург
15 вересня 2011 року
ОСТАТОЧНЕ
15 грудня 2011 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Паскал проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. Д. Шпільманн, голова, п. К. Юнґвірт,
п. Б. М. Зупанчіч,		
п. М. Віллігер,
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пані І. Берро-Лефевр,
пані Е. Пауер-Форд,
п. М. Буроменський, суддя ad hoc,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 23 серпня 2011 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу було розпочато за заявою (№ 24652/04), поданою до Суду
проти України на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини
і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадянином України
Юрієм Михайловичем Паскалом (далі — заявник) 17 червня 2004 року.
2. Заявник, зокрема, стверджував, що його досудове ув’язнення
було незаконним та необґрунтовано тривалим, а також що кримінальне провадження у його справі було несправедливим та тривалим.
3. 24 вересня 2009 року Голова п’ятої секції вирішив повідомити
про заяву Уряд. Було також вирішено одночасно розглядати питання
щодо прийнятності та суті заяви (пункт 1 статті 29 Конвенції).
4. 24 березня 2010 року заявнику було надано юридичну допомогу, але п. К. К. Сизарев, юрист з м. Євпаторії, обраний заявником
своїм представником, не надав жодних зауважень у відповідь на зауваження Уряду України.
5. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений — п. Ю. Зайцев.
6. Пані Г. Юдківська, суддя від України, не змогла взяти участь
у розгляді справи (правило 28 Регламенту Суду). Голова палати вирішив призначити п. М. Буроменського як суддю ad hoc (підпункт «b»
пункту 1 правила 29 Конвенції).

ФАКТИ
І. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
7. Заявник народився у 1966 році і мешкає у м. Сімферополі.
У 1999 році він отримав диплом про вищу освіту за спеціальністю «Право
знавство» та у певний період працював у міліції в м. Сімферополі.
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A. Кримінальне провадження щодо заявника

8. 1 липня 1999 року заявника затримали за підозрою у вчиненні
розбою10 лютого 1999 року.
9. О 9 год. 20 хв. 1 липня 1999 року заявник підписав протокол
ознайомлення з його процесуальними правами, зауваживши, що він
бажає запросити М. як свого захисника.
10. О 9 год. 25 хв. того ж дня заявника допитали щодо вчинення розбою за відсутності захисника. У ході допиту заявник надав
різні персональні дані та заявив, що про вчинення розбою йому нічого не відомо, а у відповідний день він виконував свої професійні
обов’язки працівника міліції та відвідав заняття в юридичному інституті. Він також назвав свідків, які б могли підтвердити його слова.
Протокол допиту, підписаний заявником, починається наступним
абзацом, під яким міститься окремий підпис заявника:
«Мені було роз’яснено мої права відповідно до статті 63 Конституції
України, згідно з якою я маю право відмовитися давати показання
щодо себе. Бажаю давати показання за даною справою».

11. 3 липня 1999 року в ході допиту в присутності М. (захисника,
якого вказав заявник у протоколі роз’яснення його процесуальних
прав) заявник заявив, що підтверджує свої показання, надані 1 липня 1999 року, та не має нічого додати до них.
12. В подальшому протягом досудового слідства слідчі органи
збільшили обсяг обвинувачення щодо заявника, зрештою він обвинувачувався в організації банди та участі у більш ніж тридцяти
вчинених нею нападів. Протягом досудового слідства було допитано приблизно 120 свідків, двадцять разів відтворювались обстановка і обставини подій та призначено численні експертизи.
13. 20 липня 2000 року досудове слідство у справі заявника
та вісімнадцяти інших осіб, обвинувачених в участі у банді, було закінчено. Справа підлягала направленню до Верховного Суду Автономної Республіки Крим (пізніше перейменованого на апеляційний
суд Автономної Республіки Крим, далі — суд АРК) для віддання обвинувачених до суду.
14. 4 травня 2001 року після ознайомлення обвинувачених
з матеріалами справи та закінчення інших процесуальних формальностей суд АРК провів розпорядче засідання та призначив розгляд
справи на 5 червня 2001 року.
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15. Провівши приблизно вісімнадцять судових засідань у період з червня до грудня 2001 року, суд АРК відклав розгляд справи
в зв’язку з клопотанням одного з підсудних про здійснення фіксації
технічними засобами перебігу судового процесу, оскільки забезпечити таку фіксацію не вбачалось можливим через відсутність відповідних засобів.
16. 15 травня 2002 року суд АРК продовжив розгляд справи.
17. 17 січня 2003 року заявник поскаржився суду на те, що протягом досудового слідства його катували. 5 лютого 2003 року за результатами перевірки цієї скарги прокуратура Автономної Республіки
Крим відмовила у порушенні кримінальної справи щодо працівників міліції, які, як стверджував заявник, погано з ним поводились,
в зв’язку з відсутністю доказів такого поводження. Як свідчать матеріали справи, заявник не оскаржив цю постанову.
18. 29 січня 2003 року A. K., співучасник у справі заявника, по
скаржився на те, що головуючий суддя пані Ш. не була безсторонньою. Так, на початку судового розгляду вона дала інтерв’ю газеті
«Прапор Батьківщини» («Флаг Родины»), висловивши свою думку
про винуватість підсудних. A. K. надав копію номера газети, опублікованого 29 червня 2001 року, в якій містилася стаття під назвою
«Перевертні в міліцейських погонах». У цій статті наводилась така
цитата судді:
«Об’єктами збройних нападів частіше за все ставали заможні люди
в Криму та у Запорізькій області... Грабували жорстоко та холоднокровно, не нехтуючи жодними засобами для «вибиття» грошей. Так
могли діяти тільки ті, хто був цілком впевнений у своїй безкарності.
Подібну нахабність ... я, відверто кажучи, за одинадцять років своєї
суддівської практики ще не зустрічала. Так, мені відомо про випадки,
коли злочинці використовували міліцейські мундири для тих чи інших
злочинних задумів, але ж ці люди не мали жодного стосунку до правоохоронних структур. На відміну від Паскала з його спільниками, які
примудрилися поєднувати службу в органах з розбійними діяннями.
Вину свою, до речі, підсудні частково визнають, але ведуть себе вкрай
зухвало. Постійно подають цілком невмотивовані клопотання про
заміну судді та обвинувачення. Проте гадаю, що протягом суду вони
позбудуться своєї пихатості. Розгляд, скоріш за все, буде тривалим».

19. Того ж самого дня суддя Ш. звернулась до прокурора Автономної Республіки Крим з листом, вимагаючи розслідування обста-
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вин публікації статті. Вона стверджувала, що публікація, яка, на її
думку, могла негативно вплинути на провадження, була неточною,
оскільки вона ніколи не давала вказаного інтерв’ю газеті.
20. У зв’язку із заявою судді Ш. прокуратура встановила, що газета «Прапор Батьківщини» належить Чорноморському флоту Російської Федерації в м. Севастополі. Прокуратура надіслала запит у Військову прокуратуру Російської Федерації з проханням розслідувати
це питання. Згідно з матеріалами справи будь-якого продовження
дій щодо цього питання не було.
21. У період з 15 травня 2002 року до 22 травня 2004 року суд АРК
провів близько 150 судових засідань у справі заявника.
22. 17 листопада 2004 року суд АРК проголосив свій вирок,
викладений приблизно на 200 сторінках. Суд визнав заявника винним в організації банди і в участі у багатьох епізодах розбою та засудив його на чотирнадцять з половиною років позбавлення волі.
Суд ретельно вивчив скарги заявника і його співучасників на погане
з ними поводження з боку працівників органів досудового слідства
та відхилив їх.
23. 22 грудня 2004 року заявник подав касаційну скаргу, стверджуючи, що суд першої інстанції помилився в оцінці фактів, неправильно застосував закон та засудив його до невідповідного тяжкості
злочину покарання.
24. 15 серпня 2005 року заявник доповнив свою первісну скаргу. Він, зокрема, стверджував, що суддя Ш. не була безсторонньою,
оскільки вона дала інтерв’ю газеті «Прапор Батьківщини», в якому
опосередковано стверджувала про винуватість заявника задовго до
проголошення вироку. Він також скаржився на те, що його право на
захист було порушено, зокрема, оскільки суд не допустив кількох захисників, імена яких він не вказував, та оскільки первісний обвинувальний висновок містив менше за обсягом обвинувачення, ніж те,
яке розглядав суд.
25. 16 березня 2006 року Верховний Суд відмовив у задоволенні
касаційної скарги заявника, дійшовши висновку, що суд першої інстанції належним чином оцінив факти в його справі та застосував
закон, а також що у провадженні не було процесуальних недоліків,
які б порушили право заявника на справедливий суд. Верховний Суд
так само дійшов висновку, що немає доказів поганого поводження із
заявником.
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B. Тримання заявника під вартою
до постановлення вироку

26. 3 липня 1999 року прокуратура АРК санкціонувала взяття
заявника під варту на десять днів до пред’явлення обвинувачення.
27. 12 липня 1999 року заявнику пред’явили обвинувачення
та строк його тримання під вартою було продовжено до 1 вересня
1999 року. Далі прокуратура АРК кілька разів санкціонувала продовження строку тримання заявника під вартою, відповідні обґрунтовані постанови, якщо такі були, Суду надано не було.
28. Спочатку заявник тримався у кількох ізоляторах тимчасового тримання (ІТТ), які, як стверджувалось, не були придатні для
довгострокового тримання під вартою. Згодом, до травня 2000 року
заявника перевели до слідчого ізолятора № 15 м. Сімферополя
(далі — СІЗО), в якому, як він стверджує, він не мав доступу до якісної медичної допомоги, зокрема, не мав можливості скористатися
допомогою лікаря-ендокринолога.
29. 7 квітня 2000 року прокуратура АРК санкціонувала продовження строку тримання заявника під вартою до 3 травня 2000 року.
Як стверджує заявник, з цієї дати та до постановлення вироку 17 листопада 2004 року його тримали під вартою без будь-якого формального рішення. Заявник поскаржився на це до Верховного Суду України у доповненні до своєї касаційної скарги, але не отримав щодо
цього жодної відповіді.
30. Згідно з твердженнями Уряду, 4 травня 2001 року суд АРК
продовжив строк тримання заявника під вартою на період судового
розгляду, дійшовши висновку, що немає підстав для звільнення його
зпід варти та заміни відповідного запобіжного заходу. Уряд не надав
копію цієї ухвали.
C. Цивільне провадження щодо газет

31. 7 червня 2005 року заявник, скаржачись на те, що ще до постановлення вироку його представляли як злочинця, подав цивільний позов до газети «Прапор Батьківщини», кількох інших газет і до місцевої
телевізійної компанії, які висвітлювали судове провадження у справі.
32. 7 травня 2007 року Київський районний суд м. Сімферополя
залишив його позов без задоволення, оскільки заявник не дотри-
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мався річного строку позовної давності та не надав цьому належного виправдання.
33. 5 березня 2008 року суд АРК залишив це рішення без зміни.
34. 14 липня 2008 року Верховний Суд України відмовив у відкритті касаційного провадження у справі за позовом заявника.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
35. Відповідні положення статей 59 та 63 Конституції України
від 1996 року стосовно права на правову допомогу та права не давати
показання щодо себе наводяться у рішенні від 19 лютого 2009 року
в справі «Шабельник проти України» (Shabelnik v. Ukraine) (заява
№ 16404/03, п. 25).
36. Відповідні положення Кримінально-процесуального кодексу України від 1960 року стосовно запобіжних заходів, що застосовуються під час провадження, наводяться у рішенні від 6 листопада
2008 року в справі «Єлоєв проти України» (Yeloyev v. Ukraine) (заява
№ 17283/02, п. 35).

ПРАВО
І. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 СТАТТІ 5 КОНВЕНЦІЇ
37. Заявник скаржився за статтею 5 Конвенції про те, що тримання його під вартою у період з 3 травня 2000 року до 17 листопада 2004 року було незаконним. Суд вважає, що ця скарга повинна
розглядатись за підпунктом «с» пункту 1 статті 5, в якому передбачається таке:
«1. Кожен має право на свободу та особисту недоторканність. Нікого
не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно
до процедури, встановленої законом:
...
c) законний арешт або затримання особи, здійснене з метою допровадження її до компетентного судового органу за наявності
обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо
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обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею
правопорушення чи її втечі після його вчинення;
...»
A. Щодо прийнятності

38. Уряд не надав жодних зауважень щодо прийнятності цієї
скарги.
39. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже,
вона оголошується прийнятною.
b. Щодо суті

40. Уряд стверджував, що заявника затримали та взяли під варту
на підставі обґрунтованої підозри у вчиненні серйозного злочину та
що його тримання під вартою було законним.
41. Вивчаючи факти цієї справи у світлі своєї судової практики
(див. пункти 41–42 наведеного вище рішення у справі «Єлоєв проти
України» (Yeloyev v. Ukraine), Суд зауважує, що Уряд не надав жодних пояснень щодо підстав тримання заявника під вартою у період
з 3 травня 2000 року (дати, коли строк тримання під вартою, продовжений прокуратурою 7 квітня 2000 року, закінчився) до 4 травня 2001 року (дати, коли суд АРК провів розпорядче засідання). Відповідно Суд доходить висновку, що тримання заявника під вартою
протягом цього періоду не ґрунтувалось на законі.
42. Сторони не дійшли згоди стосовно підстав тримання заявника під вартою у період з 4 травня 2001 року до 17 листопада 2004 року (дати, коли суд першої інстанції проголосив вирок).
Уряд стверджував, що цей період охоплювався постановою суду від
4 травня 2001 року (копію якої надано не було), в якій головуючий
суддя не встановив жодних підстав для звільнення заявника з-під
варти та заміни застосованого до нього запобіжного заходу. Заявник стверджував, що цей період не охоплювався жодним рішенням.
Суд повторює, що в інших рішеннях щодо України він вже встановлював порушення підпункту «с» пункту 1 статті 5 Конвенції, коли
суддя, віддаючи заявника/заявницю до суду, продовжував на не-
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визначений строк тримання його або її під вартою, не надаючи при
цьому чітких підстав застосування такого заходу (див., наприклад,
рішення від 10 лютого 2011 року в справі «Харченко проти України»
(Kharchenko v. Ukraine), заява № 40107/02, пп. 73–76). Виходячи з цієї
практики, навіть якщо припустити, що строк тримання заявника
під вартою було продовжено 4 травня 2001 року, як цього вимагало
чинне національне законодавство та як про це стверджує Уряд, Суд
вважає, що це рішення не було законним у розумінні підпункту «с»
пункту 1 статті 5 Конвенції.
43. З огляду на свої висновки, наведені вище у пунктах 41 та 42,
Суд вважає, що тримання заявника під вартою протягом періоду
з 3 травня 2000 року до 17 листопада 2004 року не було «законним»
для цілей підпункту «с» пункту 1 статті 5 Конвенції.
44. Отже, підпункт «с» пункту 1 статті 5 Конвенції було порушено.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 3 СТАТТІ 5 КОНВЕНЦІЇ
45. Заявник також скаржився на те, що його досудове ув’язнення
було необґрунтовано тривалим. Він посилався на пункт 3 статті 5
Конвенції, в якому передбачено таке:
«3. Кожен, кого заарештовано або затримано згідно з положеннями
підпункту «c» пункту 1 цієї статті, має негайно постати перед суддею
чи іншою посадовою особою, якій закон надає право здійснювати
судову владу, і йому має бути забезпечено розгляд справи судом упродовж розумного строку або звільнення під час провадження. Таке
звільнення може бути обумовлене гарантіями з’явитися на судове
засідання».
A. Щодо прийнятності

46. Уряд не надав будь-яких доводів щодо прийнятності цієї
скарги.
47. Суд зазначає, що період, який береться до уваги, почався з 1 липня 1999 року (дати затримання заявника) та закінчився
17 листопада 2004 року (коли суд першої інстанції постановив обвинувальний вирок у справі заявника). Таким чином, він тривав п’ять
років і чотири з половиною місяці. Суд вважає, що ця скарга не є явно
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необґрунтованою у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не є неприйнятною з будь-яких
інших підстав. Отже, вона оголошується прийнятною.
b. Щодо суті

48. Уряд доводив, що обвинувачення заявника було дуже
серйозним. Уряд також зазначив, що справа була винятково складною. У справі було дев’ятнадцять обвинувачених, які обвинувачувались в участі у більш ніж тридцяти різних злочинах. Протягом досудового слідства слідчі органи допитали вісімнадцять потерпілих
та 120 свідків, двадцять разів відтворювали обстановку і обставини
подій та призначили більш ніж п’ятдесят різних експертиз, загальна тривалість проведення яких становила 726 днів. Під час судового розгляду було допитано сімдесят сім свідків та вісім експертів.
Тривалість його тримання під вартою не була нерозумною з огляду
на серйозність обвинувачення заявника та ризик того, що він може
переховуватися від органів досудового слідства і суду або знищити
докази, а також з огляду на складність справи.
49. Враховуючи загальні принципи, встановлені практикою Cуду (див. рішення в справах «І. А. проти Франції» (I. A. v. France), Reports
of Judgments and Decisions 1998-VII, п. 102, від 23 вересня 1998 року;
«Лабіта проти Італії» (Labita v. Italy) [ВП], заява № 26772/95, п. 153,
ECHR 2000-IV; «Іловецький проти Польщі» (Ilowiecki v. Poland), заява
№ 27504/95, п. 61, від 4 жовтня 2001 року), Суд зазначає, що строк
тримання заявника під вартою до постановлення вироку судом,
який становив більше п’яти років, є особливо тривалим. Суд приймає доводи Уряду стосовно того, що обвинувачення щодо заявника
було дуже серйозним, оскільки його обвинувачували в організації
банди та низки збройних розбійних нападів та у вчиненні інших
насильницьких злочинів. Проте, враховуючи строк тримання заявника під вартою, Суд вважає, що компетентні органи влади повинні
були чітко навести інші підстави, які б виправдовували тримання
його під вартою протягом усього періоду, що розглядається. У той же
час Суд не може оцінити якість обґрунтування ув’язнення заявника
з 1 липня 1999 року до 3 травня 2000 року, оскільки йому не надали
копії відповідних постанов. Стосовно подальшого періоду, що закінчився 17 листопада 2004 року, як зазначено вище у пунктах 41 та 42,
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він принаймні частково не охоплювався жодним рішенням, а у тій
мірі, в якій він міг би охоплюватись рішенням суду від 4 травня
2001 року, як видається із зауважень Уряду, органи влади не навели
жодних чітких підстав для тримання заявника під вартою.
50. Вищенаведених міркувань достатньо для того, щоб Суд дійшов висновку, що було порушення пункту 3 статті 5 Конвенції.
III. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПРАВА НА СУДОВИЙ РОЗГЛЯД
ПРОТЯГОМ РОЗУМНОГО СТРОКУ
51. Заявник також скаржився за пунктом 1 статті 6 Конвенції на
те, що тривалість кримінального провадження у його справі є несумісною з вимогою «розумного строку».
«1. Кожен має право на ... розгляд його справи упродовж розумного
строку ... судом, ..., який ... встановить обґрунтованість будь-якого
висунутого проти нього кримінального обвинувачення».
A. Щодо прийнятності

52. Уряд не надав доводів щодо прийнятності цієї скарги.
53. Суд зазначає, що в кримінальних справах «розумний строк»,
про який йдеться у пункті 1 статті 6 Конвенції, починається з моменту «обвинувачення» особи, іншими словами, коли компетентні
органи офіційно її повідомили, що вона вчинила злочин. Це визначення також є відповідним при перевірці того, чи «мав місце істотний вплив на стан підозрюваного». Стосовно закінчення цього
«строку» у кримінальних справах період, про який йдеться у пункті 1 статті 6 Конвенції, охоплює все провадження, включаючи оскарження (див. рішення від 30 березня 2004 року в справі «Меріт проти
України» (Merit v. Ukraine), заява № 66561/01, п. 70).
54. Отже, період, який має братись до уваги у цій справі, почався у липні 1999 року (коли заявника було затримано) та закінчився
16 березня 2006 року (коли Верховний Суд проголосив остаточне рішення). Таким чином, він тривав шість років і вісім місяців.
55. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазна-
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чає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже,
вона оголошується прийнятною.
b. Щодо суті

56. Уряд стверджував, що, враховуючи виняткову складність
справи, тривалість провадження не була нерозумною. Протягом
провадження не було необґрунтованих затримок, за які б державні
органи могли бути відповідальними.
57. Суд зауважує, що розумність тривалості провадження повинна оцінюватися у світлі обставин справи та з огляду на такі критерії:
складність справи, поведінка заявника та відповідних державних
органів (див., серед багатьох інших джерел, рішення у справі «Пелісьє та Сассі проти Франції» (Pelissier and Sassi v. France) [ВП], заява
№ 25444/94, п. 67, ECHR 1999-II).
58. Суд також зауважує, що протягом всього провадження у цій
справі заявник тримався під вартою — факт, який вимагає від дер
жавних органів, що розслідують справу, особливої сумлінності,
щоб судочинство було здійснено невідкладно (див., наприклад,
рішення у справі «Смірнова проти Росії» (Smirnova v. Russia), заяви
№ 46133/99 та № 48183/99, п. 83, ECHR 2003-IX, та рішення від 31 січня
2006 року в справі «Юртаєв проти України» (Yurtayev v. Ukraine), заява
№ 11336/02, п. 37).
59. Суд погоджується, що відповідне кримінальне провадження, яке стосувалося більше тридцяти епізодів злочинної діяльності
дев’ятнадцятьох осіб, було особливо складним. Він зазначає, що суд
першої інстанції протягом трьох років провів більше 160 судових
засідань та проголосив вирок, який було викладено на більш ніж
200 сторінках.
60. З іншого боку, Суд вважає, що цих обставин недостатньо
для виправдання загальної затримки, що становила більше шести
років, у вирішенні справи заявника. Суд не має замінювати точку
зору національних органів своєю у вирішенні того, чи були необхідними та належно організованими всі слідчі дії та судові засідання,
які проводились. У той же час, Суд зазначає, що протягом провадження були деякі затримки, які Уряд не пояснив в своїх зауваженнях. Так, мова йде про дев’ятимісячну затримку із закінчення досудового слідства 20 липня 2000 року до розпорядчого засідання суду
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в справі 4 травня 2001 року, п’ятимісячну затримку в організації
фіксації судового процесу технічними засобами (з грудня 2001 року
до травня 2002 року) та шестимісячну затримку з останнього засідання суду першої інстанції 22 травня 2004 року до проголошення
вироку 17 листопада 2004 року.
61. Вивчивши всі надані матеріали, Суд не може дійти висновку, що державні органи розслідували справу заявника з належною
сумлінністю. Суд вважає, що у цій справі тривалість кримінального
провадження щодо заявника була надмірною та не відповідала вимозі «розумного строку».
62. Відповідно було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції.
IV. СТВЕРДЖУВАНА НЕБЕЗСТОРОННІСТЬ
СУДУ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ
ТА ПОРУШЕННЯ ПРЕЗУМПЦІЇ НЕВИНУВАТОСТІ
63. Заявник також скаржився на публікацію інтерв’ю судді Ш.
у газеті «Прапор Батьківщини». Він доводив, що, по-перше, публікація свідчила про небезсторонність судді Ш. Крім того, публікація
порушила його право вважатись невинуватим. В контексті цієї скарги заявник посилався на пункти 1 і 2 статті 6. Зазначені положення
у відповідній частині передбачають таке:
«1. Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом,
встановленим законом, який ... встановить обґрунтованість будьякого висунутого проти нього кримінального обвинувачення. ...
2. Кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення, вважається невинуватим доти, доки його вину не буде доведено в законному порядку.
<...>».
A. Щодо прийнятності

64. Стосовно скарги заявника про порушення його права вважатися невинуватим Уряд доводив, що заявник не вичерпав всі
національні засоби юридичного захисту. Так, він міг подати клопо-
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тання про відвід судді Ш. та звернутись з цивільним позовом щодо
порушення його прав. Хоча у червні 2005 року заявник дійсно подав цивільний позов до газети, у задоволенні його вимог, поданих з
недотриманням строку позовної давності, судом належним чином
було відмовлено.
65. Крім того, Уряд доводив, що у цій частині заява була подана
після спливу шестимісячного строку. Заявник повинен був дізнатися про публікацію у газеті «Прапор Батьківщини» не пізніше 29
січня 2003 року, коли його співучасник звернувся до суду з вимогою
про розгляд її змісту в судовому засіданні. Якщо виходити з позиції
заявника, що стосовно його скарги ефективних засобів юридичного захисту не було, він повинен був подати заяву до Суду протягом
шести місяців з дня, коли він дізнався про статтю.
66. Суд повторює, що заявник детально поскаржився на статтю
у газеті «Прапор Батьківщини» у своїй касаційній скарзі на вирок від
17 листопада 2004 року. Суд вважає, що з огляду на характер його
скарги цей засіб є вичерпаним та шестимісячний строк має відраховуватись з дати проголошення остаточного рішення у справі (див. рішення від 10 грудня 2009 року в справі «Шагін проти України» (Shagin
v. Ukraine), заява № 20437/05, пункти 71–73 та 75). Отже, Суд відхиляє
заперечення Уряду.
67. Суд зазначає, що скарги заявника на небезсторонність
судді Ш. та порушення його права на презумпцію невинуватості
не є явно необґрунтованими у розумінні підпункту «а» пункту 3
статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вони не є неприйнятними з будь-яких інших підстав. Отже, вони оголошуються прий
нятними.
b. Щодо суті

1. Стверджувана небезсторонність судді Ш.
68. Уряд стверджував, що суддя Ш. не давала інтерв’ю газеті
«Прапор Батьківщини» та що вона повідомила про це заявника під
час судового розгляду. Як тільки A. K. звернувся з вимогою розглянути статтю під час засідання, вона негайно звернулася до прокуратури АРК щодо розслідування цієї ситуації. Оскільки газета належала Чорноморському флоту Російської Федерації, прокуратура
АРК, у свою чергу, звернулася по допомогу до своїх російських колег.

80

Паскал проти України

Отже, державні органи зробили те, що від них можна було розумно
очікувати у відповідь на зазначену ситуацію. Вони не можуть нести
відповідальність за те, що не отримали відповіді від російської прокуратури.
69. Вивчаючи факти цієї справи у світлі своєї практики (див., наприклад, рішення у справах «Лавентс проти Латвії» (Lavents v. Latvia),
заява № 58442/00, пункти 117–118, від 28 листопада 2002 року, та «Мироненко і Мартенко проти України» (Mironenko та Martenko v. Ukraine),
заява № 4785/02, пп. 66–67 та 69–70, від 10 грудня 2009 року), Суд
вважає, що формулювання інтерв’ю, даного, як стверджується, суддею Ш. газеті «Прапор Батьківщини» у перші тижні судового розгляду справи заявника (див. вище пункт 18), створив сильне враження,
що особа, яка давала інтерв’ю, була переконана у винуватості заявника. Суд зазначає, що суддя заперечувала, що будь-коли давала інтерв’ю цій газеті та намагалася дистанціюватися від вказаної
публікації, вимагаючи втручання прокуратури. Проте, оскільки
стосовно її звернення не було ефективного розслідування, обставини публікації прояснено ніколи не було та не було усунуто ознак небезсторонності судді. Більше того, Верховний Суд у своєму рішенні
не надав жодних міркувань з приводу причин відхилення чіткої
скарги заявника, викладеної у його касації, щодо небезсторонності
судді Ш.
70. Суд доходить висновку, що за цих обставин залишається видимість того, що суддя Ш. недвозначно висловила думку щодо винуватості заявника на самому початку судового розгляду. Отже, на
думку Суду, побоювання заявника щодо небезсторонності судді Ш.
можуть вважатись об’єктивно виправданими.
71. Відповідно було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції.

2. Стверджуване порушення презумпції невинуватості
72. Уряд доводив, що публікація в газеті «Прапор Батьківщини»
не може вважатися такою, що порушує презумпції невинуватості заявника.
73. Суд зазначає, що характер тверджень, що приписувалися газетою судді Ш., був ключовим у обґрунтуванні висновку, що заявник
не мав справедливого розгляду безстороннім судом (див. вище пунк
ти 69–71). Отже, Суд не вважає за необхідне окремо розглядати це
питання у контексті цієї скарги.
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V. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПРАВА
НА ЮРИДИЧНУ ДОПОМОГУ
74. Заявник також скаржився на те, що він не мав доступу до
захисника на початковому етапі провадження. Він посилався на
підпункт «с» пункту 3 статті 6 Конвенції, який передбачає таке:
«3. Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має щонайменше такі права:
...
c) захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу
захисника, вибраного на власний розсуд, або — за браком достатніх
коштів для оплати юридичної допомоги захисника — одержувати
таку допомогу безоплатно, коли цього вимагають інтереси правосуддя;
<...>».

75. Коментуючи цю скаргу, Уряд доводив, що 1 липня 1999 року
заявника за його власним бажанням було допитано за відсутності
захисника та він дав показання, які не були визнавальними. Отримавши доступ до захисника до 3 липня 1999 року, він підтвердив
раніше надані показання. Крім того, з огляду на його освіту юриста
та те, що він був працівником міліції, він брав участь у допиті 1 липня 1999 року обдумано та будучи досить поінформованим.
76. Суд зауважує, що після затримання 1 липня 1999 року заявника допитали за відсутності захисника буквально через декілька хвилин після того, як він чітко повідомив про бажання запросити M. як свого захисника. У великій кількості своїх рішень Суд,
пам’ятаючи про уразливість підозрюваного перед слідчими органами, наголошував на першорядній важливості доступу до захисника
до першого допиту як засобу, який збалансовує нерівноправний стан
сторін (див., серед інших джерел, рішення у справах «Сальдуз проти
Туреччини» (Salduz v. Turkey) [ВП], заява № 36391/02, пункти 50–55 та
58, від 27 листопада 2008 року, та «Леонід Лазаренко проти України»
(Leonid Lazarenko v. Ukraine), заява № 22313/04, пункти 48–52, від 28
жовтня 2010 року). Зокрема, Суд зазначав, що права захисту, в принципі, будуть непоправно порушені, якщо визнавальні показання,
отримані під час допиту особи правоохоронними органами без до-
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ступу до захисника, використовуватимуться з метою її засудження (див. вищезазначене рішення у справі «Сальдуз проти Туреччини»
(Salduz v. Turkey), п. 55). Так само, сам факт обмеженого доступу затриманого підозрюваного до захисника може порушити права захисту, навіть якщо в результаті визнавальних показань отримано
не було (див., наприклад, рішення від 13 жовтня 2009 року в справі
«Даянан проти Туреччини» (Dayanan v. Turkey), заява № 7377/03, пунк
ти 32–33). З іншого боку, ані буква, ані дух статті 6 Конвенції не
перешкоджають особі добровільно відмовитися — або явно, або
опосередковано — від права на гарантії справедливого суду, якщо
відмова від цього права надається у недвозначний спосіб та супроводжується мінімальними гарантіями, співмірними з її важливістю
(див. вищезазначене рішення у справі «Сальдуз проти Туреччини»
(Salduz v. Turkey), п. 59).
77. Стосовно фактів цієї справи Суд зазначає, що після повідомлення слідчим органам про своє бажання мати конкретного захисника, заявник також підписав чітко сформульовану відмову від свого
права не давати показання під час допиту 1 липня 1999 року та заявив
про своє бажання говорити на тему його стверджуваної причетності
до справи. Розглядаючи, якою мірою прийняття слідчими органами
цієї відмови для здійснення допиту заявника відповідало Конвенції,
Суд повинен проаналізувати, чи була ця відмова актом доброї волі
заявника та усвідомленим процесуальним вибором.
78. У цьому контексті Суд бере до уваги, що заявник сам був працівником міліції та юристом. Хоча цей факт не значить, що, будучи
підозрюваним, він не перебував у вразливому стані та не потребував
юридичної допомоги захисника, проте його професійний досвід не
можна не брати до уваги при оцінці того, чи була усвідомленою його
згода давати показання під час цього допиту. Крім того, показання
заявника, надані 1 липня 1999 року, не тільки не були визнавальними, але також були повністю підтверджені ним через два дні після
вказаного допиту, коли він мав доступ до захисника, якого він з самого початку хотів запросити (див. вище пункт 11). Таким чином,
можна дійти висновку, що заявника не примушували давати показання всупереч його волі та його первісні показання не зашкодили
подальшій стратегії захисту захисника.
79. Суд вважає, що сам факт допиту підозрюваного без надання
йому можливості порадитись з захисником може зруйнувати баланс
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між сторонами, порушуючи гарантії на справедливий суд, навіть за
відсутності будь-яких ознак негативних наслідків для результату
провадження. Проте варто уваги те, що заявник у цій справі жодним
чином не пояснив характеру шкоди, якої він зазнав у зв’язку з його допитом 1 липня 1999 року. Більше того, видається, що заявник
жодного разу не порушував це питання в ході судового розгляду і,
скаржачись загалом на порушення його права на захист, на цей допит він чітко не вказував. Натомість він стверджував, що суд першої
інстанції не допустив до провадження певних (не названих) осіб як
його захисників і що обвинувачення щодо нього було змінено в ході
судового розгляду. За відсутності будь-яких доводів Уряду стосовно
невичерпання засобів юридичного захисту, Суд, як правило, вважає,
що заявник належним чином вичерпав такі засоби (див. рішення
від 10 серпня 2006 року у справі «Добрєв проти Болгарії» (Dobrev v.
Bulgaria), заява № 55389/00, пункти 112–114). Проте, враховуючи, що
заявник не спробував домогтись реакції національних органів на те,
що його допитували за відсутності захисника, та відсутність його
детальних пояснень Суду щодо причин, з яких він погодився на цей
допит, Суд не може за обставин цієї справи дійти висновку, що на
заявника чинився тиск.
80. З огляду на нечіткий та загальний характер тверджень заявника стосовно обставин та причин його участі у допиті 1 липня
1999 року за відсутності захисника, Суд доходить висновку, що ця
скарга є явно необґрунтованою та відхиляє її відповідно до підпункту «а» пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції.
VI. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
81. Заявник також скаржився за статтею 3 Конвенції на те, що
працівники правоохоронних органів піддавали його жорстокому
поводженню з метою отримання від нього зізнання у вчиненні злочину, що умови його тримання в ІТТ з 1999 до 2000 року були такими, що принижують гідність, та що він не отримував медичної
допомоги протягом тримання його під вартою.
82. Він також скаржився за пунктом 3 статті 5 Конвенції на те,
що він не постав перед суддею для визначення, чи було його затримання та взяття під варту в липні 1999 року законним, та за пунк-
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том 4 статті 5 Конвенції — на те, що він не міг оскаржити його тримання під вартою в суді.
83. Заявник також скаржився за пунктами 1 та 2 статті 6 Конвенції на те, що було дозволено широке висвітлення ходу провадження
засобами масової інформації; що, висвітлюючи кримінальне провадження, засоби масової інформації порушили його право вважатися
невинуватим; що його цивільні провадження щодо газет та телевізійної компанії були несправедливими та занадто тривалими.
84. Заявник також скаржився за підпунктами «a», «b» та «c» пунк
ту 3 статті 6 Конвенції на те, що він не був негайно поінформованим
про характер обвинувачення, висунутого проти нього; що він не мав
часу і можливості, необхідних для підготовки свого захисту; що йому не було призначено захисника протягом невказаних періодів, коли той йому був потрібен.
85. Заявник також скаржився за статтею 13 Конвенції на те, що він
не зміг знайти надійного та професійного адвоката, оскільки усім їм
бракувало досвіду та вони співпрацювали зі слідчими органами.
86. Нарешті, заявник посилався на статтю 17 Конвенції в контексті фактів цієї справи.
87. У світлі усіх наданих матеріалів та у тій мірі, в якій оскаржувані питання належать до його компетенції, Суд доходить висновку,
що вони не виявляють будь-яких ознак порушень прав та свобод,
вказаних у положеннях, на які посилався заявник.
88. Отже, ця частина заяви є явно необґрунтованою та повинна бути відхилена відповідно до підпункту «а» пункту 3 та пункту 4
статті 35 Конвенції.
VII. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
89. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».

90. Заявник не надав вимоги щодо справедливої сатисфакції
у строк, встановлений для цього Судом. Відповідно Суд вважає, що
присудження будь-якої суми не вимагається.
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На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує одноголосно прийнятними скарги щодо законності
тримання заявника під вартою з 3 травня 2000 року до 17 листопада 2004 року, тривалості його тримання під вартою до засудження,
тривалості кримінального провадження, відсутності безсторонності
суду першої інстанції та порушення презумпції невинуватості.
2. Оголошує більшістю голосів решту скарг у заяві неприйнятними.
3. Постановляє одноголосно, що у цій справі було порушення
пункту 1 статті 5 Конвенції.
4. Постановляє одноголосно, що у цій справі було порушення
пункту 3 статті 5 Конвенції.
5. Постановляє одноголосно, що у цій справі було порушення
пункту 1 статті 6 Конвенції у зв’язку з тривалістю кримінального
провадження.
6. Постановляє одноголосно, що у цій справі було порушення
пункту 1 статті 6 Конвенції у зв’язку з відсутністю безсторонності
суду першої інстанції.
7. Постановляє одноголосно, що немає необхідності окремо розглядати скаргу заявника за пунктом 2 статті 6 Конвенції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 15 вересня
2011 року, відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду.
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «ТРЕТЬЯКОВ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 16698/05)
Рішення
Страсбург
29 вересня 2011 року
ОСТАТОЧНЕ
29 грудня 2011 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Третьяков проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. Д. Шпільманн, голова, пані Е. Фура-Сандстрем,
п. Б. М. Зупанчіч,		
п. М. Віллігер,
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пані І. Берро-Лефевр,
пані Е. Пауер-Форд,
пані Г. Юдківська,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 6 вересня 2011 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу розпочато за заявою (№ 16698/05) проти України, поданою до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав
людини та головних свобод (далі — «Конвенція») громадянином України, п. Валерієм Валерійовичем Третьяковим (далі — «заявник»),
29 квітня 2005 р.
2. Уряд України (далі — «Уряд») представляв його уповноважений, п. Ю. Зайцев.
3. Заявник твердив зокрема, що його було незаконно заарештовано й незаконно утримувано під вартою до суду, що його тримання
під вартою до засудження та кримінальні провадження проти нього
були надмірно тривалими та що його було позбавлено ефективної
можливості порушити провадження, за якими законність його тримання під вартою була б визначена швидше.
4. 16 листопада 2009 р. Голова П’ятої секції вирішив повідомити
Уряд про заяву. Також було вирішено ухвалити рішення щодо прийнятності та по суті справи одночасно (стаття 29 §1).

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник народився у 1971 р. і мешкає у Харкові.
6. 22 листопада 2001 р. травмоване тіло Б. було знайдено в його квартирі. Того самого дня міліція Дзержинського району Харкова
порушила кримінальні провадження щодо пригоди.
7. 23 листопада 2001 р. A. розповів міліції про те, що бачив, як
заявник бив Б. по голові сковорідкою на вечірці у квартирі Б. Він та-
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кож зізнався, що після того, як Б. упав на підлогу непритомний, він
разом із заявником забрав його цінні речі та залишив його.
8. 26 листопада 2001 р. міліція склала обвинувачувальний висновок, у якому заявник обвинувачувався у вбивстві Б. Оскільки
міліція не могла встановити місце перебування заявника та допитати його, вона внесла його до списку «розшукуваних осіб».
9. 5 грудня 2001 р. розслідування отримало рішення про тримання заявника під вартою від Дзержинського районного суду Харкова
(далі — «Районний суд»). У своєму рішенні суд посилався на серйозність обвинувачень проти заявника, його нещодавню кримінальну
поведінку та його зникнення після інциденту з Б.
10. 8 грудня 2001 р. слідчі органи додали до матеріалів справи
зізнання, що було адресовано заявником до голови Районного суду
й датоване 26 листопада 2001 р. У цьому листі заявник пояснював,
зокрема, що він відпочивав з А. і Б. у квартирі Б., і що почалася сутичка між А. і Б., під час якої заявник утік.
11. 4 лютого 2002 р. заявника було заарештовано. Того самого
дня він підписав протокол, у якому твердилося, що його було затримано відповідно до рішення Районного суду від 5 грудня 2001 р. за
підозрою в убивстві. За словами заявника, йому не було повідомлено
про зміст рішення від 5 грудня 2001 р. Він не надав жодних документів на доказ того, що він подав будь-які відповідні запити або скарги
до початку суду.
12. 18 лютого 2002 р. заявникові було пред’явлено нове обвинувачення, складене того самого дня, згідно з яким його обвинувачували в убивстві Б. та крадіжці з його квартири.
13. 28 лютого 2002 р. справу було передано до Районного суду
для розгляду в суді.
14. 1 березня 2002 р. прокуратура Дзержинського району Харкова змінила обвинувачення, замінивши обвинувачення у вбивстві
на обвинувачення у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень, які
призвели до смерті.
15. 7 березня 2002 р. Районний суд провів підготовче слухання та запланував суд у справі на 17 квітня 2002. За словами Уряду,
на підготовчому слуханні Районний суд залишив чинним рішення
тримати заявника під вартою, не знайшовши підстав для його звільнення. Копія рішення, ухваленого Районним судом того дня, яку на-
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дали сторони, не містить посилань на будь-які постанови стосовно
звільнення або подальшого тримання заявника під вартою.
16. Від березня 2002 р. до лютого 2003 р. Районний суд запланував ще дев’ять слухань, однак жодне з них не відбулося. У п’яти випадках слухання були перенесені через неспроможність судді бути
присутнім (хвороба, відпустка або зайнятість в інших справах). В інших випадках слухання були відкладені для задоволення процесуальних запитів, зроблених сторонами, або з інших підстав.
17. 17 і 18 лютого 2003 р. Районний суд провів перше слухання
і відклав провадження до 18 березня 2003 р. для того, щоб викликати
експерта, який оглядав тіло Б.
18. Від березня 2003 р. до червня 2004 р. суд запланував близько
десяти слухань. Сім із них було відкладено з різних підстав, включно
із неспроможністю прокурора або свідків з’явитися; неспроможністю адміністрації місця тримання під вартою привести підсудних до
суду; схвалення запитів сторін щодо додаткового часу для вивчення
матеріалів справи; та наказами про проведення подальших слідчих
дій та експертної оцінки.
19. 14 червня 2004 р. Районний суд направив справу для додаткового розслідування, посилаючись на різні процесуальні та матеріальні недоліки на стадії досудового розслідування. Суд також наказав
без будь-якого обґрунтування залишити заявника під вартою.
20. 12 жовтня 2004 р. Харківський обласний апеляційний суд
(далі — «Апеляційний суд») анулював це рішення і повернув справу
до суду першої інстанції. Суд також наказав, щоб заявник залишався
під вартою без пояснення підстав для його тримання.
21. 7 лютого 2005 р. Районний суд ухвалив запит заявника щодо
додаткового часу для ознайомлення з матеріалами справи і встановив розпоряд для реалізації цього. Він відхилив запит заявника на
отримання фотокопій матеріалів справи.
22. 22 березня 2005 р. заявник попрохав передати справу до іншої судової панелі, заявляючи про низку процесуальних недоліків
у здійсненні проваджень. Зокрема він скаржився, що поточна панель ігнорувала той факт, що тримання його під вартою порушувало
застосовне законодавство. А саме, рішення про поміщення заявника
під варту було ухвалено за його відсутності, і після його арешту його
не привели до судді для представлення його справи, що суперечило положенням статті 165-2 Кримінально-процесуального кодексу
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України (далі — «КПК»). Окрім того, всупереч вимогам статті 165-1
КПК, йому не надали копію рішення про подальше тримання його
під вартою і не дали можливості оскаржити його. Окрім того, відповідно до статті 148 КПК, слідчі органи мали або пред’явити йому
обвинувачення від 14 лютого 2002 р., або звільнити його того самого
дня. Проте обвинувачення стосовно заявника було складено тільки
18 лютого 2002 р. Тому від 14 лютого 2002 р. заявник утримувався
під вартою довільно. Заявник також скаржився, що Районний суд
відмовився надати йому фотокопії різних матеріалів справи за його
запитом.
23. 31 березня 2005 р. Районний суд відхилив запит заявника,
визнавши, що він не ґрунтувався на законі. Він також зазначив без
обґрунтування у відповідь на аргументи заявника, що не було підстав звільняти його з-під варти. 19 квітня 2005 р. суд відхилив подальший аналогічний запит заявника, не пояснюючи аргументів
щодо законності його тримання під вартою.
24. 12 квітня 2005 р. заявник запитав Районний суд оновити термін для оскарження рішення від 5 грудня 2001 р. щодо тримання його під вартою, твердячи, що йому не було повідомлено про це рішення протягом терміну, який зазвичай дозволяється для апеляції.
25. 21 квітня 2005 р. заявник запитав у Районного суду щодо статусу розглядання його запиту і 26 квітня 2005 р. подав його знову.
26. У листі від 27 травня 2005 р. Г., суддя, який головував у справі
заявника, сповістив його, що його запити було отримано й додано
до матеріалів справи, та що їх буде взято до уваги під час ухвалення
рішення щодо його справи.
27. 18 липня 2005 р. адвокат заявника поскаржився до Районного
суду, що заявник утримувався під вартою на порушення статті 165-1
КПК, і прохав про його звільнення.
28. Того ж дня Районний суд ухвалив, не навівши жодних підстав, що не було підстав для звільнення заявника.
29. Від листопада 2004 р. до липня 2005 р. Районний суд провів
близько п’яти слухань у справі та 25 липня 2005 р. засудив А. та заявника у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень Б. та крадіжці з його квартири, й засудив заявника до десяти років позбавлення волі.
30. 28 липня 2005 р. Т., мати заявника та його адвокат у кримінальних провадженнях, надіслали скаргу до Харківської обласної
кваліфікаційної комісії суддів про незаконність тримання заявни-
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ка під вартою, відсутність відповіді на його відповідні скарги з боку
Районного суду та його відмову забезпечити їй фотокопії документів із матеріалів справи заявника для подання справи до Суду. 2 серп
ня 2005 р. її проінформували, що Комісія не мала компетенції для
розгляду її скарги.
31. 12 жовтня 2005 р. Районний суд визнав, що заявник та його
представники затягували розгляд справи за апеляцією через численні прохання ознайомитися з матеріалами справи, і дав їм ще
п’ять днів для закінчення.
32. 16 листопада 2005 р. мати заявника поскаржилася голові
Районного суду на відмову забезпечити їй фотокопії документів
для подання до Суду. Вона вказала конкретні частини матеріалів
справи, які було необхідно скопіювати (загалом близько шістдесяти сторінок) і висловила готовність заплатити за копії, зроблені
з використанням обладнання суду. Як альтернативу вона попросила
дозволу винести матеріали справи з території суду, за необхідності
у присутності співробітника суду, для того, щоб зробити копії за допомогою комерційного копіру.
33. 2 грудня 2005 р. голова Районного суду сповістив мати заявника, що застосовне право не давало представникам сторін права
отримувати фотокопії матеріалів справи.
34. 23 грудня 2005 р. Г., суддя, що головувала у справі заявника, порадила йому в листі, що йому було надано ще двадцять днів
для вивчення матеріалів справи, після чого справу буде передано
до Апеляційного суду. Вона зазначила, що відповідно до матеріалів
справи, заявник і його представники вже тричі ознайомилися з матеріалами справи.
35. 9 січня 2007 р. Харківський обласний апеляційний суд скасував рішення від 25 червня 2005 р. і направив справу на новий розгляд, посилаючись насамперед на процесуальні недоліки в оголошенні змінених обвинувачень підсудним.
36. Від 9 лютого до 11 квітня 2007 р. заявник та А. ознайомилися з матеріалами справи. 11 квітня 2007 р. вони підписали письмові
свідчення із зазначенням, що вони ознайомилися з матеріалами
справи в повному обсязі.
37. 30 березня 2007 р. мати заявника попрохала в Районного суду дозволу використати портативне обладнання для фотокопіювання матеріалів справи.
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38. 5 квітня 2007 р. Районний суд зазначив у листі, що її аналогічний запит уже було задоволено та що Т. вже використала копіювальне обладнання, як вона бажала. Він також підтвердив, що вона
могла продовжувати використання копіювального обладнання для
копіювання матеріалів справи.
39. 11 квітня 2007 р. Районний суд відхилив запит заявника щодо
звільнення з-під варти в очікуванні суду, поданий 21 лютого 2007 р.
Суд визнав, що цей запит був передчасним, тому що справа перебувала на підготовчій стадії після її передачі з Апеляційного суду,
та що заявник мав право повторно подати свій запит під час суду.
40. 21 серпня 2007 р. Районний суд відхилив подальший запит
заявника про звільнення, визнавши, що тримання його під вартою
відповідало вимогам статті 148 КПК. Він також зазначив, посилаючись на ті ж підстави, які були зазначені у його рішенні від 5 грудня
2001 р. (серйозність обвинувачень, попередня кримінальна історія
заявника та його втеча на початку проваджень), що не було підстав
звільнювати заявника.
41. 7 вересня 2007 р. Районний суд обвинуватив заявника та А.
у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень Б. і крадіжці з його квартири, засудив заявника на п’ять років, сім місяців і три дні позбавлення волі, і негайно звільнив його з-під варти, тому що він вже відбув строк, на який був засуджений.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
42. Текст відповідних положень Конституції України від 1996 р.
(стаття 29) і Кримінально-процесуального Кодексу України від
1960 р. (КПК) можна знайти у рішенні за справою Molodorych v. Ukraine
(№ 2161/02, §§54 і 57, 28 жовтня 2010).

ПРАВО
I. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 5 §1 (C) КОНВЕНЦІЇ
43. Заявник твердив, що його арешт та тримання під вартою в очікуванні суду порушували застосовне національне право. Він посилався на статтю 5 §1 (c) Конвенції щодо цих скарг, яка передбачає:
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«1. Кожен має право на свободу та особисту недоторканність. Нікого
не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно
до процедури, встановленої законом:
...
c) законний арешт або затримання особи, здійснене з метою допровадження її до компетентного судового органу за наявності
обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо
обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею
правопорушення чи її втечі після його вчинення;...»
A. Щодо прийнятності

44. Уряд не надав жодних зауважень щодо прийнятності цієї
скарги.
45. Суд зазначає, що заявник не подав формальної апеляцію
проти рішення від 5 грудня 2001 р. про подальше тримання його під
вартою на стадії досудового розслідування, тоді як законодавство
України зазвичай передбачає можливість оскаржити рішення щодо
тримання особи під вартою в очікуванні досудового розслідування
(див., наприклад, Khayredinov v. Ukraine, № 38717/04, §§10–12, 14 жовтня 2010). Однак, беручи до уваги аргументи заявника, та за відсутності будь-яких інших заяв стосовно невичерпання з боку Уряду,
Суд вважатиме, що в конкретних обставинах справи не було іншого
ефективного засобу правового захисту, який заявник міг би вичерпати (див. Dobrev v. Bulgaria, № 55389/00, §§112–114, 10 серпня 2006).
46. Суд зазначає, що згадана скарга не є явно необґрунтованою
у сенсі статті 35 §3 (a) Конвенції. Він також зазначає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути оголошена прийнятною.
b. Щодо суті

47. Заявник твердив, що він був затриманий та утримувався під
вартою на порушення застосовних положень КПК. Зокрема, після
його арешту він не ознайомився з рішенням від 5 грудня 2001 р. про
тримання його під вартою попри його підпис і, не маючи необхідної інформації, не мав можливості оскаржити його, що суперечило
положенням статті 165-1 КПК. По-друге, на порушення статті 165-2
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КПК, його не було приведено до судді після арешту. Окрім того, всупереч вимогам статті 148 КПК, йому не видали обвинувачення протягом десяти діб від його арешту, а саме 14 лютого 2002 р. Замість
цього йому надали цей документ тільки 18 лютого 2002 р. Заявник
твердив, що оскільки йому не бувло пред’явлено документа про
обвинувачення протягом десяти днів від його арешту, рішення від
5 грудня 2001 р. автоматично втратило силу і він мав бути звільнений. Замість цього його тримали під вартою до його засудження за
відсутності будь-якої правової бази.
48. Уряд не поділяв цієї думки. Він твердив, що тримання заявника під вартою не було ані незаконним, ані довільним. Зокрема,
5 грудня 2001 р. рішення залишити його під вартою було ухвалено
за відсутності заявника, тому що він перед тим утік. Оскільки на
той час розслідування вже зібрало достатні докази того, що заявник
брав участь у вбивстві Б. та крадіжці його цінних речей, й оскільки
заявник утік, були достатні підстави для ухвалення рішення щодо
тримання його під вартою. Положення статті 148 КПК, які стосувалися необхідності складання обвинувального висновку протягом
десяти днів від дати арешту підозрюваного не були застосовними
в цій справі, тому що початковий обвинувальний висновок щодо
заявника було складено до його арешту (26 листопада 2001 р.), і тому він уже не був підозрюваним після арешту. Відповідно рішення
від 5 грудня 2001 р. було чинним для тримання заявника під вартою протягом двомісячного періоду після його арешту відповідно до
статті 156 КПК. Якби досудове розслідування тривало довше, органи
влади мали б знову звернутися до Районного суду для продовження
тримання заявника під вартою. Однак, оскільки розслідування закінчилося 28 лютого 2002 р., заявника було доправлено до суду, і його подальше тримання під вартою в очікуванні суду було наказано
самим Районним судом.
49. Суд повторює, що вираз «законний» у статті 5 §1 Конвенції,
по суті, відсилає до національного права та встановлює обов’язок
дотримуватися його матеріальних і процесуальних норм. Суд може
розглядати, чи виконувалося національне законодавство для цілей
цього положення Конвенції; однак насамперед державні органи
влади, зокрема суди, мають тлумачити та застосовувати національне законодавство (див., серед інших, Zakharkin v. Ukraine, № 1727/04,
§84, 24 червня 2010). Для того, щоб тримання під вартою було закон-

95

Справи, які стосуються права на свободу та особисту недоторканність

ним, також важливо, щоб умови позбавлення волі відповідно до національного права були чітко визначено та щоб саме законодавство
було передбачуваним у своєму застосуванні, щоб воно відповідало
стандарту «законності», закріпленому в Конвенції — стандарту, який
вимагає, щоб усі закони були достатньо чіткими для того, щоб особи
могли — за необхідності з належними порадами — передбачувати до
певної міри, відповідної до обставин, наслідки, які потягне за собою
ця дія (див. Baranowski v. Poland, № 28358/95, §52, ECHR 2000-III).
50. Повертаючись до фактів цієї справи, Суд зазначає, що відповідно до матеріалів справи, заявник уперше висунув аргумент про
те, що рішення від 5 грудня 2001 р. було незаконним, навесні 2005 р.
(див. пункти 22, 24 і 25 раніше). Хоча заявник скаржиться, що він
не був належно ознайомлений із рішенням від 5 грудня 2001 р. по
при його підпис, із його підпису на звіті про арешт 4 лютого 2002 р.
випливає, що його сповістили про існування зазначеного рішення не
пізніше того дня. У цих обставинах неясно, чому він подав відповідну скаргу тільки через три роки.
51. У будь-якому разі Суд зазначає, що органи судової влади розглянули законність тримання заявника під вартою кілька разів до
і після того, як він подав відповідні скарги. Зокрема, за словами Уряду, застосування тримання під вартою було вперше ухвалено Районним судом 7 березня 2002. Відповідно до матеріалів справи, тривале тримання заявника під вартою було пізніше ухвалено 14 червня
2004 р., коли справу було направлено на додаткове розслідування;
12 жовтня 2004 р., коли справу було повернуто до суду; а також 31 березня, 19 квітня і 18 червня 2005 р. та 21 серпня 2007 р. у відповідь
на скарги заявника. Суд зазначає, що копія рішення від 7 березня
2002 р., ухваленого на закритті підготовчого слухання й доступного
йому, не містить будь-яких рішень стосовно тримання заявника під
вартою або його звільнення. Жодні копії будь-яких інших рішень із
цього питання, ухвалених того дня, не було надано сторонами. Однак із аргументів Уряду видається, що таке рішення було ухвалено
з посиланням на відсутність будь-яких підстав звільнювати заявника, а не у формі твердження про підстави тримати його під вартою. Суд також зазначає, що подальші рішення стосовно тримання
заявника під вартою не мають будь-яких чітких обґрунтувань його
тривалого тримання під вартою і не встановлюють будь-який строк
для нього. Суд уже визнавав в інших справах, що така практика, яка
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часто трапляється в Україні, коли накази судів, зроблені на стадії судового розгляду, не встановлюють строки для подальшого тримання
підсудного під вартою й ухвалюють, а не продовжують, його попереднє тримання під вартою, є несумісною з вимогами статті 5 §1 (c)
Конвенції (див., наприклад, Kharchenko v. Ukraine, № 40107/02, §98, 10
лютого 2011). Уряд не надав жодних аргументів, які би виправдали
відхилення Суду від такого підходу в цій справі.
52. Суд вважає, що наведені підстави є достатніми для того, щоб
дійти висновку, що відбулося порушення статті 5 §1 (c) Конвенції
у цій справі та що немає необхідності розглядати аргументи заявника стосовно законності рішення від 5 грудня 2001 окремо.
II. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 5 §3 КОНВЕНЦІЇ
ЩОДО ТРИВАЛОСТІ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ ДО ЗАСУДЖЕННЯ
53. Заявник також скаржився, що тримання його під вартою до
засудження було безпідставно довгим. Він посилався на статтю 5 §3
Конвенції, яка передбачає:
«Кожному, кого заарештовано або затримано згідно з положеннями
підпункту “c” пункту 1 цієї статті, ... має бути забезпечено розгляд
справи судом упродовж розумного терміну або звільнення під час
провадження. Таке звільнення може бути обумовлене гарантіями
з’явитися на судове засідання».
A. Щодо прийнятності

54. Уряд не надав зауважень щодо прийнятності цієї скарги.
55. Суд вважає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у сенсі
статті 35 §3 (a) Конвенції. Він також зазначає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути оголошена
прийнятною.
b. Щодо суті

56. Заявник твердив, що його досудове тримання під вартою
тривало необґрунтовано довго.
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57. Уряд оскаржив цю думку. Він твердив, що тривалість тримання заявника під вартою до засудження була розумною, беручи
до уваги тяжкість обвинувачень проти нього та його особистість,
зокрема, той факт, що в нього була попередня кримінальна історія
та що він утік на початку розслідування.
58. Суд зазначає, що період, який треба взяти до уваги, розпочався 4 лютого 2002 р. (дата арешту заявника) і закінчився після
його звільнення 7 вересня 2007 р. Однак період з 25 липня 2005 р.
(дата, коли заявника було засуджено після першого раунду проваджень) до 9 січня 2007 р. (дата, коли згадане рішення було скасовано
внаслідок апеляції) має бути визначено (див., із необхідними змінами, B. v. Austria, № 11968/86, §39, 28 березня 1990). Загальний період
тримання під вартою для цілей статті 5 §3 Конвенції, таким чином,
тривав чотири роки й майже два місяці.
59. Розглядаючи нинішню справу у світлі загальних принципів,
встановлених у своєму прецедентному праві (див. I. A. v. France, рішення від 23 вересня 1998, Reports of Judgments and Decisions 1998-VII,
§102; Labita v. Italy [GC], № 26772/95, §153, ECHR 2000-IV; і Iłowiecki v.
Poland, № 27504/95, §§61–63, 4 жовтня 2001), Суд зазначає, що початкове рішення від 5 грудня 2001 р. щодо тримання заявника під вартою ґрунтувалося на сильній підозрі, що він вчинив злочини, у яких
обвинувачувався (див. пункт 9 раніше). Він визнає, що цей факт,
разом зі зникненням заявника, міг на початковій стадії виправдати наказ про його тримання під вартою. Однак, після закінчення
певного часу судові органи були зобов’язані знову оцінити особисте
становище заявника й надати чіткі підстави для його тривалого тримання під вартою. Тим часом, єдине рішення, в якому наводилися
підстави для ухвалення тривалого тримання заявника під вартою та
яке міститься в матеріалах справи, було ухвалено 21 серпня 2007 р.
(див. пункт 40 раніше). Підстави, наведені в цьому рішенні, є переважно аналогічними до підстав, згаданих у початковому рішенні,
ухваленому на п’ять років раніше, без нових подробиць. Окрім того,
національні суди на жодній стадії не розглянули застосування будьяких альтернативних превентивних заходів, і, спираючись переважно на тяжкість обвинувачень і той факт, що заявник утік на початку
розслідування, органи влади продовжили тримання заявника під
вартою на підставах, які, беручи до уваги тривалість тримання під
вартою, не можуть вважатися «достатніми».
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60. Наведені міркування є достатніми для того, щоб Суд міг дійти висновку, що відбулося порушення статті 5 §3 Конвенції.
III. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 5 §4 КОНВЕНЦІЇ
61. Заявник також скаржився, що його запити про звільнення
в очікуванні судового розгляду не було розглянуто. Він спирався на
статтю 5 §4 Конвенції, яка говорить:
«4. Кожен, кого позбавлено волі внаслідок арешту або тримання під
вартою, має право ініціювати провадження, під час якого суд без
зволікання встановлює законність затримання та ухвалює рішення
про звільнення, якщо затримання є незаконним».
A. Щодо прийнятності

62. Уряд не надав жодних зауважень щодо прийнятності цієї
скарги.
63. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у сенсі
статті 35 §3 (a) Конвенції. Він також зазначає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути оголошена
прийнятною.
b. Щодо суті

64. Заявник твердив, що під час його суду він подав низку скарг
щодо незаконності його утримування під вартою, залучивши ті ж
аргументи, які він висловив щодо його скарги відповідно до статті 5
§1 (c). Однак його аргументи було проігноровано Районним судом.
65. Уряд оскаржив цю думку. Він твердив, що скарги заявника було розглянуто та відхилено 31 березня, 19 квітня та 18 липня
2005 р., 11 квітня та 21 серпня 2007 р. Уряд також твердив, що той
факт, що скарги заявника було відхилено, не означає, що оскаржувана процедура була неефективною.
66. Суд зазначає, що в деяких справах проти України він уже визнавав, що для цілей статті 5 §4 Конвенції той факт, що скарга підсудного на незаконність його тримання під вартою була розглянута, не
є достатнім, і що було необхідно розглянути підстави для тримання
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під вартою по суті в обставинах конкретного становища заявника
(див., наприклад, Buryaga v. Ukraine, № 27672/03, §§73–74, 15 липня 2010 р.; Vitruk v. Ukraine, № 26127/03, §§92–93, 16 вересня 2010;
і Kharchenko v. Ukraine, № 40107/02, §84–85, 10 лютого 2011). Суд зауважує, що в рішеннях органів судової влади аргументи заявника
стосовно незаконності його тримання під вартою залишалися переважно без відповіді. У світлі цього Суд не може дійти висновку,
що процедура, за якою розглядалася законність тримання заявника під вартою, відповідала стандартам, закріпленим у статті 5 §4
Конвенції.
67. У світлі згаданого відбулося порушення статті 5 §4 Конвенції.
IV. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 6 §1 КОНВЕНЦІЇ
68. Заявник також скаржився, що кримінальні провадження
проти нього тривали безпідставно довго. Він посилався на статтю 6
§1 Конвенції, яка у відповідній частині передбачає:
«Під час встановленні ... будь-якого кримінального обвинувачення
проти нього, кожен має право на ... розгляд упродовж розумного терміну... судом...»
A. Щодо прийнятності

69. Уряд не надав будь-яких зауважень щодо прийнятності цієї
скарги.
70. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у сенсі
статті 35 §3 (a) Конвенції. Він також зазначає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути оголошена
прийнятною.
b. Щодо суті

71. Заявник твердив, що кримінальні провадження проти нього
тривали необґрунтовано довго.
72. Уряд оскаржив цю думку. Він твердив, що національні суди
запланували слухання з регулярними інтервалами та здійснили всі
необхідні зусилля для прискорення розгляду справи. Тривалість
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проваджень могла бути пояснена тим фактом, що справа була доволі
складною, тому що вона стосувалася двох серйозних злочинів і двох
підсудних. Окрім того, заявник додав до затримок власну поведінку.
Він подавав численні процесуальні запити, які було необхідно розглянути. Багато разів він просив відкласти слухання, зокрема багато разів вимагаючи ознайомитися з матеріалами справи. Він та його представники провели близько 110 днів, досліджуючи матеріали
справи. Інші затримки можна було приписати іншим об’єктивним
підставам, таким, як неспроможність свідків з’явитися. Для того,
щоб забезпечити їхню присутність, Районний суд був змушений наказати міліції доправити деяких свідків.
73. Суд зазначає, що у кримінальних питаннях «розумний термін», на який посилається стаття 6 §1 Конвенції, починається тільки-но особа «обвинувачується», інакше кажучи, коли вона отримує
офіційне повідомлення компетентного органу про твердження, що
вона вчинила злочин. Це визначення також пов’язано з перевіркою
того, чи «на становище підозрюваного здійснювався серйозний
вплив». Що стосується кінця цього «терміну», в кримінальних питаннях період, який регулюється статтею 6 §1 Конвенції, охоплює
всі провадження загалом, у тому числі провадження за апеляцією
(Vergelskyy v. Ukraine, № 19312/06, §114, 12 березня 2009).
74. Що стосується фактів даної справи, Суд вважає, що період,
який треба взяти до уваги, необхідно рахувати від 26 листопада
2001 р., коли було складено початковий обвинувальний документ
стосовно заявника. Відповідний період закінчився 7 вересня 2007 р.,
коли Районний суд ухвалив своє рішення, яке після цього стало остаточним. Таким чином, провадження тривали п’ять років і дев’ять
місяців. Протягом цього періоду справу було переглянуто двічі судами другої інстанції; однак остаточне рішення суду першої інстанції
не було оскаржено.
75. Суд зауважує, що розумність тривалості проваджень має бути оцінена у світлі обставин справи й із посиланням на складність
справи та поведінки заявника й відповідних органів влади (див.,
серед багатьох інших, Pélissier and Sassi v. France [GC], № 25444/94,
§67, ECHR 1999-II). Суд також зазначає, що протягом усього періоду
відповідних кримінальних проваджень заявник у цій справі перебував під вартою — факт, який вимагав особливої ретельності з боку
органів, які розглядали справу, для швидкого здійснення правосуд-
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дя (див., наприклад, Smirnova v. Russia, №№ 46133/99 і 48183/99, §83,
ECHR 2003-IX і Yurtayev v. Ukraine, № 11336/02, §37, 31 січня 2006).
76. Суд вважає, що ані складність кримінальної справи, ані поведінка заявника не можуть пояснити тривалість зазначених проваджень. Видається, що низка затримок (у тому числі тривалі періоди бездіяльності, перепланування та відкладання слухань з різних
підстав, зокрема відсутності суддів, прокурорів або підсудних, які
утримувалися під вартою, і передачі справи для додаткового розслідування та повторного судового розгляду) стосується органів дер
жавної влади.
77. Суд уже визнавав порушення статті 6 §1 Конвенції в інших
справах проти України з аналогічними затримками (див., наприклад Antonenkov and Others v. Ukraine, № 14183/02, §§45–46, 22 листопада 2005; Kobtsev v. Ukraine, № 7324/02, §71, 4 квітня 2006; і Ivanov v.
Ukraine, № 15007/02, §§69, 74–75, 7 грудня 2006). Він не вбачає будьяких підстав відхилятися від своєї юриспруденції в цій справі.
78. Відповідно відбулося порушення статті 6 §1 Конвенції.
V. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 34 КОНВЕНЦІЇ
79. Заявник також скаржився, що Районний суд заважав його
спроможності звернутися зі справою до Суду, відмовляючи в його
запитах щодо фотокопій документів із матеріалів його справи. Він
посилався на статтю 34 Конвенції, яка говорить:
«Суд може приймати заяви від будь-якої особи, неурядової організації або групи осіб, які вважають себе потерпілими від допущеного однією з Високих Договірних Сторін порушення прав, викладених у Конвенції або протоколах до неї. Високі Договірні Сторони
зобов’язуються у жодний спосіб не перешкоджати ефективному здійсненню цього права».

80. Уряд твердив, що праву на індивідуальну петицію заявника
не чинилися жодні перешкоди. Той факт, що у якийсь момент Районний суд відмовився надати фотокопії документів, запитаних заявником, стався через відсутність технічних можливостей на території
суду. Загалом заявник та його представники мали достатній доступ
до матеріалів справи. Сукупно їм надали 110 днів для ознайомлення
з матеріалами справи, 66 із яких вони витратили на копіювання різ-
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них матеріалів вручну. Окрім того, тільки-но Районний суд отримав
необхідне обладнання, він надав заявнику необхідні фотокопії, хоча
і з затримкою. 7 вересня 2007 р. заявника було звільнено, і іякщо була необхідність отримати подальші копії будь-яких документів, він
міг звернутися до Районного суду особисто.
81. Заявник не прокоментував цей аспект заяви у зауваженнях.
82. Відповідно до прецедентного права Суду, скарга відповідно
до статті 34 Конвенції має процесуальний характер і тому не викликає жодних питань щодо прийнятності відповідно до Конвенції
(див., серед інших, Chaykovskiy v. Ukraine, № 2295/06, §83, 15 жовтня
2009).
83. Суд встановив, що стаття 34 Конвенції може накладати на
державні органи влади обов’язок надавати копії документів заявникам, які потрапляють у становище особливої вразливості та залежності й не можуть отримати документи, необхідні для їхніх
справ, без підтримки держави (див., як нещодавню, справу Naydyon
v. Ukraine, № 16474/03, §63, 14 жовтня 2010). З іншого боку, він також
визнавав, що обов’язок не порушувати право особи на індивідуальну
петицію не означає автоматично, що держава має обов’язок надати
заявникам копії всіх або будь-яких бажаних документів або надати
їм технічні засоби на їхній вибір для того, щоб вони могли зробити
власні копії (див. Kornakovs v. Latvia, № 61005/00, §§171–174, 15 червня
2006, і Chaykovskiy, згад. раніше, §96, 15 жовтня 2009).
84. Суд зазначає із занепокоєнням, що, як видається з матеріалів
справи, протягом значного періоду заявник перебував у складному
становищі щодо отримання копій документів, які він вважав необхідними для підтримання своєї заяви (див. пункти 32–33 раніше).
Зокрема, запитуючи про копії документів від імені заявника, його
мати безуспішно зверталася до Районного суду з кількома варіантами, у тому числі проханням дозволу отримати ці копії за її рахунок
з використанням обладнання суду або комерційного копіру. Видається, що їй не було запропоновано задовільного рішення в той час.
85. З іншого боку, Суд зазначає, що з аргументів заявника неясно,
фотокопії яких документів він вимагав, якою була їхня важливість
для проваджень щодо Конвенції та чому було необхідно зробити їхні
фотокопії, а не фотографії або ручні копії. Заявник не оскаржив аргументи Уряду про те, що він та його представники мали достатній
доступ до матеріалів справи і не мали перешкод у їхньому копіюван-
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ні вручну. Також видається, що представникам заявника дозволили
використовувати портативне обладнання для копіювання документів на території Районного суду (див. пункт 38 раніше). Нарешті, видається, що згодом заявник зміг подати до Суду всі документи, які
він вважав важливими, тоді як Реєстр Суду, своєю чергою, не вказав
на необхідність таких документів для розгляду його заяви.
86. У світлі таких міркувань Суд визнає, що відмова Районного суду надати заявникові фотокопії невказаних документів із
матеріалів його справи не дорівнювала перешкоді здійсненню його права на індивідуальну петицію. Отже, Україна виконала свої
обов’язки відповідно до статті 34 Конвенції щодо цієї скарги.
VI. ІНШІ ЗАЯВЛЕНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
87. Нарешті, заявник скаржився відповідно до статті 5 §3 Конвенції, що він не був оперативно приведений до судді після свого арешту,
посилаючись на статті 1, 5 §2, 13, 17 і 53 щодо фактів цієї справи.
88. Розглянувши аргументи заявника у світлі всіх наявних у нього матеріалів, Суд визнає, що тією мірою, якою оскаржувані питання
перебувають у його компетенції, вони не виявляють наявності будьякого порушення прав і свобод, закріплених у Конвенції.
89. Звідси випливає, що ця частина заяви має бути оголошена неприйнятною, як явно необґрунтована відповідно до статті 35
§§3 (a) і 4 Конвенції.
VII. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
90. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливе відшкодування».
A. шкода

91. Заявник вимагав сплатити йому 200 000 євро (EUR) щодо
«моральної та фізичної шкоди» й наступну суму в EUR 100 000 «за
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інші порушення [його] прав ... у тому числі кожен день [його] незаконного тримання під вартою».
92. Уряд твердив, що тією мірою, якою вимога заявника стосувалася матеріальної шкоди, вона була зовсім необґрунтованою. Стосовно нематеріальної шкоди ця вимога також має бути відхилена,
оскільки право заявника на свободу не було порушено.
93. Суд зазначає, що тією мірою, якою можна розуміти, що заявник твердив про матеріальну шкоду, його вимога має бути відхилена
як необґрунтована. З іншого боку, заявник зазнав страждань і горя
у зв’язку з фактами, які спричинили визнання порушення його прав
відповідно до Конвенції у цій справі. Ухвалюючи рішення на справедливій основі, Суд присуджує заявникові EUR 8000 як відшкодування нематеріальної шкоди.
B. судові витрати

94. Заявник не надав жодних вимог щодо цієї частини. Тому Суд
нічого не присуджує.
C. Пеня

95. Суд вважає розумним, що пеня має бути встановлена у розмірі граничної кредитної ставки Європейського центрального банку, до якої слід додати три відсоткових пункти.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує скарги щодо незаконності та необґрунтованої тривалості досудового ув’язнення заявника, відсутності можливості
ініціювати провадження з метою вирішення без зволікання питання
законності тримання його під вартою, а також щодо надмірної тривалості кримінального провадження прийнятними, а решту скарг
у заяві — неприйнятними;
2. Ухвалює, що відбулося порушення підпункту “c” пункту 1
статті 5 Конвенції;
3. Ухвалює, що відбулося порушення пункту 3 статті 5 Конвенції;
4. Ухвалює, що відбулося порушення пункту 4 статті 5 Конвенції;
5. Ухвалює, що відбулося порушення пункту 1 статті 6 Конвенції;
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6. Ухвалює, що Україна дотрималася своїх зобов’язань за статтею 34 Конвенції в тому, що стосується відмови судових органів надати заявникові копії документів для його заяви до Суду;
7. Ухвалює:
a) що протягом трьох місяців від дати, коли рішення стане остаточним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держававідповідач має сплатити заявникові 8000 (вісім тисяч) євро
відшкодування моральної шкоди з урахуванням будь-якого
податку, який може бути стягнуто із зазначеної суми; ця сума має бути конвертована в національну валюту державивідповідача за курсом на день здійснення платежу;
b) що із закінченням зазначеного тримісячного терміну й до
остаточного розрахунку на цю суму нараховуватиметься
простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної кредитної ставки Європейського центрального банку, яка діятиме
в період несплати, плюс три відсоткові пункти;
8. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливого відшкодування.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 29 вересня
2011 року, відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду.
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «МОКАЛЛАЛ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 19246/10)
Рішення
Страсбург
10 листопада 2011 року
ОСТАТОЧНЕ
10 лютого 2012 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Мокаллал проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. Д. Шпільманн, голова, п. К. Юнґвірт,
п. Б. М. Зупанчіч,		
п. М. Віллігер,
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пані І. Берро-Лефевр,
пані Е. Пауер-Форд,
пані Г. Юдківська,		
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 18 жовтня 2011 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу розпочато за заявою (№ 19246/10) проти України, поданою до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав людини
та головних свобод (далі — «Конвенція») громадянином Ірану, п. Фаром
Абольфазі Аббасом Мокаллалем (далі — «заявник»), 8 квітня 2010 р.
2. Заявника представляв п. Є. Сіволога, адвокат, що практикує
в Одесі. Уряд України (далі — «Уряд») представляла його уповноважена, п. В. Лутковська з Міністерства юстиції.
3. Заявник твердив зокрема, що його затримання з метою екстрадиції було незаконним.
4. 8 квітня 2010 р. заявник попрохав Європейський суд із прав
людини заборонити урядові України видавати його в Іран, твердячи, що є ризик політичного переслідування. 12 квітня 2010 р. Голова
Палати вказав урядові України відповідно до правила 39 Регламенту
Суду, що заявника не можна відправляти до Ірану доти, доки в Суду
не буде можливості для подальшого розгляду справи. Застосування правила 39 було припинено 27 вересня 2010 р. після інформації
про те, що провадження стосовно екстрадиції заявника закінчилися
та що його було звільнено.
5. 27 вересня 2010 р. Голова п’ятої секції вирішив повідомити
Уряд про заяву.

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
6. Заявник народився у 1971 р. і мешкає в Одесі.
7. Заявник мешкав і працював в Україні з 1995 р. Він має партнера та п’ятьох неповнолітніх дітей. Усі члени його родини є громадянами України.
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8. У 2007 р. після висвітлення ЗМІ успішного бізнесу заявника
з ним зв’язалися представники посольства Ірану. Вони запросили
його на зустріч із президентом Ірану для отримання нагороди за його успіх у бізнесі. Заявник не погодився, оскільки він не погоджувався із внутрішньою та зовнішньою політикою президента.
9. У 2009 р. заявник фінансово підтримав одного з кандидатів
від опозиції на президентських виборах. Він твердить, що прихильники кандидатів від опозиції в Ірані зазнають переслідувань.
10. У невідомий день стосовно заявника в Ірані було порушено
кримінальну справу у зв’язку з розтратою.
11. 31 червня 2009 р. заявника був внесено до списку розшукуваних прокуратурою Тегерану осіб. Було видано міжнародний ордер
на арешт.
12. 11 лютого 2010 р. заявник звернувся для отримання статусу
біженця в Україні.
13. 2 березня 2010 Регіональне представництво УВКБ ООН в Україні, Білорусі та Молдові надіслало листа до Генеральної прокуратури України (далі — «ГПУ»). Воно зазначило, що заявник офіційно
шукав притулку в Україні, й тому його статус треба буде взяти до
уваги, якщо ГПУ розглядатиме будь-які запити про його екстрадицію до Ірану.
14. 3 квітня 2010 р. заявник було заарештовано Таїрівським відділком міліції з метою екстрадиції.
15. 6 квітня 2010 р. Київський районний суд Одеси залишив заявника під вартою в очікуванні процедури екстрадиції.
16. 14 квітня 2010 р. Апеляційний суд Одеської області залишив
чинним рішення суду першої інстанції.
17. 19 квітня 2010 р. ГПУ відповіла на лист УВКБ ООН від 2 березня 2010 р., запевнюючи, що заявника не буде видано, поки його клопотання про надання статусу біженця не буде розглянуто по суті.
18. 17 червня 2010 р. набули чинності поправки до Кримінально-процесуального кодексу. Вони додали до Кодексу новий розділ,
у якому встановлювалася процедура екстрадиції та спеціальна процедура для затримання з метою екстрадиції. Поправки передбачали
зокрема, що особа може бути тимчасово затримана на сорок діб або
інший строк, передбачений міжнародними угодами, під час очікування офіційного запиту на екстрадицію. Після отримання офіційного запиту на екстрадицію суд може наказати про затримання осо-
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би на строк, що не перевищує 18 місяців із можливістю подальшого
затримання (див. пункт 28 далі).
19. 22 червня 2010 р. прокуратура Малиновського району Одеси
звернулася із запитом у Малиновський районний суд Одеси продовжити затримання заявника для екстрадиції.
20. 23 червня 2010 р. заявник попрохав прокурора Малиновського району Одеси наказати про його звільнення через відсутність
підстав для подальшого тримання під вартою.
21. 29 червня 2010 р. Малиновський районний суд Одеси продовжив тримання заявника під вартою до прийняття рішення про його
екстрадицію.
22. 12 липня 2010 ГПУ отримала листа від посольства Ірану,
в якому повідомлялося, що затримання заявника вже не було необхідним через дружнє врегулювання, яке було досягнуто між заявником та одним із потерпілих у справі.
23. Наступного дня ГПУ наказала прокуратурі Одеської області
здійснити необхідні заходи для звільнення заявника.
24. 14 липня 2010 р. заступник прокурора Одеської області наказав про закінчення затримання заявника. Заявника було звільнено
тонго самого дня, і ГПУ припинила розгляд запиту про його екстрадицію до Ірану.
25. 16 липня 2010 р. Апеляційний суд Одеської області припинив
розгляд скарги заявника щодо рішення від 29 червня 2010 р. за умови, що заявника було звільнено.
26. 9 грудня 2010 р. Державний Комітет у справах національно
стей та міграції відхилив запит заявника про надання йому статусу
біженця. Заявника було повідомлено про це рішенням від 1 липня
2011 р. Він оскаржив його в Одеському обласному адміністративному суді 10 липня 2011 р.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
27. Національне законодавство та практика стосовно затримання з метою екстрадиції, як це було до 17 червня 2010 р., узагальнюється у рішенні Soldatenko v. Ukraine (2440/07, §§21–29 і 31, 23 жовт
ня 2008).
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A. Кримінально-процесуальний кодекс

28. Закон про кримінально-процесуальний кодекс (з поправками), який набув чинності 17 червня 2010 р., додав до Кримінальнопроцесуального кодексу новий розділ, що регулює провадження про
екстрадицію в Україну та з України. Закон не містив перехідних положень. Відповідні статті цього нового розділу передбачають зокрема:
Стаття 450
Визначення термінів
«...Екстрадиційний арешт — взяття особи під варту з метою забезпечення її видачі (екстрадиції).
Тимчасовий арешт — взяття особи, затриманої за підозрою у вчиненні злочину за межами України, під варту на строк, визначений
цим Кодексом або міжнародним договором України, до отримання
запиту про видачу (екстрадицію)...».

Стаття 461
Особливості затримання особи, яка вчинила злочин за межами України
«Затримання на території України особи, яка розшукується іноземною державою у зв’язку із вчиненням злочину, здійснюється органом дізнання.
Про затримання негайно інформується прокурор, який здійснює нагляд за додержанням законів органом дізнання, що здійснив затримання. Повідомлення прокурору, до якого додається копія протоколу
затримання, повинно містити докладну інформацію щодо підстав та
мотивів затримання.
Прокурор, отримавши повідомлення, перевіряє законність затримання особи, яка розшукується компетентними органами іноземних держав, та негайно інформує прокуратуру області.
Про затримання таких осіб прокуратура області протягом сімдесяти
двох годин після затримання повідомляє відповідний центральний
орган, який протягом трьох днів інформує компетентний орган іноземної держави.
Про кожен випадок затримання громадянина іноземної держави,
який вчинив злочин за межами України, прокуратура області також
повідомляє Міністерство закордонних справ України.
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Затримана особа негайно звільняється у разі, якщо:
1) протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання їй не вручено вмотивованого рішення суду про застосування тимчасового
або екстрадиційного арешту;
2) встановлено обставини, за наявності яких видача (екстрадиція)
не здійснюється.
Порядок затримання таких осіб та розгляду скарг про їх затримання
здійснюється відповідно до статті 106 цього Кодексу з урахуванням
особливостей, встановлених цим розділом.»

Стаття 462
Тимчасовий арешт
«До затриманої особи, яка вчинила злочин за межами України, застосовується тимчасовий арешт на 40 діб або інший встановлений
відповідним міжнародним договором України строк до надходження запиту про її видачу.
У разі якщо максимальний строк тимчасового арешту, передбачений частиною першою цієї статті, закінчився, а запит про видачу
цієї особи не надійшов, особа підлягає негайному звільненню з-під
арешту.
Орган дізнання, який затримав особу, вносить за згодою прокурора
до суду за місцем затримання подання про застосування тимчасового арешту. Таке саме подання має право внести прокурор.
До подання додаються:
1) протокол затримання особи;
2) документи, що містять дані про вчинення особою злочину на території іноземної держави та обрання щодо неї запобіжного заходу компетентним органом іноземної держави;
3) документи, що підтверджують особу затриманого.
Подання має бути розглянуто протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання особи.
При розгляді подання суддя встановлює особу затриманого, пропонує йому зробити заяву, перевіряє наявність документів, передбачених пунктом 2 частини третьої цієї статті, вислуховує думку прокурора, інших учасників і виносить постанову про:
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1) застосування тимчасового арешту;
2) відмову в застосуванні тимчасового арешту, якщо для його обрання немає підстав.
На постанову судді до апеляційного суду прокурором, особою, до
якої застосовано тимчасовий арешт, її захисником чи законним
представником протягом трьох діб з дня винесення постанови може
бути подана апеляція. Подання апеляції на постанову судді не зупиняє набрання нею законної сили та її виконання. Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.
Звільнення особи з-під тимчасового арешту у зв’язку з несвоєчасним надходженням до центрального органу запиту про видачу не
перешкоджає застосуванню до неї екстрадиційного арешту в разі
отримання в подальшому такого запиту.
У разі надходження запиту про видачу особи (екстрадицію) до закінчення призначеного їй судом строку тимчасового арешту постанова
судді про застосування тимчасового арешту втрачає юридичну силу
з моменту винесення судом постанови про застосування екстрадиційного арешту щодо цієї особи.»

Стаття 463
Екстрадиційний арешт
«Після надходження запиту компетентного органу іноземної держави про видачу особи за дорученням (зверненням) центрального органу прокурор вносить подання про її екстрадиційний арешт до суду
за місцем тримання особи під вартою.
Разом із поданням на розгляд суду подаються:
1) копія запиту компетентного органу іноземної держави про видачу особи (екстрадицію), засвідчена центральним органом;
2) документи про громадянство особи;
3) наявні матеріали екстрадиційної перевірки.
Матеріали, що подаються до суду, мають бути перекладені державною мовою або іншою мовою, передбаченою міжнародним договором України.
Після одержання подання суддя встановлює особу, пропонує їй зробити заяву, перевіряє запит про видачу та наявні матеріали екстра-

113

Справи, які стосуються права на свободу та особисту недоторканність
диційної перевірки, вислуховує думку прокурора, інших учасників
і виносить постанову про:
1) застосування екстрадиційного арешту;
2) відмову в застосуванні екстрадиційного арешту, якщо для його
обрання немає підстав.
При розгляді подання суддя не досліджує питання про винуватість
та не перевіряє законність процесуальних рішень, прийнятих компетентними органами іноземної держави у справі стосовно особи,
щодо якої надійшов запит про видачу.
На постанову судді до апеляційного суду прокурором, особою, щодо
якої застосовано екстрадиційний арешт, її захисником чи законним
представником протягом трьох діб з дня винесення постанови може
бути подана апеляція. Подання апеляції на постанову судді не зупиняє набрання нею законної сили та її виконання. Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.
Екстрадиційний арешт застосовується до вирішення питання про
видачу особи (екстрадицію) та її фактичної передачі, але не може
тривати більше вісімнадцяти місяців.
У межах цього терміну суддя за місцем тримання особи під вартою
за поданням прокурора не рідше одного разу на два місяці перевіряє
наявність підстав для подальшого тримання особи під вартою або її
звільнення.
За скаргою особи, до якої застосовано екстрадиційний арешт, або
її захисника чи законного представника суддя за місцем тримання
особи під вартою не частіше одного разу на місяць перевіряє наявність підстав для звільнення особи з-під варти.
У разі якщо максимальний строк екстрадиційного арешту, передбачений частиною сьомою цієї статті, закінчився, а питання щодо
видачі особи (екстрадиції) та її фактичної передачі центральним
органом не вирішено, особа підлягає негайному звільненню з-під
арешту.
Звільнення особи з-під екстрадиційного арешту судом не перешкоджає повторному його застосуванню з метою фактичної передачі
особи іноземній державі на виконання рішення про видачу, якщо інше не передбачено міжнародним договором України.
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У разі звільнення особи з-під варти судом прокурор області або його заступник за погодженням з відповідним центральним органом
виносить постанову про застосування інших необхідних заходів для
запобігання втечі особи та забезпечення у подальшому її видачі.
Такі заходи мають бути достатніми, щоб гарантувати можливість виконання рішення про видачу особи (екстрадицію), і можуть, зокрема, передбачати заставу, встановлення обмежень пересування особи та контролю за місцем її перебування. Застосування застави та
встановлення обмежень пересування особи здійснюються у порядку,
передбаченому статтями 981, 151 та 154-1 цього Кодексу, з урахуванням особливостей цього розділу.
Про винесення постанови прокурор області або його заступник повідомляє особу, щодо якої вона винесена, її захисника або законного
представника.
Виконання постанови може доручатися прокурором області або його заступником органам дізнання».

Стаття 464
Припинення тимчасового або екстрадиційного арешту
«Тимчасовий або екстрадиційний арешт припиняється у разі, якщо:
1) центральний орган у передбачені міжнародним договором України строки не отримав запит про видачу особи (екстрадицію);
2) під час екстрадиційної перевірки встановлено обставини, за наявності яких видача особи (екстрадиція) не здійснюється;
3) компетентний орган іноземної держави відмовився вимагати
видачу особи;
4) центральним органом прийнято рішення про відмову у видачі
особи (екстрадиції).
Звільнення особи з-під варти здійснюється прокурором області або
його заступником за дорученням (зверненням) центрального органу, а у випадку, передбаченому пунктом 2 частини першої цієї статті, за погодженням з відповідним центральним органом. Копія по
станови про звільнення з-під варти надсилається начальнику місця
попереднього ув’язнення та суду, який ухвалвав рішення про застосування тимчасового або екстрадиційного арешту».
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Стаття 466
Відмова у видачі особи (екстрадиції)
«...Біженець не може бути виданий іноземній державі, де його життю або свободі загрожує небезпека за ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до певної
соціальної групи або політичних переконань, якщо це не передбачено міжнародним договором, стороною якого є Україна.
У разі відмови у видачі з мотивів громадянства та з підстав, передбачених частиною другою цієї статті, або з інших підстав, що не
виключають провадження у справі, за клопотанням компетентного органу іноземної держави Генеральна прокуратура України надає доручення органу досудового слідства здійснити розслідування
кримінальної справи стосовно цієї особи в порядку, передбаченому
цим Кодексом».
B. Закон про біженців від 21 червня 2001 року

29. Розділ 3 Закону передбачає:
Розділ 3
Заборона вислання біженця або його примусового повернення до країни,
з якої він прибув та де його життю або свободі загрожує небезпека
«Біженець не може бути висланий або примусово повернутий до
країни, де його життю або свободі загрожує небезпека через його
расу, віросповідання (релігію), національність, громадянство (підданство), належність до певної соціальної групи або політичні переконання.
Біженець не може бути висланий або примусово повернутий до
країн, де він може зазнати катувань та інших суворих, нелюдських
або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, або з якої він може бути висланий або примусово повернутий
до країн, де його життю або свободі загрожує небезпека через його
расу, релігію, національність, громадянство (підданство), належність
до певної соціальної групи або політичні переконання.
Дія цієї статті не поширюється на біженця, засудженого в Україні за
вчинення тяжкого злочину.

116

Мокаллал проти України

ПРАВО
I. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 5 §1 КОНВЕНЦІЇ
30. Заявник скаржився, що його затримання було незаконним,
тому що не було законодавства, яке б регулювало затримання
з метою екстрадиції, та тому що законодавство не мало дозволити
його екстрадицію в той час, коли його заява про статус біженця
очікувала розгляду. Він спирався на статтю 5 §1 (f) Конвенції, яка
говорить:
«1. Кожен має право на свободу та особисту недоторканність. Нікого
не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно
до процедури, встановленої законом:
...
f) законний арешт або затримання особи з метою запобігання її
недозволеному в’їзду в країну чи особи, щодо якої провадиться
процедура депортації або екстрадиції».
A. Щодо прийнятності

31. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у сенсі
статті 35 §3 Конвенції. Він також зазначає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути оголошена прийнятною.
b. Щодо суті

1. Аргументи сторін
32. У своїй заяві від 3 червня 2010 р. заявник твердив, що його
затримання було незаконним, беручи до уваги, що воно не мало підстав у національному законодавстві. Крім того, він твердив, що його
затримання суперечило статті 5, беручи до уваги, що він подав заяву
про статус біженця, і тому не міг бути виданий до визначення результату цієї заяви. Він не надав подальших зауважень.
33. Уряд твердив, що 17 червня 2010 р. Кримінально-процесуальний кодекс було виправлено для запровадження не лише конк-
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ретної процедури розгляду запитів на екстрадицію, а й процедури
поміщення під варту та подальшого тримання під вартою осіб, чия
екстрадиція була запитана. Уряд твердив, що наведений закон був
чітким, точним та передбачуваним, і запобігав ризику довільної
поведінки з боку державних органів влади. Уряд також твердив, що
тримання заявника під вартою було виправданим в очікуванні проваджень стосовно його екстрадиції. Розгляд запиту, на думку Уряду,
проводився з належною ретельністю та без затримок.
34. Уряд також твердив, що під час тримання під вартою заявник
не мав статусу біженця, тому що не було ухвалено рішення стосовно
його заяви про цей статус. Проте подання такого запиту не могло
бути підставою для припинення розгляду та ухвалення рішення про
екстрадицію. Якби заявникові було надано статус біженця, органи
влади були б змушені припинити його екстрадиційне затримання
та відмовити у запиті про екстрадицію. Уряд твердив, що фактична
екстрадиція особи не може здійснюватися в таких випадках до ухвалення остаточного рішення щодо статусу біженця.

2. Оцінка Суду
a) Загальні принципи
35. Пункт 1 статті 5 Конвенції обмежує обставини, в яких людей
можна законно позбавити волі. Зауважуючи, що ці обставини є винятками до найголовнішої гарантії індивідуальної свободи, тільки вузьке тлумачення відповідає меті цього пункту (див. Čonka v.
Belgium, № 51564/99, §42 in limine, ECHR 2002-I, і Shamayev and Others
v. Georgia and Russia, № 36378/02, §396, ECHR 2005-III). Суд зазначає, що заявника було затримано з метою екстрадиції з України до
Ірану. Тому стаття 5 §1 (f) є застосовною у цій конкретній справі.
Це твердження не вимагає, аби затримання особи, проти якої здійснюються заходи з метою екстрадиції, вважалося необхідним, наприклад, для запобігання вчинення злочину або втечі. У цьому
зв’язку стаття 5 §1 (f) передбачає рівень захисту, що відрізняється
від статті 5 §1 (c): усе, що вимагається відповідно до підпункту (f),
це «здійснення заходів з метою депортації або екстрадиції» (див.
Čonka, згад. раніше, §38, і Chahal v. the United Kingdom, рішення від
15 листопада 1996, Reports of Judgments and Decisions 1996-V, §112).
Однак будь-яке позбавлення волі відповідно до статті 5 §1 (f) буде
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виправданим тільки доти, доки йдуть провадження щодо екстрадиції. Якщо такі провадження не виконуються з належною обачністю, затримання перестане бути допустимим відповідно до статті 5
§1 (f) (там само, с. 1863, §113).
36. Суд також нагадує, що він має розглянути, чи було затримання заявника «законним» для цілей статті 5 §1 (f), з особливим
посиланням на гарантії, забезпечені національною системою. Якщо
є сумніви щодо «законності» тримання під вартою, й у тому числі питання, чи було виконано «процедуру, передбачену законодавством»,
Конвенція посилається насамперед на національне законодавство
та встановлює зобов’язання щодо задоволення матеріальних і процесуальних норм національного законодавства, але вона на додачу
вимагає, аби будь-яке позбавлення волі відповідало меті статті 5,
тобто захисту особи від свавілля (див. Amuur v. France, рішення від
25 червня 1996, Reports of Judgments and Decisions 1996-III, §50). Таким чином, поняття, на якому ґрунтується обговорюваний термін,
це поняття справедливої та належної процедури, а саме того, що
будь-які заходи, які позбавляють особу волі, мають здійснюватися
й виконуватися відповідними органами та не мають бути довільними (див. C. v. Germany, № 0893/84, рішення Комісії від 2 грудня 1985).
Слова «Згідно з процедурою, передбаченою законодавством» посилаються не тільки на національне законодавство; вони також стосуються якості цього законодавства, вимагаючи, щоб воно відповідало верховенству права, поняттю, яке властиве всім положенням
Конвенції. Якість у цьому сенсі передбачає, що якщо національне законодавство припускає позбавлення волі, воно має бути достатньо
доступним і точним задля уникнення будь-якого ризику свавілля
(див. Dougoz v. Greece, № 40907/98, §55, ECHR 2001-II, згад. Amuur v.
France, згад. раніше, с. 850–851, §50).
37. Суд зазначає, що, оскільки вислови «законний» та «відповідно до процедури, передбаченої законом» у статті 5 §1 посилаються
на національне законодавство, національні органи влади, особливо
суди, мають насамперед тлумачити та застосовувати національне
законодавство. Проте оскільки відповідно до статті 5 §1 недотримання національного законодавства тягне за собою порушення Конвенції, звідси випливає, що Суд може і має здійснювати певні повноваження для розгляду того, чи було це законодавство дотриманим
(див. Benham v. the United Kingdom, 10 червня 1996, §§40–41, Reports of
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Judgments and Decisions 1996‑III, і Shukhardin v. Russia, № 65734/01, §74,
28 червня 2007).
b) Застосування загальних принципів до нинішньої справи
38. Суд вважає, що тримання заявника під вартою можна поділити на чотири різні періоди, й послідовно розглядатиме законність
тримання під вартою в ці періоди.
i) Законність тримання заявника під вартою
в період від 3 квітня до 17 червня 2010 р.
39. Суд раніше визнавав порушення статті 5 §1 Конвенції у справах, що стосувалися тримання під вартою в очікуванні проваджень
стосовно екстрадиції у правовій системі, яка була чинною до 17 черв
ня 2010 р. (див. Soldatenko v. Ukraine, № 2440/07, §§109–114, 23 жовтня 2008, і Svetlorusov v. Ukraine, № 2929/05, §§47–49, 12 березня 2009).
Ці висновки були здебільшого засновані на відсутності достатньої
правової бази для такого тримання під вартою. Розглянувши всі
надані матеріали, Суд вважає, що Уряд не надав будь-якого факту
або аргументу, здатного переконати його дійти висновку, що в цій
справі була наявною достатня правова база для тримання заявника під вартою в очікуванні проваджень щодо екстрадиції протягом
аналізованого періоду. Відповідно відбулося порушення статті 5 §1
Конвенції.
ii) Законність тримання заявника під вартою
в період від 17 до 29 червня 2010 р.
40. Суд зазначає, що 17 червня 2010 р. Кримінально-процесуальний кодекс було виправлено для впровадження правової бази для
проваджень щодо екстрадиції; однак сторони не коментували його
зв’язок із цією частиною заяви, і ці законодавчі зміни не вплинули
на заявника протягом аналізованого періоду, тому що він і далі перебував під вартою відповідно до рішення суду від 6 квітня 2010 р.,
тобто до закону про поправки від 17 червня 2010 р. За відсутності
будь-яких перехідних механізмів у згаданому законі та за відсутності правової бази для тримання під вартою в очікуванні проваджень щодо екстрадиції в той час, коли затримання було наказано
національним судом, Суд вважає, що заявника було позбавлено волі
на порушення статті 5 §1 Конвенції також і в цей період.
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iii) Законність тримання заявника під вартою
в період від 29 червня до 12 липня 2010 р.
41. 29 червня 2010 р. національний суд розглянув тримання заявника під вартою й уповноважив його подальше тримання під вартою в очікуванні розгляду запиту щодо його екстрадиції до Ірану
відповідно до нової процедури, встановленої законом про поправки
від 17 червня 2010 р. Нове законодавство передбачає нормативноправову базу для проваджень щодо екстрадиції, в якій позбавлення
волі з метою екстрадиції передбачається й особи, позбавлені волі
з цією метою, мають право на судовий розгляд законності їхнього
арешту й тримання під вартою. Заявник не висунув жодних скарг
щодо конкретних питань у цьому контексті, але не можна стверджувати, що провадження щодо екстрадиції з 29 червня до 12 липня не
мали правової бази.
42. Що стосується аргументу заявника про те, що його тримання
під вартою не мало мети, тому що його не могли видати до розгляду
його заяви щодо статусу біженця, Суд зазначає, що він послідовно
ухвалював, що наявність обставин, які відповідно до національного
права виключають екстрадицію особи, робить будь-яке тримання
під вартою з метою екстрадиції незаконним і довільним. У законодавстві України встановлено цілковиту заборону екстрадиції або
вислання громадян України. Окрім того, відповідно до Закону про
біженців, біженці не можуть бути вислані або примусово повернуті
до конкретних країн (див. пункт 29 ранвіше). Суд раніше визнавав
порушення статті 5 §1 Конвенції у випадках, коли органи влади застосовували тримання під вартою з метою екстрадиції до громадян України (див. Garkavyy v. Ukraine, № 25978/07, §§70 і 75, 18 лютого 2010 р.)
і до біженця (див. Dubovik v. Ukraine, №№ 33210/07 і 41866/08, §§61 і 62,
15 жовтня 2009). Проте у першій справі екстрадиція була виключена
від самого початку через національність заявника, тоді як у другій
справі вона стала довільною з моменту, коли рішення про надання
заявникові статусу біженця стало остаточним та обов’язковим.
43. На відміну від наведених справ, у нинішній справі рішення
про надання заявникові статусу біженця не було ухвалено до або під
час його тримання під вартою. Розгляд запиту заявника про надання статусу біженця, що тривав далі, не виключав можливості його
подальшої екстрадиції. Суд зазначає, що розгляд будь-яких ризиків
і заперечень, пов’язаних із можливим видаленням особи з території
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держави, властиве заходам, «здісненим із метою депортації або екстрадиції». Навіть якщо такий розгляд встановлює, що такі ризики та
заперечення належно обґрунтовані й можуть запобігти видаленню
цієї особи, такий можливий майбутній результат не може ретроактивно вплинути на законність тримання під вартою в очікуванні
розгляду запиту про екстрадицію. Суд нагадує, що відповідно до
статті 5 §1 (f), потрібно лише, щоб «заходи здійснювалися з метою
депортації або екстрадиції» (див. Čonka, згад. раніше, §38). Беручи
до уваги, що протягом цього періоду тримання під вартою наміром
влади була екстрадиція заявника та що не було жодних юридичних
або фактичних перешкод для остаточної видачі, тримання під вартою не може вважатися незаконним або довільним у сенсі статті 5 §1.
Звідси випливає, що не відбулося порушення згаданого положення
протягом аналізованого періоду.
iv) Законність тримання заявника під вартою
в період від 12 до 14 липня 2010 р.
44. Суд зазначає, що 12 липня 2010 р. посольство Ірану в Києві
поінформувало генеральну прокуратуру, що в екстрадиції заявника
вже не було необхідності. Поте заступник прокурора Одеської області тільки 14 липня 2010 р. авторизував звільнення заявника. Суд
нагадує, що деякі затримки при втіленні рішення щодо звільнення
затриманого можна зрозуміти та що їх часто неможливо уникнути
з урахуванням практичних міркувань щодо праці судів і виконання
практичних формальностей. Однак національні органи влади мали
намагатися мінімізувати це (див. Quinn v. France, рішення від 22 березня 1995 р., Серія A, № 311, с. 17, §42; Giulia Manzoni v. Italy, рішення
від 1 липня 1997, Reports 1997-IV, с. 1191, §25 in fine; K.-F. v. Germany,
рішення від 27 листопада 1997, Reports 1997-VII, с. 2675, §71; і Mancini
v. Italy, № 44955/98, §24, ECHR 2001-IX). Адміністративні формальності, пов’язані зі звільненням, не можуть виправдати затримку
більш ніж на кілька годин (див. Nikolov v. Bulgaria, № 38884/97, §82,
30 січня 2003). Договірні держави повинні організувати свою правову систему в такий спосіб, аби їхня правоохоронна діяльність могла
відповідати обов’язку щодо уникнення невиправданого. У цій справі
національні органи влади витратили два дні на те, щоб організувати
звільнення заявника після того, як вони отримали повідомлення про
те, що екстрадиція заявника вже не була необхідною. Беручи до ува-
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ги важливе місце, яке право на свободу посідає в демократичному
суспільстві, держава-відповідач мала застосувати всі сучасні засоби передачі інформації для мінімізації затримок у втіленні рішення
про звільнення заявника, як того вимагало відповідне прецедентне
право (див., із необхідними змінами, Eminbeyli v. Russia, № 42443/02,
§49, 26 лютого 2009). Суд не переконаний, що українські посадовці
виконали цю вимогу в цій справі. Звідси випливає, що відбулося порушення статті 5 §1 щодо цього періоду тримання під вартою.
II. ІНШІ ЗАЯВЛЕНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
45. Заявник також скаржився, що якщо його видадуть, то ризикують бути порушеними його права відповідно до статей 2, 3, 6 і 8
Конвенції та статті 1 Протоколу № 6.
46. Суд зазначає, що провадження стосовно екстрадиції було
припинено без ухвалення рішення про екстрадицію ГПУ. Відповідно,
беручи до уваги, що ці скарги заявника стосувалися відповідальності
України згідно з Конвенцією за події, які могли трапитися в Ірані,
якби заявника видали або в інший спосіб видалили, та що вже немає ризику видалення, заявник не може твердити, що він є жертвою
порушення своїх зазначених прав відповідно до Конвенції, як того
вимагає стаття 34 Конвенції (див., із необхідними змінами, Dubovik
v. Ukraine, №№ 33210/07 і 41866/08, §§40–41, 15 жовтня 2009). Звідси
випливає, що ця скарга є несумісною ratione personae з положеннями
Конвенції у сенсі статті 35 §3 (a) і має бути відхилена відповідно до
статті 35 §4.
III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
47. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або Протоколів до неї
та якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони
передбачає лише часткове відшкодування, Суд у разі необхідності
надає потерпілій стороні справедливе відшкодування».

48. Заявник не висунув вимог щодо справедливого відшкодування. Відповідно Суд вважає, що через це немає підстав присуджувати йому будь-яку суму.
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На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує скаргу щодо незаконності тримання заявника під
вартою прийнятною, а решту скарг у заяві — неприйнятними;
2. Ухвалює, що в цій справі відбулося порушення пункту 1 статті 5 Конвенції стосовно тримання заявника під вартою від 3 квітня
до 29 червня 2010 року та від 12 до 14 липня 2010 року;
3. Ухвалює, що в цій справі не відбулося порушення пункту 1
статті 5 Конвенції стосовно тримання заявника під вартою з 29 черв
ня до 12 липня 2010 року.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 10 листопада 2011 року, відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Регламенту
Суду.
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Шульгін проти України

CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «ШУЛЬГІН ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 29912/05)
Рішення
Страсбург
8 грудня 2011 року
ОСТАТОЧНЕ
8 березня 2012 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Шульгін проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. Д. Шпільманн, голова, пані Е. Фура-Сандстрем,
п. К. Юнґвірт,		
п. М. Віллігер,
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пані Е. Пауер-Форд,
пані Г. Юдківська,
п. А. Потоцький,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 15 листопада 2011 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу розпочато за заявою (№ 29912/05) проти України, поданою до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав
людини та головних свобод (далі — «Конвенція») громадянином України, п. Русланом В’ячеславовичем Шульгіним (далі — «заявник»),
5 серпня 2005 р.
2. Заявника представляв п. А. Л. Довбуш, адвокат, що практикує
у Вінниці. Уряд України (далі — «Уряд») представляв його уповноважений, п. Ю. Зайцев, якого змінила п. В. Лутковська.
3. Заявник твердив зокрема, що держава не відшкодувала його
дворічного тримання під вартою, до якого призвело засудження, визнане незаконним після того, як вирок був відбутий у повному обсязі.
4. 29 червня 2010 р. Голова П’ятої секції вирішив повідомити
Уряд про заяву. Також було вирішено ухвалити рішення щодо прийнятності та по суті справи одночасно (стаття 29 §1).

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник народився у 1978 р. і мешкає у Вінниці.
A. Засудження заявника та пов’язані події

6. У листопаді 1995 р. стосовно заявника було розпочато кримінальне розслідування за підозрою у шахрайстві та вимаганні.
7. 17 грудня 1996 р. суд першої інстанції (ймовірно, Ленінський
районний суд Вінниці — далі «Ленінський суд») ухвалив рішення
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у справі. У своєму обґрунтуванні він постановив, що заявника має
бути виправдано щодо обвинувачення у вимаганні, яке не підтримувалося жодними доказами. Однак суд нічого не сказав щодо виправдання в оперативній частині рішення.
8. 29 січня 1997 р. касаційний суд (назву не вказано) залишив по
суті чинним виправдання заявника стосовно злочину вимагання.
Він зазначив, що попри те, що суд першої інстанції не вказав виправдання в оперативній частині рішення, він правильно оцінив докази стосовно цієї частини обвинувачення та досяг обґрунтованого
висновку про відсутність будь-якого доказу вини заявника. Касаційний суд досяг зазначеного висновку в обґрунтуванні свого рішення.
Однак у своїй оперативній частині він скасував зазначене рішення
загалом через деякі процесуальні недоліки та направив справу на
додаткове розслідування.
9. Додаткове розслідування оновило обвинувачення у шахрайстві та вимаганні щодо заявника та додало деякі інші епізоди, такі як
крадіжка, пов’язана зі зломом, і заподіяння шкоди чужому майну.
10. 17 (або 18) грудня 1996 р. до 1 червня 1999 р. заявник утримувався під вартою у Вінницькому СІЗО-1.
11. За рішенням Ленінського суду від 8 квітня 1999 р., яке було ухвалено рішенням Вінницького обласного суду від 12 травня 1999 р.,
заявника було визнано винним у крадіжці, пов’язаній зі зломом (з вироком п’яти років позбавлення волі та конфіскації майна); шахрай
стві (те саме); вимаганні, яке призвело до особливо тяжких наслідків
(сім років позбавлення волі та конфіскація майна); та заподіюванні
шкоди чужому майну (два роки позбавлення волі). Остаточним покаранням, визначеним поглинанням більш важкими злочинами менш
важких, суд засудив заявника до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вважалося, що він почав відбувати своє покарання
18 грудня 1996 р. Заявник визнав себе винним у всіх обвинуваченнях,
окрім вимагання, стосовно якого він вважав себе виправданим.
12. 28 грудня 1999 р. заявник подав заяву до Суду, зареєстровану
під номером № 57065/00, у якій він скаржився зокрема на несправедливість кримінальних проваджень, які закінчилися згаданою
постановою від 12 травня 1999 р.
13. 13 червня 2000 р. Суд, розглядаючи справу комітетом у складі
трьох суддів, оголосив заяву № 57065/00 неприйнятною через те, що
заявник подав її поза шестимісячним терміном.
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14. 18 грудня 2003 р. заявника, який відбув свій повний вирок,
було звільнено.
B. Часткове скасування засудження заявника

15. 12 листопада 2004 р. Верховний Суд схвалив запит заявника
щодо перегляду рішень від 8 квітня та 12 травня 1999 р. за виключними обставинами. Він скасував їх у частині, що стосувалася засудження
заявника за вимагання та припинив провадження в цій частині через
відсутність доказів його провини. У результаті загальне покарання
було зменшено від семи до п’яти років без конфіскації майна.
16. Верховний Суд зазначив, зокрема, що 17 грудня 1996 р. заявника було виправдано щодо вимагання судом першої інстанції,
який, однак, не вказав цього в оперативній частині рішення. Він також зазначив, що хоча касаційний суд залишив чинним це виправдання в рішенні від 29 січня 1997 р., він помилково скасував рішення
загалом і направив справу для подальшого розслідування, не вказавши на недолік суду першої інстанції та не вказавши засоби для
його виправлення.
17. Верховний Суд також розкритикував подальше розслідування та повторний суд заявника через те, що вони не звернули уваги на
суть згаданих судових рішень.
18. Загалом він визнав рішення від 8 квітня і 12 травня 1999 р., за
якими заявник був засуджений, незаконними та необґрунтованими
в тій частині, що стосувалася обвинувачення у вимаганні.
C. Провадження щодо цивільного відшкодування,
порушені заявником

19. У лютому 2005 р. заявник подав цивільний позов до Печерського районного суду Києва проти Державного казначейства,
вимагаючи відшкодуання за матеріальну та моральну шкоду, заподіяну йому заявленими незаконними діями прокуратури та органів судової влади, які призвели до його позбавлення волі строком
на два роки та один день (заявник твердив, що він був заарештований на один день раніше, ніж це було зареєстровано). Він спирався
на згадану постанову Верховного Суду від 12 листопада 2004 р., яка
визнала судову помилку.
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20. 15 березня 2005 р., після проведення засідання за участю
батька заявника як його представника, суд відхилив вимогу як необґрунтовану. Спираючись на Розділ 1176 Цивільного кодексу та розділи 1–3 Закону про відшкодування (див. пункти 32–33 далі), він
визнав, що ситуація заявника не відповідала критеріям прийнятності для присудження компенсації, тому що його засудження було
скасовано не загалом, а тільки в тій частині, що стосувалася обвинувачення у вимаганні, тоді як його було законно засуджено за деякі
інші злочини.
21. Заявник оскаржив рішення.
22. 19 квітня 2005 р. Київський міський апеляційний суд спові
стив сторони про те, що слухання було заплановано на 10 травня
2005 р. Представник заявника не з’явився, очікуючи, що слухання
буде відкладено через державне свято, що святкувалося того дня.
23. 10 травня 2005 р. апеляційний суд залишив чинними висновки та обґрунтування суду першої інстанції.
24. Заявник подав скаргу в касаційному порядку. Він твердив,
що жоден із законних актів, на які спиралися суди нижчих інстанцій
для відхилення його скарги, не вимагав скасування вердикту загалом для того, щоб мати право на відшкодування щодо незаконного
засудження та подальшого ув’язнення. Заявник твердив, що суди
могли керуватися Положенням 1996 р. про застосування Закону про
відшкодування шкоди, який передбачав «повну реабілітацію» як передумову для відшкодування за незаконне засудження. Він твердив,
що це був застарілий підзаконний акт, який звужував гарантії первинного законодавства та суперечив Конвенції, оскільки був ухвалений до її ратифікації Україною 11 вересня 1997 р.
25. 16 серпня 2007 р. Донецький обласний апеляційний суд, діючи як касаційна інстанція, відхилив касаційну скаргу заявника з коротким обґрунтуванням, що суди нижчих інстанцій діяли згідно із
законом та що не було підстав для перегляду їхніх рішень.
D. Інші факти

26. 13 листопада 2003 р. Шепетівський міський суд наказав, щоб
за заявником наглядала міліція протягом півтора років після його
звільнення, дата якого наближалася. Він посилався на аргументи
в’язничної адміністрації, яка критикувала поведінку заявника під
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час відбування його вироку. Суд вважав це показником того, що заявник не бажав поліпшення та залишався загрозою для суспільства.
27. У зазначеній постанові було сказано, що її можна було оскаржити апеляцією у Хмельницькому обласному апеляційному суді.
28. Після звільнення 18 грудня 2003 р., заявник потрапив під нагляд міліції згідно з наказом.
29. У певний момент він безуспішно прохав міліцію припинити
цей захід.
30. За словами заявника, міліція й далі приходила до нього додому після закінчення наказу про нагляд, на що він кількаразово
скаржився до місцевого відділку міліції.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
А. Конституція України 1996 року

31. Статті 56 і 62 які стосуються справи, передбачають:
Стаття 56
«Кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів
місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових
і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень».

Стаття 62
«...У разі скасування вироку суду як неправосудного держава відшкодовує матеріальну і моральну шкоду, завдану безпідставним засудженням».
B. Цивільний кодекс 2003 року
у формулюванні на той час

32. Розділ 1176 передбачає таке у відповідній частині:
Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи
бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду
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«1. Шкода, завдана фізичній особі внаслідок її незаконного засудження, незаконного притягнення до кримінальної відповідальності,
... відшкодовується державою у повному обсязі незалежно від вини
посадових і службових осіб органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду.
2. Право на відшкодування шкоди, завданої фізичній особі незаконними діями органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність,
досудове розслідування, прокуратури або суду, виникає у випадку
виправдання особи судом, скасування незаконного вердикту, або
припинення кримінальної справи досудовим слідчим органом...».
C. Закон «Про порядок відшкодування шкоди,
завданої громадянинові незаконними діями органів,
що здійснюють оперативно-розшукову діяльність,
органів досудового розслідування, прокуратури і суду»
від 1 грудня 1991 р., у формулюванні після внесення змін
від 11 липня 2003 р. («Закон про відшкодування»)

33. Відповідні положення передбачають:
Стаття 1
«Відповідно до положень цього Закону підлягає відшкодуванню
шкода, завдана громадянинові внаслідок:
1. ... незаконного засудження, незаконного повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, незаконного взяття
і тримання під вартою...
У випадках, зазначених у частині першій цієї статті, завдана шкода відшкодовується в повному обсязі незалежно від вини посадових
осіб органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури і суду».

Стаття 2
«Право на відшкодування шкоди в розмірах і в порядку, передбачених цим Законом, виникає у випадках:
— постановлення виправдувального вироку судом;
— закриття кримінального провадження за відсутністю події
кримінального правопорушення, відсутністю у діянні складу

131

Справи, які стосуються права на свободу та особисту недоторканність
кримінального правопорушення або невстановленням достатніх
доказів для доведення винуватості особи;
— відмова порушити кримінальні провадження або закриття кримінальних проваджень за підставами, передбачуваними у пункті 2
підрозділу 1 цієї статті...».

Стаття 3
«У наведених в статті 1 цього Закону випадках громадянинові відшкодовуються:
1) заробіток та інші грошові доходи, які він втратив внаслідок незаконних дій; ... а також...
5) моральна шкода».
D. Положення «Про застосування
[Закону про відшкодування]»,
ухвалене Міністерством юстиції,
Генеральною прокуратурою та Міністерством фінансів
4 березня 1996 р.
(з єдиною зміною від 3 квітня 1998 р.)

34. Пункт 3 передбачає:
«Право на відшкодування шкоди у громадянина, який був незаконно
засуджений судом, виникає у випадку повної його реабілітації».
У законодавстві України немає визначення «реабілітації».

ПРАВО
I. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 5 §5 КОНВЕНЦІЇ
35. Заявник скаржився, що йому не відшкодували його незаконне дворічне тримання під вартою на порушення статті 3 Протоколу
№ 7.
36. У практиці Суду є стандартне правило, що Суду відповідно
до його компетенції належить правове визначення фактичного боку
справи, і його не зв’язує будь-яке правове визначення, надане заявником або Урядом (див. Sutyagin v. Russia, № 30024/02, §206, 3 травня
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2011). Скарга визначається фактами, про які в ній ідеться, а не тільки
правовими підставами або аргументами, на які спираються сторони
(див. Юerife Yiрit v. Turkey [GC], № 3976/05, §52, ECHR 2010-...). Беручи до уваги суть скарги заявника у цій справі, Суд вважає доречним
розглянути її відповідно до статті 5 §5 Конвенції, яка передбачає,
сумісно з іншими відповідними частинами:
«1. Кожен має право на свободу та особисту недоторканність. Нікого
не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно
до процедури, встановленої законом:
a) законне ув’язнення особи після засудження її компетентним
судом; ...
5. Кожен, хто є потерпілим від арешту або затримання, здійсненого
всупереч положенням цієї статті, має забезпечене правовою санкцією право на відшкодування».
A. Щодо прийнятності

37. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою в сенсі
статті 35 §3 (a) Конвенції. Він також зазначає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути оголошена
прийнятною.
b. Щодо суті

1. Аргументи сторін
a) Заявник
38. Заявник твердив, що він був ув’язнений протягом двох років
через помилку держави і тому мав право на відшкодування за це.
39. Він зазначив, що цей період його тримання під вартою випливав із його засудження за вимагання, яке Верховний Суд визнав
незаконним після того, як він уже відбув свій повний вирок.
40. Заявник вважав, що він не мав захищеного права на відшкодування за його незаконне утримування під вартою, беручи до
уваги формальний підхід національних судів, згідно з яким він міг
вимагати такого відшкодування, тільки якщо вердикт було скасовано як незаконний загалом, а не частково, як у його випадку.
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b) Уряд
41. Уряд твердив, що стаття 5 §5 Конвенції була незастосовною
до ситуації заявника, тому що його тримання під вартою було результатом його засудження компетентним судом відповідно до процедури, передбачуваної законодавством.
42. На думку Уряду, що хоча національні суди зробили помилку
під час засудження заявника за вимагання, сам факт цього не робив
подальше тримання під вартою незаконним від початку.
43. Уряд також зазначив, що заявник не твердив про недобросовісність з боку судів, які його засудили. Відповідно, не було підстав вважати його тримання під вартою незаконним.
44. Загалом Уряд твердив, що тримання заявника під вартою
було законним у сенсі статті 5 §1 (a) і не спричиняло жодних питань
відповідно до статті 5 §5 Конвенції.

2. Оцінка Суду
a) Застосування статті 5 §5
45. Суд зазначає, що право на відшкодування відповідно до статті 5 §5 Конвенції виникає тільки якщо було встановлено порушення
одного з інших чотирьох пунктів — статті 5 §1 (a) у цій справі, безпосередньо або по суті, Судом або національними судами (див., на
приклад, Svetoslav Dimitrov v. Bulgaria, № 55861/00, §76, 7 лютого 2008,
і Зaрdaş Şahin v. Turkey, № 28137/02, §34, 11 квітня 2006).
46. Беручи до уваги тривалість відповідних подій, а також обсяг
цієї справи, Суд не покладе на себе обов’язок щодо надання власної
оцінки відповідності тримання заявника під вартою до вимог статті 5 §1 (a) Конвенції.
47. Залишається розглянути, чи було порушення цього положення визнано національними судами для того, щоб статтю 5 §5 було
задіяно.
48. Суд зазначає, що в цій справі було встановлено Верховним
Судом у його постанові від 12 листопада 2004 р., що заявник був незаконно засуджений за вимагання, що призвело до його додаткового
дворічного тримання під вартою, яке він вже відбув на той час.
49. Суд розгляне, чи можна розглядати цей висновок, як визнання незаконності тримання заявника під вартою після його засудження. Таким чином, він розгляне суть висновків Верховного суду, яка
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може виявити незаконність тримання під вартою навіть без явного
посилання на будь-які положення самої статті (див., з необхідними
змінами, Danev v. Bulgaria, № 9411/05, §30, 2 вересня 2010).
50. Суд зауважує, що Верховний Суд ідентифікував низку недоліків, які, на його думку, стали підставою законності тримання
заявника під вартою за вимагання. Він встановив, що, виправдавши
заявника у зв’язку з обвинуваченням у вимаганні, в обґрунтуванні
рішення від 17 грудня 1996 р., суд першої інстанції помилково не показав це в оперативній частині рішення. Касаційний суд зазначив
згадану помилку, але скоїв аналогічну. А саме, він залишив чинним
виправдання заявника в обґрунтуванні свого рішення від 29 січня
1997 р., але не прояснив це в оперативній частині, скасувавши вердикт загалом і направивши справу для додаткового розслідування
(див. пункти 7–8 та 16 раніше).
51. Суд не випускає з уваги той факт, що після цих помилкових
рішень заявник мав повторний суд, під час якого згадані помилки могло бути виправлено. Верховний суд також цього не помітив.
Навіть більше, він оцінював законність засудження заявника, яка
випливала з його повторного суду. Зазначивши, що фактичне виправдання заявника судами на двох рівнях юрисдикції ігнорувалося
подальшим додатковим розслідуванням і повторним судом, Верховний суд постановив, що засудження заявника за вимагання судовими рішеннями від 8 квітня і 12 травня 1999 р. не можна було вважати
законним або обґрунтованим, скасував їх у цій частині та закінчив
кримінальні провадження через відсутність доказів провини заявника (див. пункти 15–18 раніше).
52. Як твердив Уряд у своїх зауваженнях і як визнав Суд у своєму
прецедентному праві, могло трапитися таке, що агенти Договірної
держави поводилися незаконно, але добросовісно. У таких випадках
подальше визнання судами того, що відбулося невиконання національного законодавства, може не обов’язково ретроспективно вплинути на чинність, згідно з національним законодавством, будь-яких
заходів, здійснених у той час (див. Bozano v. France, 18 грудня 1986,
§55, Серія A, № 111).
53. Таким чином, недоліки в наказі про тримання під вартою не
обов’язково роблять період тримання під вартою, про який ідеться в наказі, незаконним у сенсі статті 5 §1 Конвенції (див. Ječius v.
Lithuania, № 34578/97, §68, ECHR 2000‑IX). Аналогічно, засудження,
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яке було накладено рішенням після порушення матеріальних положень національного права у кримінальних провадженнях, не робить
автоматично тримання під вартою внаслідок цього рішення незаконним (див. Gruber v. Germany (dec.), № 45198/04, 20 листопада 2007).
54. Водночас фундаментальний принцип полягає в тому, що
жодне тримання під вартою, яке є довільним, не може бути сумісним зі статтею 5 §1 Конвенції (Mooren v. Germany [GC], № 11364/03,
§77, 9 липня 2009).
55. У цьому зв’язку прості помилки необхідно відрізняти від
грубого нехтування правосуддям, що ставить під загрозу не тільки
справедливість суду над особою, а й законність подальшого тримання під вартою. Відповідно до прецедентного права Суду, тримання
під вартою після засудження, накладеного у явно несправедливих
провадженнях, що дорівнюють грубому нехтуванню правосуддям,
є незаконним й автоматично виявляє порушення статті 5 §1 Конвенції (див. Gruber, згад. раніше; Ilaşcu and Others v. Moldova [GC],
№ 48787/99, §461, ECHR 2004-VII; і Stoichkov v. Bulgaria, № 9808/02,
§§51 і 58–59, 24 березня 2005).
56. Повертаючись до цієї справи, Суд вважає, що всі помилки
та недоліки, встановлені Верховним Судом як ті, що призвели до незаконного засудження заявника за вимагання, яке коштувало йому
два роки волі, можуть розглядатися тільки як грубе нехтування правосуддям, яке автоматично підриває законність подальшого тримання під вартою.
57. У цьому зв’язку Суд наголошує, що відповідна постанова
Верховного суду не була частиною звичайних кримінальних проваджень, а була ухвалена згідно з відповідною процедурою перегляду. На той час суд заявника не тільки зовсім закінчився, заявник
уже відбув свій вирок у повному обсязі. Відповідно, цю ситуацію не
можна порівнювати зі скасуванням вердикту апеляційним судом, де
будь-яка незаконність, визнана у рішенні першої інстанції, була б поза межами контролю Суду (див., по суті, Benham v. the United Kingdom,
10 червня 1996, §42, Reports of Judgments and Decisions 1996‑III).
58. У світлі всіх обставин, беручи до уваги, що Конвенція спрямована на забезпечення прав, які є «практичними та ефективними»,
дивлячись за межі видимості й розслідуючи реальність оскаржуваної ситуації, Суд вважає, що національні суди достатньою мірою ви-
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явили незаконність дворічного тримання заявника під вартою після
його засудження за вимагання.
59. Тому Суд приходить до висновку, що стаття 5 §5 Конвенції
є застосовною в цій справі.
b) Відповідність до статті 5 §5
60. Суд повторює, що ефективне користування правом на відшкодування, гарантованим статтею 5 §5, має забезпечуватися з достатнім рівнем упевненості (див. Lobanov v. Russia, № 16159/03, §54,
16 жовтня 2008, з подальшими посиланнями).
61. У цій справі Суд зауважує, що законодавство України передбачало можливість вимагати відшкодування для всіх осіб, які стали
жертвами незаконного кримінального переслідування, тримання
під вартою та/або засудження (див. пункти 31–33 вище). Застосовні
правові положення вказували, що право на таку компенсацію виникало, коли особу було виправдано, або коли її переслідування закінчувалося через відсутність доказів провини. За таких обставин
відшкодування, яке заявник отримував за своє незаконне засудження за вимагання була законно та фактично невіддільна від тієї, яку
він міг отримати відповідно до статті 5 §5 Конвенції щодо його відповідного тримання під вартою (див. і порівняйте з N. C. v. Italy [GC],
№ 24952/94, §57, ECHR 2002‑X).
62. Суд також зазначає, що хоча відповідні закони України передбачають, що скасування вердикту як незаконного, було серед
підстав для вимагання компенсації шкоди, вони не уточнюють, чи
матиме той же ефект скасування незаконної частини вердикту. Єдина вказівка на зворотне виходила з досить неоднозначного поняття
«повної реабілітації» у підзаконному акті 1996 р., на який у будь-якому разі не спиралися суди в цій справі (див. пункт 34 раніше).
63. Хоча саме по собі це не є питанням, яке має аналізувати Суд
in abstracto, те, у який спосіб це законодавство було застосовано національними судами та вплинуло на заявника, закликає до міркувань.
64. Суд зазначає, що національні суди відхилили вимоги заявника щодо відшкодування на підставі того, що його засудження було скасовано як незаконне лише частково, не загалом. А саме, вони
постановили, що хоча його засудження за вимагання було визнано
незаконним, він був законно засуджений за деякі інші кримінальні
правопорушення (див. пункти 20, 23 і 25 раніше). Жодні підстави не

137

Справи, які стосуються права на свободу та особисту недоторканність

було надано до того факту, що саме засудження за вимагання призвело до тримання заявника під вартою протягом двох років на додаток до покарання за законні частини його вироку.
65. Суд вважає такий підхід надмірно формальним. Тому він
доходить висновку, що, відхиливши вимогу заявника щодо відшкодування його дворічного тримання під вартою, яке Верховний Суд
визнав незаконним, українські суди не тлумачили й не застосовували національне законодавство відповідно до духу статті 5 Конвенції (див., з необхідними змінами, Houtman and Meeus v. Belgium,
№ 22945/07, §§45–47, 17 березня 2009).
66. Відповідно відбулося порушення статті 5 §5 Конвенції.
II. РЕШТА ЗАЯВИ
67. Заявник скаржився відповідно до статті 5 §3 Конвенції, що його
тримали під вартою у Вінницькому СІЗО-1 протягом необґрунтовано
довгого періоду та в поганих умовах. Посилаючись на статтю 5 §§1 і 5,
він скаржився, що після його звільнення з тюрми, після того, як він відбув своє покарання, його свободу далі було обмежено через те, що він
був поміщений під нагляд міліції. Він також скаржився на втручання
міліції протягом цього періоду нагляду та після його закінчення. Заявник також скаржився відповідно до статті 6 §§1 і 3 (d), що кримінальні
провадження проти нього були несправедливими та необґрунтовано
довгими. Нарешті, він скаржився на цивільні провадження щодо відшкодування, посилаючись на той факт, що засідання Київського міського апеляційного суду відбулося за відсутності його представника.
68. У світлі всіх наявних у нього матеріалів і тією мірою, якою
оскаржувані питання перпебувають у його компетенції, Суд визнає,
що вони не виявляють наявності будь-якого порушення прав та свобод, закріплених у Конвенції або Протоколах до неї. Звідси випливає, що ця частина заяви має бути відхилена як явно необґрунтована
відповідно до статті 35 §§3 (a) і 4 Конвенції.
III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
69. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або Протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони пе-
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редбачає лише часткове відшкодування, Суд у разі необхідності надає потерпілій стороні справедливе відшкодування».
A. шкода

70. Заявник вимагав сплатити йому 16 680 і 796 584 українських
гривень як відшкодування відповідно матеріальної та нематеріальної шкоди.
71. Уряд оскаржив ці вимоги, як необґрунтовані й у будь-якому
розі надмірні.
72. Суд не вбачає будь-якого причинового зв’язку між визнаним
порушенням і заявленою матеріальною шкодою; тому він відхиляє
цю вимогу. З іншого боку, він присуджує заявнику 16 000 євро (EUR)
як відшкодування нематеріальної шкоди.
B. судові витрати

73. Заявник не надав жодних вимог щодо відшкодування судових витрат. Відповідно Суд не присуджує нічого в цій частині.
C. Пеня

74. Суд вважає розумним, що пеня має бути встановлена у розмірі граничної кредитної ставки Європейського центрального банку, до якої слід додати три відсоткових пункти.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує скаргу щодо невідшкодування державою шкоди,
завданої заявнику внаслідок незаконного ув’язнення, прийнятною,
а решту скарг у заяві — неприйнятними;
2. Ухвалює, що відбулося порушення пункту 5 статті 5 Конвенції;
3. Ухвалює
a) що протягом трьох місяців від дня, коли рішення стане остаточним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач має сплатити заявникові 16 000 (шістнадцять
тисяч) євро відшкодування моральної шкоди разом із будьякими податками, що можуть нараховуватися на цю суму;
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ця сума має бути конвертована в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;
b) із закінченням зазначеного тримісячного терміну й до остаточного розрахунку на цю суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної кредитної
ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, плюс три відсоткові пункти;
4. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливого відшкодування.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 8 грудня
2011 року, відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду.
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «БОРТНІК ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 39582/04)
Рішення
Страсбург
27 січня 2011 року
ОСТАТОЧНЕ
27 квітня 2011 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.
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У справі «Бортнік проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. П. Лоренцен, голова,
п. К. Юнґвірт,
п. М. Віллігер,		
пані І. Берро-Лефевр,
пані М. Лазарова-Трайковська,
пані З. Калайджиєва,
пані Г. Юдківська,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 6 січня 2011 року, виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу розпочато за заявою (№ 39582/04), поданою проти України до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадянином
України паном Валентином Івановичем Бортніком (далі — заявник)
29 жовтня 2004 року.
2. Заявник, якому була надана юридична допомога, був представлений п. М. Анікіним, юристом, який практикує в м. Керчі, Україна. Уряд України (далі — Уряд) був представлений його Уповноваженим — п. Ю. Зайцевим з Міністерства юстиції України.
3. Заявник стверджував, зокрема, що його право на захист за
підпунктом (с) пункту 3 статті 6 Конвенції було порушено.
4. 19 січня 2009 року Голова п’ятої секції вирішив повідомити
про заяву Уряд.

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник народився в 1960 році та наразі відбуває покарання
у виді позбавлення волі в Макіївській виправній колонії в Донецькій
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області № 32, Україна. Він є інвалідом (у 2001 році йому було частково ампутовано ступні) та пересувається за допомогою палиці.
6. 27 вересня 2002 року пізно ввечері сусідка заявника пані П.
була жорстоко побита у своєму будинку, отримала низку ножових
поранень, струс мозку та переломи кісток. Через три дні вона померла в лікарні.
7. 30 вересня 2002 року слідчим було порушено кримінальну
справу за фактом заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть. Того ж дня заявника було допитано. Він стверджував, що він був знайомий з пані П., оскільки вона була його сусідкою.
Вона проживала одна та ні з ким не спілкувалась. Він також стверджував, що у вересні 2002 року дві особи, К. та М., побудували прибудову до будинку пані П. та 28–29 вересня 2002 року по сусідству
проходила вечірка.
8. 1 жовтня 2002 року заявника було затримано. В протоколі його затримання без подальших пояснень було зазначено, що його було
затримано за підозрою у заподіянні пані П. тяжких тілесних ушкоджень. Далі заявника було допитано як підозрюваного. Він стверджував, що ввечері 27 вересня 2002 року хотів придбати алкогольний напій домашнього виробництва або позичити у пані П. певну суму грошей. Оскільки остання відмовилась, він вдарив її своєю дерев’яною
палицею, за допомогою якої пересувався. Пані П. сказала йому, що
викличе міліцію. Заявник вирішив, що якщо вона це зробить, він матиме судимість. Він взяв ніж та декілька разів вдарив пані П. «щоб
залякати її та помститись». У своїх письмових свідченнях заявник
також зазначив: «від послуг захисника відмовляюсь, це не пов’язано
з моїм матеріальним становищем».
9. Наступного дня працівниками органів внутрішніх справ було
проведено відтворення обстановки та обставин подій за участю заявника та понятих Ку. та Л.
10. 4 жовтня 2002 року заявнику було пред’явлено обвинувачення в заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть
пані П. Заявник визнав себе винним. Максимально можливим покаранням за цей злочин було позбавлення волі на десять років. Заявник ще раз підтвердив, що йому не потрібен захисник.
11. Того ж дня Костянтинівський міський суд Донецької області
обрав заявнику запобіжний захід у виді тримання під вартою.
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12. 13 листопада 2002 року під час судово-психіатричної експертизи заявник стверджував, що він не вчиняв злочин і що його було
піддано фізичному та психологічному тиску зі сторони працівників
органів внутрішніх справ. Експерти стверджували, що він обманював та був нещирим. Вони також зазначили, що, хоча заявник був
«соціально дезадаптованим» та страждав на хронічний алкоголізм,
він був здатний контролювати свої дії.
13. 21 та 26 листопада 2002 року заявник стверджував, що він не
хоче мати юридичного представника та «буде захищати свої права
сам». Пізніше заявник визнав себе винним та зазначив, що він не
хотів вбивати пані П.
14. 25 листопада 2002 року прокурор міста Костянтинівка Донецької області вирішив не кваліфікувати дії заявника як вбивство.
15. У невизначену дату справу було передано до суду.
16. 14 січня 2003 року під час попереднього розгляду справи судом заявник звернувся з вимогою призначити йому захисника.
17. 28 січня 2003 року представник заявника п. Анікін був допущений до участі у справі як його захисник.
18. 26 лютого 2003 року суд повернув справу на додаткове розслідування. У судовому засіданні прокурор зазначив, що має бути
допитано більше свідків, мають бути розшукані будівельники, які
у вересні 2002 року побудували прибудову до будинку пані П., та має
бути проведена додаткова судова експертиза зразків шкіри, волосся та нігтів пані П., а також палиці заявника. Заявник стверджував,
що він не вчиняв цього злочину. Він зізнався в його вчиненні лише
тому, що, будучи інвалідом, боявся поганого поводження з боку працівників органів внутрішніх справ. Лікар швидкої допомоги пані Г.
засвідчила, що пані П. казала, що вона була побита «чоловіками», не
називаючи жодних імен. Пані Г. наполягала, щоб слово було використано у множині. Сусіди пані П. засвідчили, що пані П. проживала
одна та ніколи б не дозволила незнайомцям увійти в її дім, у тому
числі заявнику, який проживав на їх вулиці протягом місяця.
19. 11 квітня 2003 року дії заявника було перекваліфіковано на
умисне вбивство з корисливих мотивів, оскільки характер ушкоджень потерпілої підтвердив умисел нападника вбити її. Можливим
покаранням за такий злочин було довічне позбавлення волі.
20. 12 травня 2003 року заявника було допитано в присутності
його захисника. Він стверджував про свою невинуватість.
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21. 25 листопада 2003 року апеляційний суд Донецької області
визнав заявника винним у вчиненні умисного вбивства та розбою.
Зокрема, він встановив, що заявник вдарив пані П. своєю палицею,
за допомогою якої він пересувався, та ножем, а також вкрав півлітра алкогольного напою домашнього виробництва, яблуко та чарку.
У судовому засіданні заявник не визнав обвинувачення та стверджував, що він визнав себе винним, оскільки працівник органів внутрішніх справ п. Кі. бив його і що слідчий Ко. обіцяв йому мінімальне
покарання, якщо він визнає себе винним. На думку заявника, пані П.
була вбита особами, які побудували прибудову до будинку, оскільки
вона їм не заплатила.
22. Суд відхилив твердження заявника та послався на його свідчення, надані під час досудового слідства. Він також мотивував своє
рішення наступними доказами.
23. Лікар швидкої допомоги пані Г. засвідчила, що пані П. сказала їй, що на неї вчинив напад чоловік, не називаючи його ім’я.
Пан Ку. та п. Л. засвідчили, що вони були присутні на відтворенні
обстановки та обставин подій, під час якого заявник пояснив, як він
вчинив злочин. На нього не здійснювали будь-якого тиску. Працівник органів внутрішніх справ п. Кі. пояснив, що він ніколи не зустрічався із заявником. Слідчий п. Ко. засвідчив, що на заявника ніколи
не здійснювали будь-якого тиску. Пан К. та п. М. стверджували, що
пані П. заплатила їм за їхню роботу. Коли вони грали у футбол із
заявником, він сказав їм, що їм заплатили недостатньо. Судово-медична експертиза підтвердила, що деякі тілесні ушкодження пані П.
могли бути завдані за обставин, раніше описаних заявником. Відповідно до експертизи ДНК кров із плям крові на штанах заявника
могла б належати пані П. із ступенем вірогідності 1/2000.
24. Зрештою суд призначив заявнику покарання у вигляді позбавлення волі строком на тринадцять років із примусовим лікуванням від алкоголізму.
25. Заявник оскаржив цей вирок. Він скаржився, inter alia, що його дії були неправильно кваліфіковані на стадії досудового слідства,
що порушило його право на захист. Заявник зазначив, що пані П.
знала його, але поки вона була живою, вона не вказувала на нього як
на свого нападника. Також сусіди пані П., включаючи Пу. та Ма., які
тоді вживали алкогольні напої в будинку поруч із будинком потерпілої, не були допитані взагалі або лише формально.
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26. 18 березня 2004 року Верховний Суд України в присутності
прокурора залишив вирок заявника без змін. Ні заявник, ні його захисник не були присутніми на судовому засіданні. 3 серпня 2004 року
заявника було повідомлено про це рішення.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВТСВО
Кримінально-процесуальний кодекс України (далі — КПК)
від 1960 року

27. Відповідні частини статті 45 КПК в редакції станом на час
подій передбачали таке:
Стаття 45
Обов’язкова участь захисника
«Участь захисника при провадженні дізнання, досудового слідства і в розгляді кримінальної справи в суді першої інстанції є обо
в’язковою:
...
2) у справах про злочини осіб, які через свої фізичні або психічні
вади (німі, глухі, сліпі тощо) не можуть самі реалізувати своє право на захист, — з моменту затримання особи чи пред’явлення їй
обвинувачення або з моменту встановлення цих вад;
...
4) коли санкція статті, за якою кваліфікується злочин, передбачає довічне ув’язнення — з моменту затримання особи чи
пред’явлення їй [офіційного] обвинувачення...»

28. Стаття 46 КПК в редакції станом на час подій передбачала,
що підозрюваний, обвинувачений або підсудний мали право відмовитись від захисника. Така відмова допускалась лише з ініціативи
підозрюваного, обвинуваченого чи підсудного.
Така відмова не приймалась, якщо участь захисника була обо
в’язковою.
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ПРАВо
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПІДПУНКТУ (С) ПУНКТУ 3
СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ
29. Заявник скаржився, що його право на захист було порушено
за підпунктом (с) пункту 3 статті 6 Конвенції, який передбачає таке:
«Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення
має щонайменше такі права:
...
c) захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу
захисника, вибраного на власний розсуд, або — за браком достатніх коштів для оплати юридичної допомоги захисника — одержувати таку допомогу безоплатно, коли цього вимагають інтереси
правосуддя;»
A. Щодо прийнятності

30. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у розумінні підпункту (а) пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже,
вона має бути оголошена прийнятною.
B. Щодо суті

1. Зауваження заявника
31. Заявник наполягав, що ні тоді, коли його затримали, ні пізніше його не було належним чином повідомлено про його право мати
захисника.
32. Заявник стверджував, що він був підданий поганому поводженню з боку працівників органів внутрішніх справ (його били палицею по колінах, змушували пити горілку та погрожували). Він не
скаржився на таке поводження, оскільки боявся працівників органів
внутрішніх справ. Крім того, на той час заявник не мав захисника та,
не маючи юридичних знань, не знав, як подавати скарги.
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33. Заявник також зазначив, що він не мав «плану захисту», як
це стверджував Уряд, він був у відчаї та перебував у безнадійному
стані, враховуючи, що навіть Уряд у своїх зауваженнях не виключив
можливість поганого поводження із затриманими з боку працівників органів внутрішніх справ.
34. Що стосується доказів на підтвердження його вини, заявник
зазначив, що аналіз ДНК не підтвердив, що плями крові на його штанах належали жертві. Крім того, жертва мала численні ножові поранення, одне з яких було глибиною 10,5 см, і за таких обставин він
мав би бути весь у крові. Національні суди розглянули ймовірність
того, що це п. К. та п. М. вчинили злочин, але не розглянули гіпотезу,
що пані П. була вбита людьми, які вживали алкогольні напої у сусід
ньому будинку.

2. Зауваження Уряду
35. Уряд стверджував, що справа, яка розглядається, відрізняється від справи «Яременко проти України» ((Yaremenko v. Ukraine),
№ 32092/02, від 12 червня 2008 року), де Суд постановив, що в зв’язку
з навмисно неправильною кваліфікацією дій заявника він не міг
використати вимогу обов’язкової участі захисника, що порушило
підпункт (с) пункту 3 статті 6 Конвенції. Зокрема, у справі, яка розглядається, заявник мав підготовлену лінію захисту. Будучи інвалідом та побоюючись, що його може бути піддано поганому поводженню працівниками органів внутрішніх справ, заявник вирішив
«не провокувати» їх та зізнатися у вчиненні інкримінованого йому
злочину. Проте, коли справа надійшла до суду, заявник «реалізував
свій план» — заявив про свою невинуватість та звернувся до суду
з заявою, вимагаючи призначити йому захисника, який допоможе
йому довести відсутність його вини.
36. Однак Уряд далі стверджував, що, оскільки заявник не подав
жодної скарги до національних органів влади, немає підстав стверджувати, що він був підданий поганому поводженню.
37. Уряд дійшов висновку, що не було жодних підстав сумніватись у відмові заявника від свого права мати захисника. Крім того,
зізнавальні показання заявника були підтверджені іншими доказами, про які вказувалось у вироку суду від 25 листопада 2003 року.
38. Таким чином, Уряд вважав, що у цій справі не було порушення підпункту (с) пункту 3 статті 6 Конвенції.
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3. Оцінка Суду
39. Суд наголошує на важливості стадії розслідування для підготовки кримінального провадження, оскільки докази, отримані
під час цієї стадії, визначають рамки, в яких правопорушення, щодо
вчинення якого було пред’явлено обвинувачення, буде розглядатись
в суді першої інстанції. Таким чином, пункт 1 статті 6 Конвенції вимагає, як правило, щоб доступ до захисника надавався з першого
допиту підозрюваного, здійснюваного працівниками органів внутрішніх справ, якщо неможливо продемонструвати з посиланням на
конкретні обставини справи, що існують неспростовні підстави для
обмеження такого права (див. рішення у справі «Сальдуз проти Туреччини» (Salduz v. Turkey) [ВП], № 36391/02, пункти 54–55, від 27 листопада 2008 року). Право на захист буде в принципі непоправно порушено, якщо при засудженні судом використовуватимуться зізнавальні
покази, отримані працівниками органів внутрішніх справ під час
допиту без участі захисника (там же; див. також рішення у справах
«Пановіц проти Кіпру» (Panovits v. Cyprus), № 4268/04, пункти 84–86,
від 11 грудня 2008 року, та «Піщальніков проти Росії» (Pishchalnikov v.
Russia), № 7025/04, пункти 90–92, від 24 вересня 2009 року).
40. Суд також зазначає, що стаття 6 Конвенції не перешкоджає
особі добровільно відмовитись — відкрито чи опосередковано — від
свого права на деякі гарантії справедливого суду (див. рішення щодо прийнятності у справі «Квятковська проти Італії» (Kwiatkowska v.
Italy), № 52868/99, від 30 листопада 2000 року, та рішення у справі
«Піщальніков проти Росії» (Pishchalnikov v. Russia), № 7025/04, пункт 77,
від 24 вересня 2009 року). Проте, для того, щоб відмова від права
брати участь у судовому розгляді була дійсною для цілей Конвенції,
вона має бути встановлена у недвозначній формі і супроводжуватись
мінімальними гарантіями, співмірними з її важливістю (див. рішення у справі «Пуатрімоль проти Франції» (Poitrimol v. France), від 23 листопада 1993 року, пункт 31, Серія А, № 277-A).
41. Перш за все Суд зазначає, що у справі, яка розглядається,
Уряд визнав, що заявник побоювався можливого поганого поводження і тому визнав себе винним. Відповідно він не вбачав жодної
потреби мати захисника на цій стадії.
42. Хоча заявник стверджував, що він «буде захищати свої права
сам», він погоджувався з усіма діями та висновками слідчих органів
та не оскаржував їх. Проте, кожен раз, коли заявник опинявся за
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межами юрисдикції органів слідства, він відразу ж стверджував, що
він невинуватий (див. пункт 12). Так, в суді заявник негайно вимагав
залучення захисника та стверджував, що він невинуватий. Після цього він не змінював своєї позиції.
43. Необхідно також зазначити, що заявник має фізичну ваду,
страждав на хронічний алкоголізм та належав до соціально незахищеної групи, що могло призвести до висновку, що він був особливо
уразливим, юридично неосвіченим та схильним до зовнішнього
впливу.
44. За цих обставин Суд вважає, що відмова заявника від юридичного представництва на початковій стадії не була дійсною.
45. Далі Суд зазначає, що спочатку дії заявника були кваліфіковані як нанесення тяжких тілесних ушкоджень, пізніше перекваліфіковані як вбивство, оскільки характер тілесних ушкоджень
потерпілої вказували на намір нападника вбити її (див. пункт 19),
і заявника було засуджено за вчинення умисного вбивства. Характер тілесних ушкоджень жертви не був новою обставиною, невідомою раніше, що могла б пояснити попередню кваліфікацію дій як
менш тяжкого злочину, в контексті якого юридичне представництво не було необхідним. За цих обставин заявник не скористався
юридичною допомогою під час вирішальної початкової частини
провадження.
46. Таким чином, засудження заявника за вчинення вбивства
ґрунтувалось головним чином на показаннях, наданих за відсутності його захисника під час досудового слідства. Заявник визнавав себе винним лише в присутності слідчого та під час відтворення обстановки і обставин подій, де не було його захисника. Будьякі інші можливі докази винуватості заявника мали непрямий
характер.
47. Суд вже постановляв у подібних ситуаціях, що, хоча заявник
мав можливість оскаржити докази щодо нього в суді першої інстанції та пізніше в його скаргах, відсутність захисника під час перебування заявника під вартою в органах внутрішніх справ, могла
непоправно вплинути на його право на захист (див. вищезазначене
рішення у справі Сальдуз (Salduz), пункти 56–62).
48. Вищевказаних міркувань достатньо, щоб Суд дійшов ви
сновку, що у цій справі мало місце порушення підпункту (с) пункту 3
статті 6 Конвенції.
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II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 ТА ПІДПУНКТУ (С)
ПУНКТУ 1 СТАТТІ 5 КОНВЕНЦІЇ
49. Заявник скаржився за підпунктом (с) пункту 1 статті 5 Конвенції на те, що не було жодних підстав для його затримання. У відповідь на зауваження Уряду заявник також подав нові скарги на погане поводження працівників органів внутрішніх справ та послався
на статтю 3 Конвенції.
50. Суд зазначає, що заявника було затримано 1 жовтня
2002 року. Немає жодних доказів того, що він колись оскаржував
своє затримання та тримання під вартою до національних органів
влади. У будь-якому випадку заяву було подано до Суду більш, ніж
через шість місяців (29 жовтня 2004 року).
51. Так само, скаргу заявника на погане поводження працівників органів внутрішніх справ вперше було подано 21 липня 2009 року,
тоді як остаточне рішення у справі заявника було винесено 18 березня
2004 року.
52. Суд вважає, що ці скарги було подано поза строком та мають
бути відхилені відповідно до пунктів 1 та 4 статті 35 Конвенції.
III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
53. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
A. Шкода

54. Заявник вимагав 156 000 євро відшкодування матеріальної
та моральної шкоди. Зокрема, вимога заявника щодо відшкодування
матеріальної шкоди стосувалась неможливості отримувати пенсію
в зв’язку з інвалідністю під час перебування під вартою.
55. Уряд стверджував, що не було причинного зв’язку між стверджуваними порушеннями та шкодою, за яку заявник вимагав відшкодування.
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56. Суд не вбачає жодного причинного зв’язку між встановленим порушенням та стверджуваною матеріальною шкодою. Таким
чином, він відхиляє цю вимогу. З іншого боку, Суд присуджує заявнику 3000 євро відшкодування моральної шкоди.

B. Судові витрати

57. Заявник також вимагав 850 євро компенсації судових витрат,
понесених під час провадження в Суді.
58. Уряд не надав коментарів щодо цієї вимоги.
59. Відповідно до практики Суду, заявник має право на компенсацію судових витрат, якщо буде доведено, що такі витрати були
фактичними і неминучими, а їх розмір — обґрунтованим. У справі,
що розглядається, Суд зазначає, що заявник вже отримав від Ради
Європи юридичну допомогу на суму 850 євро. Таким чином, Суд відхиляє вимогу щодо компенсації судових витрат.

C. Пеня

60. Суд вважає належним призначити пеню виходячи з розміру граничної позичкової ставки Європейського центрального банку
плюс три відсоткових пункти.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує скаргу за підпунктом (с) пункту 3 статті 6 Конвенції
прийнятною, а решту скарг у заяві — неприйнятними.
2. Постановляє, що у цій справі мало місце порушення підпункту (с) пункту 3 статті 6 Конвенції.
3. Постановляє, що:
а) упродовж трьох місяців від дня, коли це рішення стане остаточним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держававідповідач має виплатити заявнику 3000 (три тисячі) євро
відшкодування моральної шкоди з урахуванням будь-якого
податку, який може бути стягнуто із зазначеної суми; ця сума має бути конвертована в українські гривні за курсом на
день здійснення платежу;
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b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного розрахунку на цю суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки
Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, плюс три відсоткові пункти.
4. Відхиляє решту вимог заявника стосовно справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 27 січня
2011 року, відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду.
К. Вестердік
секретар

П. Лоренцен
голова
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «ЖУКОВСЬКИЙ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 31240/03)
Рішення
Страсбург
3 березня 2011 року
ОСТАТОЧНЕ
15 вересня 2011 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Жуковський проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. Д. Шпільманн, голова, п. Б. М. Зупанчіч,
п. М. Віллігер,		
пані І. Берро-Лефевр,
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пані Е. Пауер-Форд,
пані Г. Юдківська,
пані А. Нуссбергер,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 8 лютого 2011 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу розпочато за заявою (№ 31240/03), поданою до Суду
проти України відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадянином
України Андрієм Васильовичем Жуковським (далі — заявник) 13 вересня 2003 року.
2. Заявника, якому було надано юридичну допомогу, представляла О. В. Шевченко, юрист, яка практикує в м. Києві. Уряд України
(далі — Уряд) представляв його Уповноважений п. Ю. Зайцев, Міні
стерство юстиції.
3. Заявник стверджував, що кримінальне провадження щодо
нього було несправедливим і що в основу вироку стосовно нього
суди поклали показання свідків, яких йому не надали можливості
допитати.
4. 8 вересня 2009 року Суд оголосив заяву частково неприйнятною та вирішив повідомити Уряд про скаргу за пунктом 1 та підпунк
том «d» пункту 3 статті 6 Конвенції стосовно несправедливості судового провадження та ненадання заявнику можливості поставити
питання свідкам. Суд також вирішив розглядати заяву по суті одночасно з питанням щодо її прийнятності (пункт 3 статті 29).

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник народився у 1979 році та відбуває покарання.
6. У 1996 році він переїхав з України до Республіки Саха (Якутія),
Російська Федерація.
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7. 21 червня 1998 року в м. Якутську (Росія) було вбито пана Г.
Згідно з твердженнями заявника вбивство було вчинено паном Гл.,
а заявник лише допомагав перевезти та сховати тіло.
8. 14 вересня 1998 року міліція порушила кримінальну справу за
фактом вбивства пана Г. Того ж дня заявника затримали та допитали
в якості підозрюваного. Він показав працівникам міліції місце, де
було заховано обезголовлене тіло пана Г.
9. 10 жовтня 1998 року подруга заявника, пані Р., вказала працівникам міліції на місце, в якому було заховано голову вбитого пана Г.
10. У ході слідства було проведено низку судових експертиз і допитів, включаючи перехресні допити заявником деяких свідків.
11. 12 лютого 1999 року заявника звільнили під підписку про невиїзд.
12. 11 березня 1999 року пана Гл., який перебував у розшуку, було заарештовано. Наступного дня заявник порушив умови своєї підписки про невиїзд і виїхав в Україну.
13. 19 листопада 1999 року Верховний Суд Республіки Саха
(Якутія) Російської Федерації засудив пана Гл. на п’ятнадцять років
позбавлення волі за вбивство пана Г. Цей вирок був залишений без
зміни Верховним Судом Російської Федерації та став остаточним
19 квітня 2000 року.
14. 2 грудня 1999 року Генеральна прокуратура Російської Федерації надіслала у Генеральну прокуратуру України відповідно до
Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних,
сімейних і кримінальних справах (СНД) (далі — Мінська Конвенція), доручення про здійснення карного переслідування заявника
за злочин, вчинений на території Російської Федерації, посилаючись на те, що заявник як громадянин України не підлягав видачі
до Росії.
15. 4 квітня 2001 року заявника було затримано в рамках іншого кримінального провадження і 31 липня 2001 року Чорнобаївський районний суд засудив його на шість місяців позбавлення волі
за інший, не пов’язаний із зазначеною справою, злочин. 25 вересня
2001 року апеляційний суд Черкаської області залишив зазначений
вирок без зміни.
16. 4 жовтня 2001 року за дорученням від 2 грудня 1999 року заявникові було пред’явлено обвинувачення у вчиненні вбивства на
території Російської Федерації в червні 1998 року.
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17. 18 грудня 2001 року апеляційний суд Черкаської області,
діючи як суд першої інстанції, провів своє перше засідання у кримінальній справі щодо заявника. Захисник заявника подав до суду
клопотання про виклик і допит свідків, які брали участь у судовому
провадженні на території Російської Федерації, а також пана Гл.
18. Апеляційний суд Черкаської області викликав свідків на
15 січня, а потім на 19 лютого 2002 року.
19. 22 лютого 2002 року апеляційний суд Черкаської області задовольнив клопотання захисника заявника про перехресний допит
свідків у кримінальній справі, які проживали в Російській Федерації.
Суд зазначив, що деякі свідки підтвердили свої показання телеграмою і заявили, що не можуть приїхати у Черкаси з фінансових причин. Суд постановив, що необхідно допитати свідків або в Україні,
або за місцем їхнього проживання через місцевий судовий орган,
який є компетентним відповідно до Мінської Конвенції. Враховуючи
недостатнє фінансування для оплати за проїзд і забезпечення житлом у Черкасах свідків з Якутська, суд обрав механізм міжнародної
правової допомоги та постановив доручити відповідним російським
органам провести судовий допит свідків у Російській Федерації.
Протоколи цих допитів мали бути використані апеляційним судом
Черкаської області у кримінальному провадженні щодо заявника
в якості доказів. Суд також зазначив, що в якості альтернативи свідки можуть приїхати у м. Черкаси, якщо відповідні органи Російської
Федерації компенсують їхні витрати.
20. 6 березня 2002 року та 19 квітня 2002 року відповідно до процедури, передбаченої Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах, суд скерував у Міністерство юстиції
України запит щодо надіслання російським органам судових доручень про допити або забезпечення явки в суд дев’яти осіб, які проживають у Російській Федерації.
21. Допити відбулися у лютому та березні 2003 року.
22. 5 травня 2003 року після одержання з Міністерства юстиції
Російської Федерації матеріалів, про які йшлося в судових дорученнях, Міністерство юстиції України передало їх до суду.
23. 29 липня 2003 року апеляційний суд Черкаської області визнав
заявника винним у вчиненні вбивства та засудив його на чотирнадцять років позбавлення волі. Суд обґрунтував свої висновки матеріалами кримінальної справи, отриманими від відповідних російських
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органів, і матеріалами, отриманими під час допитів свідків судом
у Росії в лютому та березні 2003 року. Суд також постановив окрему
ухвалу, зазначивши про незаконність тримання заявника під вартою
протягом окремих періодів та недостатню співпрацю з боку органів
влади України, відповідальних за міжнародну правову допомогу.
24. Заявник подав касаційну скаргу, крім іншого, посилаючись
на те, що докази, отримані в Російській Федерації, були недопустимі, оскільки він і його захисники не брали участь у допитах.
25. 18 листопада 2003 року Верховний Суд України залишив вирок апеляційного суду Черкаської області без зміни. В ухвалі Верховний Суд України зазначив, що заявник і його захисники знали
про складнощі, з якими було пов’язано забезпечення явки свідків
з Росії, і погодилися з пропозицією надіслати доручення суду Російської Федерації провести допити свідків у цій країні та підтримали
її, але вони не виявили заінтересованості щодо присутності на допитах, хоча мали на це право. Через відсутність будь-яких дій з боку
заявника та його захисника щодо цього питання суд не встановив
будь-якого порушення права на захист заявника.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
А. Конституція України 1996 року

26. Стаття 9 Конституції передбачає:
«Чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України, є частиною національного законодав
ства України».
B. Кримінально-процесуальний кодекс України

27. Відповідні положення Кодексу передбачають:
Стаття 31
Порядок зносин судів, прокурорів, слідчих і органів дізнання
з відповідними установами іноземних держав
«Порядок зносин судів, прокурорів, слідчих і органів дізнання з відповідними установами іноземних держав, а також порядок виконан-
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ня взаємних доручень визначається законодавством України і міжнародними договорами України».

Стаття 48
Обов’язки і права захисника
«Захисник зобов’язаний використовувати передбачені в цьому Кодексі та в інших законодавчих актах засоби захисту з метою
з’ясування обставин, які спростовують підозру чи обвинувачення,
пом’якшують чи виключають кримінальну відповідальність підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого та надавати їм
необхідну юридичну допомогу.
З моменту допуску до участі у справі захисник має право:
...
7) ставити в судовому засіданні питання підсудним, потерпілому, свідкам, експерту, спеціалісту, позивачу і відповідачу, брати
участь у дослідженні інших доказів;
8) подавати докази, заявляти клопотання і відводи, висловлювати
в судовому засіданні свою думку щодо клопотань інших учасників судового розгляду, оскаржувати дії і рішення особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора і суду;
...
13) збирати відомості про факти, що можуть використовуватися як
докази в справі...»

Стаття 65
Докази
«Доказами в кримінальній справі є всякі фактичні дані, на підставі
яких у визначеному законом порядку орган дізнання, слідчий і суд
встановлюють наявність або відсутність суспільно небезпечного
діяння, винність особи, яка вчинила це діяння, та інші обставини,
що мають значення для правильного вирішення справи.
Ці дані встановлюються: показаннями свідка, показаннями потерпілого, показаннями підозрюваного, показаннями обвинуваченого, висновком експерта, речовими доказами, протоколами слідчих
і судових дій, протоколами з відповідними додатками, складеними
уповноваженими органами за результатами оперативно-розшукових заходів, та іншими документами».
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Стаття 67
Оцінка доказів
«Суд, прокурор, слідчий і особа, яка провадить дізнання, оцінюють докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на
всебічному, повному і об’єктивному розгляді всіх обставин справи
в їх сукупності, керуючись законом.
Ніякі докази для суду, прокурора, слідчого і особи, яка провадить
дізнання, не мають наперед встановленої сили».

Стаття 68
Показання свідків
«Як свідок може бути викликана кожна особа, про яку є дані, що їй
відомі обставини, які відносяться до справи.
Свідок може бути допитаний про обставини, які підлягають встановленню по даній справі, в тому числі про факти, що характеризують
особу обвинуваченого або підозрюваного, та його взаємовідносини
з ними».
C. Конвенція про правову допомогу і правові відносини
у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 року
(«Мінська Конвенція»)

28. Відповідні положення Конвенції передбачають:
Стаття 8
Порядок виконання
«1. При виконанні доручення про надання правової допомоги запитувана установа застосовує законодавство своєї країни. На прохання
запитуючої установи вона може застосувати і процесуальні норми
запитуючої Договірної Сторони...
...
3. На прохання запитуючої установи запитувана установа своєчасно
повідомляє їй і зацікавленим сторонам про час і місце виконання
доручення, для того щоб вони могли бути присутніми при виконанні доручення відповідно до законодавства запитуваної Договірної
Сторони».
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Стаття 13
Дійсність документів
«1. Документи, що на території однієї з Договірних Сторін виготовлені або засвідчені установою або спеціально на те уповноваженою
особою в межах їх компетенції і за установленою формою і скріплені
гербовою печаткою, приймаються на територіях інших Договірних
Сторін без якого-небудь спеціального посвідчення.
2. Документи, що на території однієї з Договірних Сторін розглядаються як офіційні документи, користуються на територіях інших
Договірних Сторін доказовою силою офіційних документів».

Стаття 60
Зміст та форма доручення щодо надання
правової допомоги у кримінальній справі
1. Доручення щодо надання правової допомоги у кримінальній
справі складається відповідно до вимог статті 7 цієї Конвенції.
2. У дорученні також повинно бути зазначено:
...
в) перелік питань, які необхідно з’ясувати при допиті;
...»
D. Європейська Конвенція про взаємну допомогу
у кримінальних справах

29. Відповідні положення Конвенції передбачають:
Стаття 1
«Договірні Сторони зобов’язуються надавати одна одній, відповідно
до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію
судових властей запитуючої Сторони».

Стаття 3
«1. Запитувана Сторона виконує, у передбачений її законодавством
спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної
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справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи
або документів.
2. Якщо запитуюча Сторона бажає, щоб свідки або експерти свідчили
під присягою, вона ясно зазначає це у своєму проханні, і запитувана
Сторона виконує прохання, якщо законодавство її країни цього не
забороняє».

Стаття 4
«Запитувана Сторона, на ясно висловлене прохання запитуючої Сторони, повідомляє їй дату і місце виконання судового доручення. Посадові та зацікавлені особи можуть бути присутні, якщо запитувана
Сторона на це згодна».

Стаття 14
«1. Прохання про взаємну допомогу повинні містити:
а) назву органу, що звертається із проханням,
b) предмет і причину прохання,
c) у міру можливості, відомості про відповідну особу і її громадян
ство, і
d) у разі необхідності, прізвище і адресу відповідної особи.
2. У судових дорученнях, передбачених в статтях 3, 4 і 5, зазначається
також правопорушення і міститься стислий виклад фактів».

Стаття 17
«Докази або документи, що надсилаються на виконання цієї Кон
венції, встановлення автентичності не потребують».

Стаття 23
«Будь-яка Договірна Сторона під час підписання цієї Конвенції або
здачі на зберігання своєї ратифікаційної грамоти або свого документа про приєднання може заявити застереження щодо будь-якого
положення або будь-яких положень Конвенції. ...»
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ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ
30. Заявник скаржився за пунктами 1, 2 і підпунктами «b» та «d»
пункту 3 статті 6 Конвенції про несправедливість провадження та ненадання йому можливості допитати свідків у його справі або вимагати, щоб їх допитали. Суд вважає, що з положень статті 6, на які послався заявник, за його скаргами відповідними положеннями є пункт 1
та підпункт «d» пункту 3 статті 6. Ці положення передбачають:
«1. Кожен має право на справедливий... розгляд його справи... судом... який... встановить обґрунтованість будь-якого висунутого
проти нього кримінального обвинувачення.
...
3. Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має щонайменше такі права:
...
d) допитувати свідків обвинувачення або вимагати, щоб їх допитали, а також вимагати виклику й допиту свідків захисту на тих самих умовах, що й свідків обвинувачення...»
A. Щодо прийнятності

31. Уряд стверджував, що заявник не вичерпав усіх доступних
йому національних засобів юридичного захисту.
32. Суд зазначає, що заперечення Уряду тісно пов’язане з суттю
скарги заявника. Отже, Суд долучає його до суті.
33. Суд зазначає, що ця частина заяви не є очевидно необґрунтованою у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд
також зазначає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже, вона оголошується прийнятною.
b. Щодо суті

1. Доводи сторін
34. Заявник вважав, що українські та російські органи влади
діяли з обвинувальним ухилом, прагнучи визнати його винним.
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Він зазначив, що прокурор був присутній при допиті свідків у Російській Федерації, а його представника там не було. Він також не погодився з оцінкою сукупності доказів у його справі національними
судами.
35. Уряд зауважив, що захисник заявника подав клопотання
про допит свідків, які проживають в іншій країні, отже, він повинен
був знати процесуальні права, які надаються стороні захисту в рамках двох відповідних міжнародних договорів — Мінської Конвенції
та Європейської Конвенції. Проте з тверджень заявника або з наявних матеріалів не випливає, що захисник заявника будь-коли подавав клопотання про участь у допиті свідків відповідно до статті 48
Кримінально-процесуального кодексу України. Крім того, якби його
клопотання було задоволено, захисник міг би взяти участь у допиті
самостійно або доручити місцевому адвокату в Росії взяти участь
у допиті свідків від його імені. Уряд стверджував, що суд першої інстанції не міг втручатись у це питання, влаштовуючи таку участь
з власної ініціативи. Отже, Уряд вважав, що заявник не скористався
засобом юридичного захисту, передбаченим міжнародними конвенціями про правову допомогу в кримінальних справах: зокрема, він
не подав клопотання з проханням дозволити його захиснику взяти
участь у процесі виконання судових доручень при допиті свідків, які
проживають за межами України.
36. Крім того, Уряд стверджував, що у клопотанні про допит
свідків, які проживають у Російській Федерації, захисник заявника
послався тільки на загальні причини повторного допиту свідків під
час розгляду кримінальної справи щодо заявника в українському
суді. Проте заявник не надав жодного підтвердження того, що його
захисник намагався сформулювати будь-які чіткі питання, які треба було поставити свідкам, які проживають у Російській Федерації.
Матеріали справи також не містять жодного клопотання захисника
або заявника стосовно необхідності поставити свідкам конкретні
питання.
37. Уряд вважав, що заявник не вичерпав національні засоби
юридичного захисту, що вимагаються статтею 35 Конвенції, зокрема,
він не скористався передбаченою міжнародними конвенціями про
правову допомогу в кримінальних справах можливістю взяти участь
у процесі виконання судових доручень або зазначити питання, які
потрібно було поставити свідкам, які проживають за межами України.
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38. Уряд також стверджував, що вирок щодо заявника не ґрунтувався виключно на спірних показаннях свідків, оскільки існували
також матеріали справи, які стосувались речових доказів і слідчих
дій, проведених у Росії за участю заявника до його виїзду в Україну.
39. Уряд зазначив, що в цій справі не можна говорити про те, що
заявнику не дозволили брати участь у допиті свідків у Російській
Федерації, оскільки заявник або його захисник не подавали клопотань про таку участь.

2. Оцінка Суду
a) Застосовні принципи
40. Суд повторює, що питання щодо допустимості доказів
у справі — це насамперед предмет регулювання національного законодавства і, як правило, саме національні суди мають давати оцінку
наявним у справі доказам. Завдання Суду згідно з Конвенцією полягає не у вирішенні того, чи було належним чином прийнято показання свідків як докази, а у встановленні того, чи провадження
в цілому, зокрема спосіб отримання доказів, було справедливим
(див., серед інших джерел, рішення [від 23 квітня 1997 р.] у справі
«Ван Мехелен та інші проти Нідерландів» (Van Mechelen and Others v. the
Netherlands), [Reports, 1997-III], с. 711, п. 50, та рішення від 26 березня
1996 р. у справі «Доорсон проти Нідерландів» (Doorson v. the Netherlands),
Reports, 1996-II, с. 470, п. 67). Усі докази повинні зазвичай надаватися
у відкритому судовому засінанні в присутності підсудного з метою
забезпечення змагальних дебатів.
41. У цьому принципі є винятки, але вони не повинні порушувати
право на захист; за загальним правилом пункт 1 і підпункт «d» пунк
ту 3 статті 6 Конвенції вимагають надання підсудному відповідної
та належної можливості заперечувати показання свідка обвинувачення і допитати його або під час надання останнім своїх показань,
або пізніше (див. згадане вище рішення у справі «Ван Мехелен та інші проти Нідерландів» (Van Mechelen and Others v. the Netherlands), с. 711,
п. 51, та рішення від 15 червня 1992 р. у справі «Люді проти Швейцарії»
(Lüdi v. Switzerland), Серія А, № 238, с. 21, п. 49). Вирок не може ґрунтуватись виключно або вирішальною мірою на показаннях, які сторона
захисту не може заперечити (див. рішення від 27 січня 2009 р. у справі
«A. L. проти Фінляндії» (A. L. v. Finland), заява № 23220/04, п. 37).
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42. Як вже зазначав у багатьох випадках Суд (див., серед інших
джерел, наведене рішення у справі «Люді проти Швейцарії» (Lüdi
v. Switzerland) с. 21, п. 47), за певних обставин може виявитись необхідним послатися на показання, надані під час досудового слід
ства. Якщо підсудному було забезпечено відповідну та належну
можливість заперечити показання або під час їхнього надання, або
пізніше, їхнє прийняття в якості доказу само по собі не суперечить
пункту 1 і підпункту «d» пункту 3 статті 6. Проте висновок щодо цього є таким: у разі, якщо вирок ґрунтується виключно або вирішальною мірою на показаннях особи, яку обвинувачений не мав можливості допитати або вимагати, щоб її допитали або під час досудового
слідства, або судового розгляду, права сторони захисту обмежуються такою мірою, яка є несумісною з гарантіями, передбаченими
статтею 6 (див. рішення від 20 вересня 1993 р. у справі «Саїді проти
Франції» (Saпdi v. France), Серія A, № 261-C, с. 56–57, п. 43–44; рішення від 27 лютого 2001 р. у справі «Лука проти Італії» (Lucа v. Italy),
заява № 33354/96, п. 40, та рішення у справі «Солаков проти «Колишньої Югославської Республіки Македонії» (Solakov v. the former Yugoslav
Republic of Macedonia), заява № 47023/99, п. 57, ECHR 2001-X).
43. Суд також повторює, що національні органи влади повинні
докласти «усіх розумних зусиль» для забезпечення явки свідка для
безпосереднього допиту в суді першої інстанції. Що стосується показань свідків, яких, як виявилося, не було можливості допитати у присутності підсудного або його захисника, Суд наголошує на тому, що
«пункт 1 статті 6 у поєднанні з пунктом 3 вимагає від Договірних
Сторін вжити позитивних заходів, зокрема, для того, щоб дати обвинуваченому змогу допитати свідків обвинувачення або вимагати,
щоб їх допитали. Такі заходи є складовою сумлінності, з якою повинні діяти Договірні Сторони для того, щоб забезпечувати ефективне
здійснення прав, які гарантуються статтею 6» (див. рішення у справі
«Садак та інші проти Туреччини» (Sadak and Others v. Turkey), заяви
№ 29900/96, 29901/96, 29902/96 та 29903/96, п. 67, ECHR 2001-VIII; рішення від 4 грудня 2008 р. у справі «Трофімов проти Росії» (Trofimov
v. Russia), заява № 1111/02, п. 33, та рішення [від 5 лютого 2009 р.]
у справі «Макєєв проти Росії» (Makeyev v. Russia), [заява № 13769/04],
п. 36). Крім того, у випадку існування конкретної географічної перепони Суд також повинен вивчити, чи вжила держава-відповідач заходи, які достатньою мірою компенсували обмеження прав заявника
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(див., mutatis mutandis, рішення від 2 листопада 2010 р. у справі «Сахновський проти Росії» (Sakhnovskiy v. Russia) [ВП], № 21272/03, п. 10).
b) Застосування вищезазначених принципів
до фактичних обставин справи
44. Суд зазначає, що важливість повторного заслуховування
свідків у цій справі визнавалася національними судами у багатьох випадках і не заперечувалася в цьому Суді. Питання, яке стоїть
перед цим Судом, полягає в тому, чи відповідали вимогам пункту 1
і підпункту «d» пункту 3 статті 6 Конвенції заходи, вжиті національними органами в цій справі для отримання показань свідків.
45. Суд зазначає, що національні органи вивчали різні способи
отримання показань та обрали допит свідків у Російській Федерації
за допомогою механізму міжнародної правової допомоги. Таке рішення, щодо якого не заперечувала сторона захисту, можна вважати розумним. Проте за обставин справи воно призвело до ситуації,
за якої заявника засудили за особливо тяжкий злочин здебільшого
на основі показань свідків, жоден з яких не був присутній під час
судового розгляду кримінальної справи в Україні. Національні суди
не заслуховували безпосередньо показань цих свідків, а у заявника
не було можливості для їх перехресного допиту. Суд не переконаний у тому, що матеріали досудового слідства, в якому частково брав
участь заявник, а також відеозаписи допитів могли компенсувати
таку повну відсутність можливості для судів і для заявника безпосередньо допитати свідків. Окрім того, будучи обізнаним про труднощі у забезпеченні права заявника допитати свідків у цій справі, Суд
вважає, що доступні сучасні технології могли б забезпечити більш
інтерактивний спосіб допиту свідків з-за кордону, наприклад, з допомогою відеозв’язку.
46. Суд також зазначає, що хоча заявник і його захисник не
вжили жодних доступних їм кроків для того, щоб бути більш активно залученими у допити (це вони не заперечували), та не пояснили
причини, чому вони бездіяли, національні органи, зі свого боку, повинні були хоча б повідомити їх заздалегідь про дату та місце проведення допитів і сформульовані ними питання. Така інформація
могла б надати заявнику та його захиснику розумну можливість
подати клопотання щодо з’ясування деяких питань або доповнення окремих питань, які б їм видавалися важливими. У світлі цих
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висновків, Суд відхиляє заперечення Уряду щодо прийнятності цієї
частини заяви.
47. Цих міркувань достатньо для висновку Суду про те, що право
заявника на допит свідків було необґрунтовано обмежено, тоді як
вирок щодо нього вирішальною мірою було обґрунтовано показаннями зазначених свідків.
Відповідно, було порушення пункту 1 і підпункту «d» пункту 3
статті 6 Конвенції.
II. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
48. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».

49. Заявник не подав вимоги щодо справедливої сатисфакції.
Таким чином, Суд вважає, що немає підстав присуджувати йому
будь-яку суму у цьому відношенні.

На цих підставах Суд одностайно
1. Долучає до суті заперечення Уряду щодо прийнятності та відхиляє його після вивчення по суті;
2. Оголошує решту заяви прийнятною;
3. Постановляє, що було порушення пункту 1 і підпункту «d»
пункту 3 статті 6 Конвенції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 3 березня
2011 року, відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду.
К. Вестердік
секретар
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «БАЛИЦЬКий ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 12793/03)
Рішення
Страсбург
3 листопада 2011 року
ОСТАТОЧНЕ
3 лютого 2012 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Балицький проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. Д. Шпільманн, голова, пані Е. Фура-Сандстрем,
п. К. Юнґвірт,		
п. М. Віллігер,
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пані І. Берро-Лефевр,
пані Е. Пауер-Форд,
пані Г. Юдківська,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 11 жовтня 2011 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу порушено за заявою (№ 12793/03), поданою проти України до Суду на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини
і основних свобод (далі — Конвенції) громадянином України паном
Андрієм Володимировичем Балицьким (далі — заявник) 18 березня
2003 року.
2. Інтереси заявника представляли п. В. І. Олевський і п. А. Бущенко, адвокати, що практикують у м. Харкові. Уряд України (далі —
Уряд) представляв його уповноважений, п. Ю. Зайцев, з Міністерства
юстиції України.
3. Заявник скаржився на те, що він був засуджений на підставі
самовикривних показань, отриманих під примусом і за відсутності
адвоката, а також на відмову суду допитати важливих свідків.
4. 3 вересня 2009 року Голова П’ятої секції вирішив передати
скаргу на комунікацію з Урядом. Він також вирішив розглянути питання прийнятності та суті скарги одночасно (стаття 29 §1).

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник народився в 1979 році і живе в Харкові.
6. 9 травня 1998 року прокуратура Фрунзенського району м. Харкова порушила кримінальну справу за фактом вбивства пана Т.
7. У той самий день заявник був заарештований співробітниками міліції за хуліганство і доставлений у відділення міліції. За словами заявника, співробітники міліції кілька разів били його з метою
отримати зізнання у вбивстві пана Т., з яким він проживав в одному
будинку.
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8. 11 травня 1998 року заявник постав перед Фрунзенським районним судом. Суд визнав його винним у скоєнні 9 травня 1998 року
о 13-00 адміністративного правопорушення (хуліганства) і призначив стягнення у вигляді 15 днів арешту. Заявник був повернутий
у відділення міліції, де, з його слів, знову був підданий поганому
поводженню з боку співробітників міліції. У той самий день він був
допитаний як свідок у справі про вбивство пана Т.
9. 12 травня 1998 року заявник зізнався в скоєнні вбивства
і крадіжки. З 18-45 по 20-00 він був допитаний як підозрюваний
у справі про вбивство пана Т. О 21-00 він був узятий під варту як підозрюваний. Заявник також підписав відмову від адвоката, мотивуючи це тим, що він не потребує юридичної допомоги й вирішить
питання про свій захист пізніше.
10. 13 травня 1998 року проведено медичне обстеження заявника. У своєму висновку від 14 травня 1998 року медичний експерт зазначив, що у заявника є садна на зап’ястях, які могли бути заподіяні
наручниками. У нього також були виявлені садна на лівому лікті, одне садно в нижній частині живота й одне садно на нозі. Згідно з висновком експерта, заявник стверджував, що співробітники міліції не
застосовували до нього силу й садно на його животі утворилося в результаті його падіння в гаражі за два тижні до обстеження. Експерт
дійшов висновку, що синці на зап’ястях могли бути заподіяні застосуванням наручників у період від одного до трьох днів перед обстеженням, а інші пошкодження не мають нічого спільного з подіями,
зазначеними в направленні на медичний огляд.
11. 15 травня 1998 року заявника звинуватили в убивстві. Під час
допиту заявник відмовився від допомоги адвоката Т., якого найняв
його батько, і був допитаний як обвинувачений без адвоката.
12. 1 червня 1998 року кримінальну справу за обвинуваченням
заявника передано в прокуратуру Харківської області для проведення подальшого розслідування. За деякий час заявнику був наданий
адвокат Г.
13. 22 червня 1998 року заявника обстежив медичний експерт,
який визначив, що в нього зламано ребро, шрам на голові, три шрами на лівій руці, два шрами на правій руці й зламаний зуб. Пізніше,
внаслідок проведення рентгеноскопії, визначено, що ребро заявника не було зламано.
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14. 26 червня 1998 року заявника обстежив стоматолог, який
визначив, що зуб заявника розколотий надвоє в результаті його руйнування.
15. 27 липня слідчий перекваліфікував обвинувачення заявника
на вбивство з корисливих мотивів, за яке було передбачене покарання у вигляді довічного позбавлення волі й при якому надання заявнику адвоката було обов’язковим.
16. 10 січня досудове слідство завершено й справу передано
в Харківський обласний суд.
17. 9 вересня 1999 року Харківський обласний суд повернув справу на додаткове розслідування. Ухвалюючи це рішення, суд вказав
на те, що скарги заявника на погане поводження не були належним
чином розслідувані, час смерті пана Т., вказаний у висновку судового експерта, не збігається з офіційною версією міліції. Суд також
визначив, що хоча офіційно заявник був затриманий як підозрюваний о 21-00 12 травня 1998 року, насправді заявник був затриманий
9 травня 1998 року працівниками міліції, які розслідували справу
про вбивство пана Т. Крім цього, за свідченнями свідків, затримання заявника відбулося о 8-00, у той час як співробітники міліції зафіксували затримання заявника за хуліганство о 13-00.
18. 2 листопада 1999 року Верховний Суд залишив у силі рішення від 9 вересня 1999 року, внісши в нього незначні поправки.
19. 8 лютого 2000 року комісія судових експертів склала додатковий судово-медичний висновок. Комісія визначила, що у заявника
є легкі тілесні ушкодження, які могли бути заподіяні наручниками
та міліцейським кийком, не виключається їх завдання в період з 10 по
13 травня. Вони зазначили, що є протиріччя між результатами рентгеноскопії, але більш пізній знімок був зроблений при свідках і на
ньому відсутні будь-які ознаки перелому ребер заявника.
20. У період з лютого 2000 року по липень 2001 року кримінальна справа за обвинуваченням заявника кілька разів передавалася на
розгляд до Харківського обласного суду та поверталася судом на додаткове розслідування.
21. 10 липня справу передано до Сумського обласного суду, який
прийняв на себе юрисдикцію в даній справі.
22. Під час вивчення матеріалів справи суд виніс окрему постанову, якою наказав прокуратурі провести перевірку за фактами поганого поводження, які зазначив заявник. 14 грудня 2001 року про-
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куратура Фрунзенського району ухвалила постанову про відмову
в порушенні кримінальної справи щодо співробітників міліції через
недостатність доказів злочину. Прокуратура посилалася на свідчення співробітників міліції, які заперечували погане поводження із
заявником. Заявник не оскаржував це рішення в суді, але порушив
питання про погане поводження під час розгляду своєї справи.
23. 20 червня 2002 року Сумський обласний суд визнав заявника винним у вбивстві й грабежі й засудив його до п’ятнадцяти років
позбавлення волі. Суд ґрунтував своє рішення на зізнаннях заявника, зроблених ним в період з 12 по 15 травня 1998 року, а також на
інших доказах, включаючи свідчення пана Ш. і пана Т., які бачили
заявника протягом незначного часу після вбивства. Суд відхилив
скаргу заявника на жорстоке поводження з ним як таку, що отримала підтвердження, і підкреслив, що заявник добровільно відмовився від свого права на захист на початковій стадії розслідування
у справі.
24. Заявник і його адвокати оскаржили вирок суду. У своїй скарзі, серед іншого, вони вказували на те, що суд ґрунтував своє рішення на самовикривних свідченнях заявника, на порушення права заявника на захист, а також на вибіркову оцінку доказів судом. Також
вони скаржилися на те, що суд відмовився допитати ряд свідків, які
могли би надати інформацію, яка підтверджує алібі заявника, або
чиї свідчення були необхідні для визначення точного часу, коли вони бачили заявника й жертву в день убивства. Зокрема, деякі свідки
бачили жертву аж до 20-00, але вони не були допитані та їх свідчення
не включили в матеріали справи. Навіть більше, кілька свідків бачили заявника біля будинку в період з 19-00 до 20-00, коли він заходив
і виходив.
25. 22 жовтня 2002 року Верховний Суд залишив у силі вирок від
20 червня 2002 року. Суд залишив скарги заявника без задоволення.
Суд указав, що час, коли свідки бачили жертву живою, був приблизний, а вбивство, за свідченнями заявника, скоєне дуже швидко, буквально протягом кількох хвилин. На думку суду, той факт, що свідки, на яких указував заявник, не були викликані й допитані в суді
першої інстанції, не є підставою для скасування вироку, оскільки їх
свідчення не спростовували факт скоєння вбивства заявником. Стосовно ж свідчень заявника, суд зазначив, що отримання їх під час
адміністративного арешту заявника не є підставою для визнання
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свідчень неприпустимими, і що не всі свідчення давалися заявником
під час адміністративного арешту. Стосовно ж питання застосування до заявника незаконних методів з боку співробітників міліції під
час його первісного затримання, суд послався на проведену з цього
приводу прокурорську перевірку.
II. ЗАСТОСОВНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
26. Застосовне національне законодавство узагальнено в рішеннях у справі Yaremenko v. Ukraine (№ 32092/02, §§45–53, 12 червня
2008) і Zhoglo v. Ukraine (№ 17988/02, §21, 24 квітня 2008).

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ
27. Заявник скаржився на те, що він був засуджений на підставі
самовикривних свідчень, які були отримані під примусом і за відсутності адвоката, а також на те, що суд не допитав важливих свідків
його захисту. Він посилався на положення статті 6 §§1 і 3 (c) і (d) Конвенції, які передбачають, наскільки це може бути застосовано, таке:
«1. Кожен має право на справедливий ... розгляд його справи ... судом
... який ... встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти
нього кримінального обвинувачення.
3. Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має щонайменше такі права:
...
c) захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу
захисника, вибраного на власний розсуд, або — за браком достатніх коштів для оплати юридичної допомоги захисника — одержувати таку допомогу безоплатно, коли цього вимагають інтереси
правосуддя;
d) допитувати свідків обвинувачення або вимагати, щоб їх допитали, а також вимагати виклику й допиту свідків захисту на тих самих умовах, що й свідків обвинувачення...»
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28. Оскільки вимоги статті 6 §3, як означено вище, повинні розглядатися як особливі аспекти права на справедливий судовий розгляд, гарантований статтею 6 §1, Суд розглядатиме скаргу з погляду
цих двох положень у сукупності (див., серед інших, Van Mechelen and
Others v. the Netherlands, 23 квітня 1997, §49, Reports of Judgments and
Decisions 1997–III).
A. Привілей проти самовикриття й право на захист

1. Щодо прийнятності
29. Уряд стверджував, що скарги заявника на порушення його
права на захист і його привілеї проти самовикриття під час слідчих
дій 12 травня 1998 року несумісні ratione materiae з положеннями
статті 6 §§1 і 3 (c) Конвенції. Уряд вважав, що кримінальний процес
проти заявника почався тільки пізно ввечері в цей день, а до того він
не був підозрюваним, а добровільно давав свідчення про обставини
злочину.
30. Заявник не погодився. Він послався на рішення Суду у справі
Shabelnik v. Ukraine (№ 16404/03, §57, 19 лютого 2009) і вказав, що до
нього ставилися як до підозрюваного в убивстві з часу «адміністративного арешту» 9 травня 1998 року.
31. Суд звертає увагу на те, що схожі заперечення Уряду були
вивчені й відхилені в справі Shabelnik (цит. вище, §57), в якій заявник перебував під контролем міліції з іншого приводу в ролі свідка,
і в той самий час зізнався в у вбивстві. У цій справі Суд дійшов висновку, що за таких обставин стаття 6 мала бути застосована з моменту, коли особа зізналося в скоєнні вбивства, а не з моменту, коли
вона була формально звинувачена. Суд не вбачає підстав прийти до
іншого рішення в цій справі.
32. Суд зазначає, що дана скарга не є явно необґрунтованою
відповідно до змісту статті 35 §3 Конвенції. Він також зазначає, що
немає інших підстав вважати її неприйнятною. Отже, вона повинна
бути оголошена прийнятною.

2. Щодо суті
33. Заявник стверджував, що порушено його право не свідчити
проти себе. Він посилався на медичні документи, що підтверджу-
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ють, що з ним жорстокого поводилися й примусили зізнатися, проте
ці скарги були як слід розслідувані. Він також звертав увагу на те,
що він був затриманий за припускане вчинення хуліганства тими ж
співробітниками міліції, які проводили розслідування у справі про
вбивство Т.
34. Заявник зазначав, що з 9 травня 1998 року його тримали без
зв’язку із зовнішнім світом і він не мав практичної можливості організувати своє юридичне представництво без сприяння з боку державних органів. За його словами, відмова від адвоката, підписана
ним 12 травня 1998 року, як і його відмова скористатися послугами конкретного адвоката — пана Т. 15 травня 1998 року (див. пар. 1
і 11 вище) — не можуть вважатися ясною та недвозначною відмовою
в значенні практики Суду. Навіть більше, його відмова від адвоката
не могла бути прийнятою відповідно до чинного національного законодавства, оскільки він підозрювався в скоєнні злочину, за яке передбачалося покарання у вигляді довічного позбавлення волі, а тому
участь адвоката була обов’язковою. Він додав, що первісна кваліфікація злочину як менш серйозного була неправильною й органи, які
розслідували справу, були від самого початку обізнані з тим, що
вбивство скоєне в сукупності з крадіжкою.
35. Уряд стверджував, що немає жодних доказів того, що слідчий примушував заявника зізнатися. Уряд вказав, що заявник спочатку був допитаний як свідок, оскільки слідство припускало, що
в нього є якась інформація про вбивство. Також Уряд зазначив, що
коли заявника вперше допитували як підозрюваного з 21-00 12 травня 1998 року, йому роз’яснили право не свідчити проти себе.
36. Уряд також зазначає, що заявник підписав відмову від адвоката під час допиту 12 й 15 травня 1998 року. Навіть більше, в останню дату заявника представляв адвокат, якого найняв батько заявника, але заявник відмовився від його допомоги під час допиту. Уряд
також підкреслив, що заявник ніколи не вимагав надати йому безоплатного адвоката, і на час, коли його дії були перекваліфіковані
на злочин, який передбачає обов’язкове юридичне представництво,
заявник вже мав адвоката.
37. Суд повторює, що, хоч і не абсолютне, право кожного, кого
звинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, користуватися допомогою адвоката, призначеного офіційно, коли це необхідно, є однією з фундаментальних ознак справедливого судового
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розгляду (див. Krombach v. France, № 29731/96, §89, ECHR 2001-II). Право на захист, в принципі, безповоротно порушується, коли викривні
свідчення, зроблені під час поліцейського допиту без доступу до адвоката, використовуються для засудження (див. Salduz v. Turkey [GC],
№ 36391/02, §55, 27 листопада 2008).
38. Щодо використання або виключення доказів, отриманих
з порушенням права зберігати мовчання та привілею від самовикриття, Суд повторює, що вони є загальноприйнятими міжнародними стандартами, які лежать в основі поняття справедливого
розгляду в значенні статті 6. Суть цих стандартів, inter alia, полягає
в тому, щоби гарантувати обвинуваченому захист від неправомірного примусу з боку влади і, таким чином, сприяти виключенню
судових помилок і виконання цілей статті 6. Право не свідчити проти себе, крім усього іншого, передбачає, що звинувачення в кримінальній справі намагається довести провину обвинуваченого, не
вдаючись до доказів, отриманих з використанням методів примусу
або утиску всупереч волі обвинуваченого (див. Shabelnik вище, §55,
з подальшими посиланнями).
39. Суд зазначає, що початковий адміністративний арешт заявника був проведений за сумнівних обставин, оскільки він був затриманий тими самими співробітниками міліції, які розслідували
вбивство пана Т., і оскільки він нібито вчинив адміністративне правопорушення за кілька годин після затримання (див. §17). Під час
затримання заявник був допитаний у зв’язку з вбивством пана Т.
і дав самовикривні свідчення за відсутності адвоката і в обставинах,
які дають підставу підозрювати, що свідчення були дані заявником
проти його волі. Навіть більше, відмова від права на адвоката, підписана заявником за таких самих обставин, не може бути визнана
ясною та недвозначною.
40. Суд також відзначає довід заявника про те, що первісна
кваліфікація злочину як звичайного вбивства, а не як убивства з корисливих мотивів, була неправильною й дозволила слідству обійти
вимогу обов’язкового юридичного представництва. Суд указує, що
він вивчав подібні заяви в деяких справах проти України, де обставини наводили на сильну підозру в наявності прихованої мети у початковий кваліфікації злочину, а заявники були по суті позбавлені
можливості отримати належну правову допомогу, завдяки тому, як
слідчий використовував свої повноваження щодо кваліфікації зло-
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чину (див. Yaremenko v. Ukraine вище, §§87 і 88; і Leonid Lazarenko v.
Ukraine, № 22313/04, §54, 28 жовтня 2010). Так само, як і в згаданих
справах, в цій справі влада мала інформацію, включаючи свідчення заявника (див. §9 вище), про те, що вбивство пана Т. пов’язане
з крадіжкою грошей та коштовностей. Попри це, на підставі свідчень
від 12 травня 1998 року, заявника звинувачено в скоєнні простого
вбивства, і тільки два місяці по тому слідчий перекваліфікував обвинувачення заявника на вбивство з корисливих мотивів, яке передбачало обов’язкову участь адвоката в справі. У зв’язку з цим, Суд
знову висловлює стурбованість ще одним прикладом цього зловживання, при якому, попри те, що заявник був спочатку затриманий за підозрою в скоєнні більш тяжкого злочину, органи слідства
пізніше «штучно» занизили ступінь тяжкості звинувачення, щоби
кваліфікувати його за статтею Кримінального кодексу, яка передбачає обов’язкове надання адвоката підозрюваному.
41. На підставі вищеподаного, Суд доходить висновку, що в даному випадку мало місце порушення статті 6 §§1 і 3 (c) Конвенції.
B. Допит свідків

42. Заявник стверджував, що слідство кілька разів змінювало
оцінний час вбивства, що вимагало виклику свідків, які могли б дати свідчення про те, що бачили заявника в іншому місці у відповідний час.
43. Уряд стверджував, що матеріали справи не містять жодної інформації про вимоги заявника викликати цих свідків. Навіть
більше, його скарги з приводу відмови викликати в суд свідків була
вивчена Верховним Судом, який не знайшов таку відмову підставою
для скасування вироку, обґрунтовуючи це тим, що свідчення даних
свідків не спростовують факту скоєння вбивства заявником. Уряд
вважав, що заявник не надав доказів того, що свідчення цих свідків
були необхідними для підтвердження його невинуватості та визначення істини у справі.
44. Суд повторює, що всі докази повинні зазвичай надаватися
у відкритому судовому засіданні, за присутності обвинуваченого,
з метою надати можливість для обміну доводами. Існують винятки
з цього принципу, але вони не повинні порушувати право на захист.
Може виникнути необхідність використовувати в певних обстави-
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нах показання, отримані на стадії слідства. Якщо обвинуваченому
надано адекватну й належну можливість оскаржити такі свідчення
відразу після їх отримання або на більш пізній стадії, допущення їх
як доказів не суперечить положенням статті 6 §§1 і 3 (d). Проте, як наслідок, засудження обвинуваченого не може ґрунтуватися виключно
або вирішальною мірою на свідченнях, які сторона захисту не мала
можливості оскаржити (див. Zhoglo, цит. вище, §§38–40 з подальшими посиланнями).
45. Суд зазначає, що в цій справі деякі свідки не були допитані
судом, і заявник не мав очної ставки з ними; проте, Верховний Суд
у своєму рішенні дійшов висновку, що свідчення цих вищезгаданих
свідків не мали вирішального значення для висновків нижчестоящих судів (див. §25 вище). Також з обставин справи не видно, що ці
свідки могли скласти алібі заявнику, оскільки вони бачили заявника лише епізодично і завжди біля місця скоєння злочину, оскільки
заявник і жертва проживали в одному будинку (див. §§7 і 24 вище).
Отже, Суд не переконаний, що відмова національних судів допитати свідків, на яких указував заявник, була досить значною, щоби по
значитися на результаті кримінального процесу. Отже, ця частина
заяви є явно необґрунтованою і має бути відхилена на підставі статті 35 §§3 (a) і 4 Конвенції.
II. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЙ
46. Заявник також скаржився за статтею 3 Конвенції на жорстоке поводження з боку співробітників міліції та відсутність розслідування з приводу поганого поводження. Посилаючись на статтю 5 §1
Конвенції, заявник скаржився на те, що його тримання під вартою
було незаконним і довільним. Також він скаржився на порушення
статті 6 §§1 і 2 Конвенції, які полягали в тому, що його справа була
незаконно передано до Сумського обласного суду, який не мав відповідної територіальної юрисдикції у цій справі; слідство приховало важливі частини доказів; на суди чинився тиск; розгляд у справі
було надмірно тривалим.
47. Уважно вивчивши твердження заявника в світлі всього матеріалу, наданого на його розгляд, Суд знаходить, що вони не виявляють жодних порушень прав і свобод, передбачених Конвенцією.
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З цього випливає, що ця скарга має бути визнана неприйнятною відповідно до статті 35 §§1, 3 (a) і 4 Конвенції.
III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 46 КОНВЕНЦІЇ
48. Перш ніж розглянути вимоги заявника щодо справедливої
сатисфакції, висунуті їм відповідно до статті 41 Конвенції і що стосуються обставин справи, Суд вважає за необхідне визначити, які
наслідки можуть випливати зі статті 46 Конвенції для держави-відповідача. Стаття 46 Конвенції передбачає наступне:
«1. Високі Договірні Сторони зобов’язуються виконувати остаточні
рішення Суду в будь-яких справах, у яких вони є сторонами.
2. Остаточне рішення Суду передається Комітету Міністрів, який
здійснює нагляд за його виконанням».

49. Суд повторює, що стаття 46 Конвенції, якщо тлумачити її в світлі статті 1, покладає на державу-відповідача правовий
обов’язок вжити, під контролем Комітету Міністрів, необхідні загальні або індивідуальні заходи для забезпечення прав заявника,
які Суд визнав порушеними. Такі заходи також повинні бути стосовно інших осіб, які є в такій самій ситуації, як і заявник, особливо
шляхом вирішення проблем, які привели до висновків Суду (див.
Scozzari and Giunta v. Italy [GC], №№ 39221/98 та 41963/98, §249, ECHR
2000-VIII; Christine Goodwin v. the United Kingdom [GC], № 28957/95,
§120, ECHR 2002-VI; Lukenda v. Slovenia, № 23032/02, §94, ECHR 2005-X;
та S. and Marper v. the United Kingdom [GC], №№ 30562/04 та 30566/04,
§134, ECHR 2008–...). Цей обов’язок наполегливо підкреслював Комітет Міністрів під час контролю за виконанням рішень Суду (див.,
наприклад, ResDH(97)336, IntResDH(99)434, IntResDH(2001)65 and
ResDH(2006)1). Теоретично, Суд не повинен визначати, які заходи
відшкодування можуть бути вжиті державою-відповідачем для виконання її обов’язку за статтею 46 Конвенції. Проте, Суд зацікавлений сприяти швидкому та ефективному усуненню недоліків, виявлених в національній системі захисту прав людини (див. Driza v.
Albania, № 33771/02, §125, ECHR 2007-XII (витяг)).
50. У цій справі Суд установив порушення статті 6 §§1 і 3 (c)
Конвенції щодо адміністративного арешту заявника та початкової
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кваліфікації злочину, у скоєнні якого його підозрювали. Можна сказати, що ці дві проблеми періодично повторюються в практиці Суду
щодо України.
51. Практика адміністративного арешту особи з метою отримати
можливість допитати його як підозрюваного в скоєнні злочину була
раніше визнана Судом довільною з погляду статті 5 Конвенції, оскільки органи влади не забезпечили заявникам процесуальних прав
підозрюваного в злочині (Doronin v. Ukraine, № 16505/02, §56, 19 лютого 2009 та Oleksiy Mykhaylovych Zakharkin v. Ukraine, № 1727/04, §88,
24 червня 2010). У справі Nechiporuk and Yonkalo v. Ukraine (№ 42310/04,
§264, 21 квітня 2011) Суд підкреслив, що формально застосувавши до
заявника адміністративне затримання, а фактично поводячись з ним
як з підозрюваним у скоєнні злочину, співробітники міліції позбавили його можливості скористатися послугами адвоката, участь якого
була би обов’язковою за українським законом, якби його звинувачували у вбивстві, скоєному групою осіб та/або з корисливих мотивів,
у злочині, щодо якого його насправді допитували.
52. Також було встановлено, що практика застосування початкової кваліфікації злочину як менш серйозного, яке не вимагає
обов’язкової участі адвоката, застосовувалася так, що заявники на
ділі позбавлялися можливості отримати ефективну правову допомогу, завдяки способу використання слідчим його розсуду щодо
кваліфікації злочину, що розслідується (див. Yaremenko v. Ukraine,
цит. вище, §§87 і 88; Leonid Lazarenko v. Ukraine, цит. вище, §54;
та Bortnik v. Ukraine, № 39582/04, §45, 27 січня 2011).
53. Суд не може запропонувати конкретні заходи, яких необхідно вжити в цьому контексті, але зазначає, що ці проблеми повинні
бути вирішені національною владою, щоб уникнути в майбутньому
подібних скарг.
54. Це стало практикою Суду, коли при виявленні недоліків
національної правової системи, він визначає їх джерело, щоби допомогти Договірній Стороні в пошуку належного вирішення і Комітету Міністрів у здійсненні нагляду над виконанням рішень (див.,
наприклад, Maria Violeta Lăzărescu v. Romania, № 10636/06, §27, 23 лютого 2010; Driza, вищенаведене, §§122–126; і Ürper and Others v. Turkey,
№№ 14526/07, 14747/07, 15022/07, 15737/07, 36137/07, 47245/07, 50371/07,
50372/07 та 54637/07, §§51 і 52, 20 жовтня 2009). З огляду на структурний характер проблеми, виявленої в цій справі, Суд підкреслює, що
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повинна бути проведена невідкладна реформа законодавства та адміністративної практики, щоб привести це законодавство й практику у відповідність до висновків Суду в даному рішенні та до вимог
статті 6. Суд залишає за державою, під наглядом Комітету Міністрів,
визначити найбільш підходящий спосіб вирішення цих проблем.
IV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
55. Стаття 41 Конвенції приписує:
«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

56. Заявник вимагав 100 000 євро як компенсацію моральної
шкоди.
57. Уряд вказувало на те, що ці вимоги є непідтвердженими
будь-якими суттєвими доказами.
58. З огляду на висновок щодо несправедливості національних
розглядів, в результаті яких заявник був засуджений, Суд вважає,
що для належного захисту прав людини має бути проведено повторний судовий розгляд (можливість якого передбачено в українському
законодавстві), якщо заявник звернеться з таким проханням. При
будь-якому такому розгляді повинні строго дотримуватися матеріальні та процесуальні гарантії, закріплені в статті 6 Конвенції.
Такий перегляд, в принципі, є відповідним способом компенсації
за допущені порушення (див. Nadtochiy v. Ukraine, № 7460/03, §55,
15 травня 2008). На цих підставах Суд находить, що визнання порушень само з себе є досить справедливою сатисфакцією.
B. Судові витрати

59. Заявник також вимагав 4400 євро як компенсацію витрат,
зроблених ним під час розгляду його скарги Судом. Він надав копію
договору, укладеного з паном Бущенком 12 лютого 2003 року та копії
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двох актів виконаних робіт: від 20 березня 2003 року на суму 3200 євро та від 27 березня 2010 року на суму 1200 євро. Обидва акти стосувалися до договору про юридичну допомогу.
60. Уряд не погодився з цим, поставивши під сумнів справжність наданих документів, в яких були визначені різні суми й дати
правової допомоги, не відповідали іншим документам стосовно надання заявникові правової допомоги.
61. У світлі матеріалів, наявних в його розпорядженні, а також зауважень сторін, Суд вважає, що документи, надані заявником на підтвердження його вимог про відшкодування судових та інших витрат,
ненадійні і на цій підставі відхиляє вимоги заявника з цього приводу.
C. Пеня

62. Суд вважає за доцільне, щоби пеня ґрунтувалася на граничній кредитній ставці Європейського центрального банку з додаванням трьх відсоткових пунктів.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує, що скарга заявника за статтею 6 §§1 і 3 Конвенції
на те, що він був засуджений на підставі викривальних показань,
отриманих у результаті порушення його права зберігати мовчання
і привілею від самовикриття, і що він був позбавлений можливості
здійснити своє право на захист під час допиту на початковій стадії
розслідування, є прийнятною, а решту скарги — неприйнятними;
2. Постановляє, що мало місце порушення статті 6 §§1 і 3 (c) Конвенції щодо права заявника на захист і привілеїв проти самовикриття;
3. Постановляє, що встановлення порушення само з себе є достатньою та справедливою сатисфакцією за завдану заявникові моральну шкоду;
4. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливого відшкодування.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 3 листопада 2011 року, відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду.
К. Вестердік
секретар

Д. Шпільманн
голова
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «РИСОВСЬКИЙ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 29979/04)
Рішення
Страсбург
20 жовтня 2011 року
ОСТАТОЧНЕ
20 січня 2012 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Рисовський проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. Д. Шпільманн, голова,
пані Е. Фура-Сандстрем,
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п. К. Юнґвірт,
п. Б. М. Зупанчіч,
п. М. Віллігер,
пані Г. Юдківська,
пані А. Нуссбергер,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 27 вересня 2011 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу розпочато за заявою (№ 29979/04), яку 7 серпня 2004 року
подав до Суду проти України відповідно до статті 34 Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадянин України Іван Григорович Рисовський (далі — заявник).
2. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений — п. Ю. Зайцев.
3. Заявник стверджував, що органи державної влади безпідставно не виконали рішення суду, постановлене на його користь,
втручались у його можливість володіти земельною ділянкою, а також що не було ефективних засобів юридичного захисту у зв’язку
з цими скаргами.
4. 16 листопада 2009 року Голова п’ятої секції вирішив повідомити про заяву Уряд. Також було вирішено питання щодо суті та прийнятності заяви розглядати одночасно (пункт 1 статті 29).

ФАКТИ
І. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник народився у 1953 році та проживає в селі Зубра Пустомитівського району Львівської області.
6. 11 травня 1992 року Пустомитівська районна рада (далі —
районна рада) прийняла рішення про вилучення у сільськогосподарського підприємства «Л.» земельної ділянки з метою передан-
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ня її у постійне користування окремим фермерам (далі — рішення
1992 року). Частину цієї земельної ділянки площею 4 га, яка належала селу Зубра, було виділено заявникові.
7. 27 квітня 1993 року на ім’я заявника як фізичної особи було видано Державний акт на право користування землею, яким засвідчувалося його безстрокове право користуватися земельною ділянкою
для ведення фермерського господарства.
А. Невиконання рішення суду
від 10 березня 1994 року

8. У невизначену дату заявник звернувся до арбітражного суду
Львівської області з позовом про відмову Зубрянської сільської ради
(далі — сільська рада) відвести його господарству в натурі земельну
ділянку, на яку він мав право згідно з Державним актом на право
користування землею.
9. 10 березня 1994 року зазначений суд зобов’язав сільську раду
виділити фермерському господарству заявника земельну ділянку до
10 квітня 1994 року.
10. Це рішення (далі — рішення суду 1994 року), до якого
у 1996 році було внесено виправлення, набрало законної сили та було
пред’явлено до виконання. Кілька разів судові виконавці зверталися
до сільської ради з вимогою виділити земельну ділянку. Проте остання відмовлялася, стверджуючи, що у громади не було землі для
розподілу, а всі наявні земельні ділянки на законних підставах займали інші особи.
11. 4 жовтня 2000 року сільська рада прийняла формальне рішення про відмову виділити фермерському господарству заявника земельну ділянку, зазначивши, що вільні земельні ділянки відсутні.
12. 1 березня 2001 року арбітражний суд Львівської області скасував це рішення як незаконне, встановивши, що попереднє рішення арбітражного суду, яким було підтверджено право фермерського
господарства заявника на земельну ділянку, ніколи не оскаржувалося згідно з чинним процесуальним законодавством і, таким чином,
залишалося чинним і підлягало виконанню.
13. У невстановлену дату державні виконавці знищили наказ
і закрили виконавче провадження.
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14. 6 березня 2008 року заявник, діючи від імені свого фермерського господарства, оскаржив дії державних виконавців у зв’яз
ку з невиконанням рішення суду 1994 року і вимагав відновлення
виконавчого провадження.
15. 27 травня 2008 року господарський (колишній арбітражний)
суд Львівської області частково задовольнив цю скаргу. Він зазначив,
що рішення суду ніколи скасовано не було та залишалося чинним на
час подій. Він також встановив, що невиконання державними виконавцями відповідного рішення та знищення виданого арбітражним
судом наказу не відповідало закону.
16. 9 березня 2010 року апеляційний господарський суд Львівської області залишив це рішення без змін, доповнивши його резолютивну частину висновком, що вимога заявника про відновлення виконавчого провадження задоволенню не підлягає.
17. Сторони не повідомили Суд, чи оскаржувалось це рішення
далі.
В. Скасування рішення 1992 року

18. 25 листопада 1998 року прокурор Пустомитівського району
Львівської області вніс протест на рішення 1992 року про виділення
заявнику земельної ділянки.
19. 4 грудня 1998 року районна рада скасувала зазначене рішення на
підставі цього протесту та звернулася до прокурора з вимогою ініціювати провадження зі скасування виданого заявникові Державного акта
на право користування землею та його реєстрації як фермера.
20. Заявник оскаржив це рішення до арбітражного суду Львів
ської області.
21. 4 лютого 1999 року суд постановив рішення на користь заявника. Він встановив, що районна рада не мала повноважень втручатися у використання заявником земельної ділянки, за винятком
випадку визнання такого використання незаконним відповідно до
процедури, встановленої статтею 49 Закону України «Про власність».
Він також зазначив, що доводи, наведені радою в обґрунтування скасування рішення, не становили законну підставу для позбавлення
заявника права користування земельною ділянкою. Як вбачається
з матеріалів справи, це рішення не було оскаржено та набрало законної сили.
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22. 14 червня 1999 року голова арбітражного суду Львівської області переглянув це рішення в порядку нагляду на підставі заяви
відповідача та залишив його без змін.
23. 1 грудня 1999 року Вищий арбітражний суд скасував ці судові рішення та направив справу на новий розгляд.
24. 20 квітня 2000 року арбітражний суд Львівської області дійшов висновку, що скасування відповідачем рішення 1992 року не
відповідало статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування», а отже, було незаконним. З матеріалів справи вбачається, що
рішення арбітражного суду оскаржено не було та набрало законної сили.
25. 12 липня 2000 року заступник голови арбітражного суду
Львівської області переглянув це рішення в порядку нагляду на підставі заяви відповідача та залишив його без змін.
26. У невстановлену дату зазначені судові рішення було скасовано, а справу направлено на новий судовий розгляд.
27. 19 грудня 2002 року господарський (колишній арбітражний)
суд Львівської області відмовив у задоволенні позову заявника. Він
зазначив, що 28 січня 1992 року Пустомитівська районна рада прийняла рішення про надання земельних ділянок, вилучених у сільськогосподарського підприємства «Л.» для виділення окремим
фермерам, його (колишнім) працівникам згідно з чинними на той
час статтею 7 Закону України «Про селянське (фермерське) господар
ство» та статтею 5 Земельного кодексу України. Оскільки заявник
не був працівником підприємства «Л.», він не мав права отримувати ділянку з відповідних земель. Суд також зазначив, що позасудова процедура скасування рішення районної ради була законною,
оскільки згідно із Законом України «Про прокуратуру» прокурор
мав право вносити протести на незаконні рішення різних органів
і зобов’язувати їх переглядати свої рішення та усувати, за необхідності, їх недоліки. Щодо направленої прокурору вимоги районної
ради ініціювати провадження зі скасування Державного акта на
право користування землею та реєстрації заявника як фермера, то
це були лише рекомендації і як такі не мали жодного значення для
прав заявника. 15 травня 2003 року апеляційний господарський суд
Львівської області залишив це рішення без змін.
28. Заявник подав касаційну скаргу, стверджуючи, що скасування рішення від 11 травня 1992 року не відповідало застосовним у цій
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справі нормам матеріального та процесуального законодавства.
Зокрема, у результаті цього скасування заявник був de facto позбавлений земельної ділянки з підстав, не передбачених чинним законодавством, та з порушенням процедурних вимог, відповідно до яких
рішення про таке позбавлення могло бути прийнято лише у результаті
судового провадження.
29. 14 січня 2004 року Вищий господарський суд залишив попередні судові рішення без змін, зазначивши, що заявник ніколи не
подавав належної заяви про виділення земельної ділянки та що,
оскільки він ніколи не працював на підприємстві «Л.», підстав для
включення його до списку осіб, які мали право отримати землю цього підприємства в першочерговому порядку, не було. У світлі зазначеного також не було підстав для висновку, що прокурор незаконно
вніс протест на рішення 1992 року чи що районна рада незаконно
його скасувала у відповідь на цей протест.
30. 15 квітня 2004 року Верховний Суд України відмовив у порушенні касаційного провадження за скаргою заявника.
31. Надалі заявник безуспішно намагався домогтися відновлення провадження у справі та перегляду рішення від 19 грудня
2002 року.
32. Із матеріалів справи незрозуміло, чи розглядали будь-коли
національні судові органи питання дійсності належного Державного
акта на право користування землею, який був у заявника.

ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
А. Конституція України 1996 року

33. Стаття 144 Конституції України передбачає:

Стаття 144
«Органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов’язковими до виконання
на відповідній території.
Рішення органів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України зупиняються у встановленому
законом порядку з одночасним зверненням до суду».
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В. Земельний кодекс України від 18 грудня 1990 року
(втратив чинність 1 січня 2002 року
після набрання чинності Земельним кодексом України
від 25 жовтня 2001 року)

34. Відповідні положення Кодексу передбачали:

Стаття 23
Документи, що посвідчують право на земельну ділянку
«Право власності або право постійного користування землею посвідчується державними актами, які видаються і реєструються сільськими, селищними, міськими, районними Радами народних депутатів...».

С. Закон України № 697XII «Про власність»
від 7 лютого 1991 року
(втратив чинність 20 червня 2007 року)

35. Відповідні положення Закону передбачали:

Стаття 48
«<...>
3. Захист права власності здійснюється судом, арбітражним судом
або третейським судом.
<...>
5. Положення щодо захисту права власності поширюються також
на особу, яка хоча і не є власником, але володіє майном на праві ...
довічного успадковуваного володіння або на іншій підставі, передбаченій законом чи договором. Ця особа має право на захист свого
володіння також від власника».

Стаття 49
Правомірність володіння майном

Володіння майном вважається правомірним, якщо інше не
буде встановлено судом, арбітражним судом, третейським
судом.
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Стаття 51
Захист права власності на землю
1. Громадянин не може бути позбавлений права власності на земельну ділянку поза його волею інакше, як на підставі рішення суду,
у випадках, передбачених законодавчими актами України...».
D. Закон України № 2009XII «Про селянське
(фермерське) господарство» від 20 грудня 1991 року
(втратив чинність 1 серпня 2003 року
після набрання чинності Законом України
від 19 червня 2003 року
«Про фермерське господарство»)

36. Відповідно до статті 2 Закону фермерське господарство могло бути створено однією особою або родичами (включаючи далеких
родичів), які об’єдналися для роботи в цьому господарстві. Державний акт на право приватної власності на землю або Державний акт
на право постійного користування землею видавався на ім’я голови
селянського (фермерського) господарства.
37. Відповідно до статті 5 Закону земельні ділянки для ведення
селянського (фермерського) господарства виділялись громадянам із
земель запасу, а також земель, вилучених у сільськогосподарських
товариств і наданих фермерським господарствам у постійне успадковуване користування чи оренду або переданих у приватну
власність.
38. Згідно зі статтею 7 члени колективних сільськогосподарських
підприємств та інших сільськогосподарських кооперативів, працівники сільськогосподарських акціонерних товариств, які побажали
вести селянське (фермерське) господарство, мали право за рішенням відповідної місцевої ради отримати земельні ділянки у розмірі,
який відповідав їхній частці у колективному сільськогосподарському підприємстві (кооперативі, акціонерному товаристві). Виділенню
підлягали земельні ділянки, вилучені із земель зазначених підприємств (кооперативів, акціонерних товариств), або земельні ділянки
із земель запасу.
39. Відповідно до статті 17 володіння, користування та розпорядження майном здійснювалося членами селянського (фермерського)
господарства за взаємною домовленістю.
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Е. Закон України № 280/97BP «Про місцеве самоврядування
в Україні» від 21 травня 1997 року

40. Відповідні положення Закону передбачають:

Стаття 59
«<...>
10. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку...».
F. Закон України № 1789XII «Про прокуратуру»
від 5 листопада 1991 року

41. Відповідно до частини другої статті 20 та статті 21 Закону
прокурори мають право вносити протести на рішення місцевих рад,
які вони вважають незаконними. Протест прокурора зупиняє дію
відповідного акта та підлягає обов’язковому розгляду радою у десятиденний строк після його надходження. Про наслідки розгляду
протесту в цей же строк повідомляється прокурору. Рада може відхилити протест; у цьому разі прокурор має право звернутися до суду
із заявою про визнання акта незаконним.
G. Рішення Конституційного Суду України № 7рп/2009
від 16 квітня 2009 року (Справа про скасування актів
органів місцевого самоврядування)

42. У відповідній частині Рішення зазначено:
«<...>
Конституційний Суд України зазначає, що в Конституції України
закріплено принцип, за яким права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, яка відповідає перед людиною за свою діяльність (стаття 3). Органи місцевого самоврядування є відповідальними за свою діяльність перед
юридичними і фізичними особами (стаття 74 Закону «Про місцеве
самоврядування в Україні»). Таким чином, органи місцевого самоврядування не можуть скасовувати свої попередні рішення, вносити до них зміни, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли
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правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав
та охоронюваних законом інтересів, і суб’єкти цих правовідносин
заперечують проти їх зміни чи припинення. Це є «гарантією стабільності суспільних відносин» між органами місцевого самоврядування і громадянами, породжуючи у громадян впевненість у тому,
що їхнє існуюче становище не буде погіршене прийняттям більш
пізнього рішення...
Ненормативні правові акти органу місцевого самоврядування є актами одноразового застосування, вичерпують свою дію фактом їхнього виконання, тому вони не можуть бути скасовані чи змінені
органом місцевого самоврядування після їх виконання...».

ПРАВО
І. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ
43. Заявник скаржився на те, що тривале невиконання рішення
суду 1994 року, яким сільську раду було зобов’язано відвести в натурі земельну ділянку для його фермерського господарства, не відповідало пункту 1 статті 6 Конвенції. У відповідній частині це положення передбачає:
«Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи
упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків
цивільного характеру...».
A. Щодо прийнятності

44. Уряд доводив, що ця скарга є несумісною ratione personae із
зазначеним положенням, оскільки саме фермерське господарство
заявника, а не він особисто, було стороною відповідного провадження. Тому це провадження не стосувалося визначення цивільних
прав та обов’язків заявника.
45. Заявник загалом не погодився.
46. Суд зазначає, що термін «потерпілий» у статті 34 Конвенції
позначає особу, яка зазнала прямого впливу відповідної дії або без-
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діяльності (див., наприклад, рішення у справі «Савенко проти Росії»
(Savenko v. Russia), заява № 28639/03, п. 25, від 14 червня 2007 року).
Далі Суд повторює, що для цілей визначення статусу заявника як потерпілого від порушення статті 6 Конвенції слід, як правило, розрізняти правосуб’єктність учасника товариства, який формально не
брав участі у провадженні, та відповідного товариства, яке брало
участь (див. там само). З іншого боку, якщо товариство, яке брало
участь у національному провадженні, мало єдиного власника, Суд
визнавав повноваження цього власника подати скаргу за статтею
6 Конвенції у його особистій якості, тим самим підтвердивши тісний зв’язок між правосуб’єктністю заявника як фізичної особи та як
власника товариства (див., наприклад, рішення у справах «Фурман
проти Росії» (Furman v. Russia), заява № 5945/04, п. 19, від 5 квітня
2007 року, «Ґраберска проти Колишньої Югославської Республіки Македонія» (Graberska v. «the former Yugoslav Republic of Macedonia»), заява
№ 6924/03, п. 41, від 14 червня 2007 року, та «Гумбатов проти Азербайджану» (Humbatov v. Azerbaijan), заява № 13652/06, п. 21, від 3 грудня 2009 року). Подібного висновку Суд також дійшов у справі, в якій
заяву від свого імені подали всі члени кооперативу, який був стороною в національному провадженні (див. рішення у справі «Джафарлі та інші проти Азербайджану» (Jafarli and Others v. Azerbaijan), заява
№ 36079/06, пункти 40–41, від 29 липня 2010 року).
47. Повертаючись до обставин цієї справи, Суд зазначає, що рішення суду 1994 року було ухвалено на користь фермерського господарства заявника, а не його самого як фізичної особи. Він також
зауважує, що відповідно до чинного на той час Закону «Про селянське (фермерське) господарство» заявник міг бути власником фермерського господарства одноособово або спільно з родичами (див.
вище пункт 36). Проте з матеріалів справи неясно, чи були його родичі офіційними членами його фермерського господарства. З іншого
боку, навіть якщо припустити, що заявник не був одноосібним власником фермерського господарства, відповідно до чинного на той
час закону майном фермерського господарства володіли, користувались і розпоряджались усі його члени за взаємною домовленістю
(див. вище пункт 39). Крім того, вартий уваги той факт, що лише заявник діяв від імені фермерського господарства у взаємовідносинах
з органами влади, тоді як інші члени фермерського господарства
(якщо такі були) ніколи не заперечували його позиції. Врешті-решт,
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у 1992 році саме на його ім’я як фізичної особи йому було виділено
спірну земельну ділянку і також на своє ім’я він отримав Державний
акт на право користування землею.
48. За цих обставин неприроднім був би висновок, що провадження, у результаті якого було підтверджено право фермерського
господарства заявника на земельну ділянку, не було визначальним
для цивільних прав і обов’язків заявника. Відповідно заявник може
вважати себе потерпілим від невиконання рішення суду 1994 року.
Отже, заперечення Уряду має бути відхилено.
49. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Він також зазначає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже,
вона повинна бути визнана прийнятною.
b. Щодо суті

50. Уряд не надав жодних коментарів щодо суті скарги заявника.
51. Заявник стверджував, що, невиконанням рішення суду
1994 року було порушено його права, гарантовані пунктом 1 статті 6
Конвенції.
52. Насамперед Суд повторює, що відповідно до його значної
за обсягом практики виконання остаточного рішення, постановленого судом, розглядається як невід’ємна частина «суду» в розумінні статті 6 Конвенції (див., серед багатьох інших джерел, рішення
у справі «Горнсбі проти Греції» (Hornsby v. Greece), Reports of Judgments
and Decisions, 1997II, п. 40, від 19 березня 1997 року, та зазначене
вище рішення у справі «Гумбатов проти Азербайджану» (Humbatov v.
Azerbaijan), п. 28), а тривале невиконання національними органами
судового рішення, постановленого проти них, становить, за загальним правилом, порушення цього положення (див., серед багатьох
інших джерел, рішення у справі «Юрій Миколайович Іванов проти України» (Yuriy Nikolayevich Ivanov v. Ukraine), заява № 40450/04, пункти 53–54, ECHR 2009-... (витяги)).
53. Повертаючись до обставин справи, яка розглядається, Суд
повторює, що рішення суду від 10 березня 1994 року, яке не було оскаржене та набрало законної сили, не було виконано. Хоча 4 грудня 1998 року рішення районної ради 1992 року, яким заявнику було

195

Справи, які стосуються права на справедливий суд

виділено спірну земельну ділянку та на підставі якого ухвалено відповідне судове рішення, було скасовано як таке, що прийняте помилково, видається, що це скасування не мало формального впливу на обов’язковий характер рішення суду. Навпаки, його чинність
після зазначеної дати була опосередковано підтверджена рішенням
суду від 1 березня 2001 року про визнання незаконним рішення сільської ради не виконувати його (див. вище пункт 12). Крім того, у 2008
та 2010 роках суди визнали обґрунтованими скарги заявника про незабезпечення державними виконавцями виконання зазначеного рішення суду в установлений строк (див. вище пункти 15–16).
54. Як наслідок, строк невиконання рішення суду у цій справі
перевищив сімнадцять років. Строк, який підпадає під часову юрисдикцію Суду, що починається з 11 вересня 1997 року, становить приблизно чотирнадцять років. Уряд не навів жодного обґрунтованого
виправдання цієї затримки.
55. Не вживши необхідних заходів для виконання остаточного
рішення суду у цій справі, органи влади позбавили положення пунк
ту 1 статті 6 Конвенції їхньої корисної дії.
56. Відповідно було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції.
ІІ. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 1 ПЕРШОГО ПРОТОКОЛУ
57. Заявник також скаржився, що неможливість отримати в натурі земельну ділянку, виділену йому для ведення фермерського
господарства відповідно до рішення 1992 року, становила незаконне та непропорційне втручання у його права, гарантовані статтею 1
Першого протоколу. Відповідне положення Конвенції передбачає:
«Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм
майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як
в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Проте попередні положення жодним чином не обмежують
право держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном
відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати
податків чи інших зборів або штрафів».
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A. Щодо прийнятності

58. Уряд доводив, що, по суті, ця скарга стосувалася невиконання рішення суду 1994 року та як така була несумісною ratione personae
з положеннями Конвенції, оскільки, подібно до доводів щодо прийнятності скарги за статтею 6, земельну ділянку було виділено фермерському господарству заявника, а не йому особисто.
59. Заявник загалом підтримав свої вимоги.
60. Суд повторює, що подібно до зазначених вище міркувань
стосовно статусу потерпілого від порушення статті 6 Конвенції, одноосібний власник товариства може вважати себе потерпілим від
втручання в його особисті права за статтею 1 Першого протоколу
в результаті дій, спрямованих проти його товариства (див., серед
інших джерел, ухвали щодо прийнятності у справах «Анкаркрона
проти Швеції» (Ankarcrona v. Sweden), заява № 35178/97, від 27 червня
2000 року, «Носов проти Росії» (Nosov v. Russia), заява № 30877/02, від
20 жовтня 2005 року, а також зазначене вище рішення у справі «Гумбатов проти Азербайджану» (Humbatov v. Azerbaijan), п. 21). У нещодавній справі «Хамідов проти Росії» (Khamidov v. Russia) (заява № 72118/01,
п. 125, ECHR 2007-XII (витяги)) Суд дійшов висновку про застосовність статті 1 Першого протоколу до скарги про втручання в сімейний бізнес, поданої від свого імені одним із двох задіяних у ньому
братів. У цій справі Суд взяв до уваги ту обставину, що у національному провадженні ці брати діяли спільно, а заяву, подану заявником
до Суду, загалом підтримував і його брат.
61. Повертаючись до обставин цієї справи, Суд вважає, що його
висновки про тісний зв’язок між інтересом заявника щодо спірної
земельної ділянки як фізичної особи та як власника фермерського
господарства так само стосуються і цієї справи (див. вище пункти
47–48). У світлі вищезазначеного Суд відхиляє заперечення Уряду.
62. Крім того він зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у розумінні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції і не
є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже, вона повинна бути визнана прийнятною.
b. Щодо суті

63. Уряд не подав зауважень щодо суті цієї скарги.

197

Справи, які стосуються права на справедливий суд

64. Зі свого боку, заявник у своїх зауваженнях у відповідь на зауваження Уряду в цілому підтримав подані ним раніше доводи про
те, що підхід державних органів до його ситуації не був ані законним, ані справедливим. Зокрема, вони відмовили йому у відведенні
земельної ділянки в натурі без жодного правового підґрунтя, навіть
після підтвердження його права на це рішенням суду 1994 року. Крім
того у 1998 році вони безпідставно скасували рішення 1992 року,
таким чином позбавивши його юридичних підстав для володіння
з мотивів, не передбачених нормами чинного матеріального права.
Процедура, у результаті якої це рішення було скасовано, була незаконною та неконституційною, оскільки відповідно до застосовних
правових норм рішення районної ради могло бути скасовано лише
в результаті змагального судового провадження, як це підтверджено рішенням Конституційного Суду України 2009 року. У результаті
незаконного та тривалого втручання державних органів у право заявника на використання законно наданої йому земельної ділянки
для ведення фермерського господарства він зазнав не лише психологічних страждань, а й матеріальної шкоди. Зокрема, у період між
1992 і 1998 роками він був зобов’язаний сплачувати земельний податок на ділянку, яку він ніколи не використовував. Він також даремно придбав деяку сільськогосподарську техніку й інші товари
та втратив значні доходи. У той же час, не було жодного публічного
інтересу в перешкоджанні використанню ним своєї землі для ведення фермерського господарства, оскільки de facto її присвоїли двоє
засновників сільськогосподарського підприємства «Л.» і ніколи не
передавали працівникам.
65. За відсутності будь-яких заперечень з боку Уряду Суд вважає, що право заявника використовувати чотири гектари землі для
ведення фермерського господарства, яке ґрунтувалось на рішенні 1992 року, становило «майно», яке підпадає під захист статті 1
Першого протоколу (див., mutatis mutandis, рішення від 24 червня
2003 року у справі «Стреч проти Сполученого Королівства» (Stretch v.
the United Kingdom), заява № 44277/98, пункти 32–35). Отже, зазначене
положення Конвенції є застосовним до цієї справи.
66. На думку Суду, скарга заявника у цій справі складається з трьох окремих, але тісно взаємопов’язаних аспектів, які треба
розглядати разом: відмови сільської ради виконати рішення суду
1994 року; скасування районною радою свого ж рішення від 1992 року
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та в цілому ставлення державних органів до прав заявника на земельну ділянку.
67. Що стосується першого аспекту, то відповідно до усталеної
практики Суду неспроможність державних органів надати заявнику майно, присуджене йому згідно з остаточним рішенням суду,
зазвичай становить втручання, несумісне з гарантіями, закріпленими в пункті 1 статті 1 Першого протоколу (див., серед інших джерел, рішення у справах «Бурдов проти Росії» (Burdov v. Russia), заява
№ 59498/00, п. 40, ECHR 2002-III, «Ясійньєне проти Литви» (Jasinien v.
Lithuania), заява № 41510/98, п. 45, від 6 березня 2003 року, та «Войтенко проти України» (Voytenko v. Ukraine), заява № 18966/02, пункти
53–55, від 29 червня 2004 року). Уряд не надав жодного пояснення,
яке б виправдало невиконання рішення у цій справі як «законне»
та дозволило б відхід від зазначених принципів.
68. Щодо другого аспекту скарги, а саме скасування рішення
1992 року, з матеріалів справи вбачається, що це скасування саме по
собі не позбавило чинності належного заявникові Державного акта
на право користування землею та не вплинуло на обов’язкову силу
рішення суду 1994 року (див. вище пункти 12, 14 і 15). Тому неясно,
чи становило це скасування «позбавлення» власності у розумінні
статті 1 Першого протоколу. Проте ця дія, яка фактично анулювала
юридичну підставу, на якій виникло первісне право заявника на землю, становила втручання в зазначене право. У будь-якому випадку,
в контексті цієї справи застосовуються ті самі принципи, незалежно від того, чи становило відповідне втручання «позбавлення власності», чи ні. Зокрема, щоб відповідати Конвенції, цей захід повинен
бути законним і спрямованим на досягнення справедливого балансу
між інтересами суспільства та інтересами заявника (див., серед багатьох інших джерел, зазначене вище рішення у справі «Стреч проти
Сполученого Королівства» (Stretch v. the United Kingdom), п. 36).
69. Суд повторює, що державні органи мотивували скасування
рішення 1992 року тим, що його було прийнято помилково, без урахування попередньої обіцянки про виділення цієї ж землі третім
особам.
70. Аналізуючи відповідність цього мотивування Конвенції, Суд
підкреслює особливу важливість принципу «належного урядування». Він передбачає, що у разі, коли йдеться про питання загального
інтересу, зокрема, якщо справа впливає на такі основоположні пра-
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ва людини, як майнові права, державні органи повинні діяти вчасно
та в належний і якомога послідовніший спосіб (див. рішення у справах «Беєлер проти Італії» [ВП] (Beyeler v. Italy [GC]), заява № 33202/96,
п. 120, ECHR 2000-I, «Онер’їлдіз проти Туреччини» [ВП] (Öneryіldіz v.
Turkey [GC]), заява № 48939/99, п. 128, ECHR 2004-XII, «Megadat.com
S.r.l. проти Молдови» (Megadat.com S.r.l. v. Moldova), заява № 21151/04,
п. 72, від 8 квітня 2008 року, і «Москаль проти Польщі» (Moskal v.
Poland), заява № 10373/05, п. 51, від 15 вересня 2009 року). Зокрема,
на державні органи покладено обов’язок запровадити внутрішні
процедури, які посилять прозорість і ясність їхніх дій, мінімізують ризик помилок (див., наприклад, рішення у справах «Лелас проти Хорватії» (Lelas v. Croatia), заява № 55555/08, п. 74, від 20 травня 2010 року, і «Тошкуце та інші проти Румунії» (Toscuta and Others v.
Romania), заява № 36900/03, п. 37, від 25 листопада 2008 року) і сприятимуть юридичній визначеності у цивільних правовідносинах, які
зачіпають майнові інтереси (див. зазначені вище рішення у справах
«Онер’їлдіз проти Туреччини» (Öneryіldіz v. Turkey), п. 128, та «Беєлер
проти Італії» (Beyeler v. Italy), п. 119).
71. Принцип «належного урядування», як правило, не повинен
перешкоджати державним органам виправляти випадкові помилки, навіть ті, причиною яких є їхня власна недбалість (див. зазначене вище рішення у справі «Москаль проти Польщі» (Moskal v. Poland),
п. 73). Будь-яка інша позиція була б рівнозначною, inter alia, санкціонуванню неналежного розподілу обмежених державних ресурсів,
що саме по собі суперечило б загальним інтересам (див. там само).
З іншого боку, потреба виправити минулу «помилку» не повинна непропорційним чином втручатися в нове право, набуте особою, яка
покладалася на легітимність добросовісних дій державного органу
(див., mutatis mutandis, рішення у справі «Пінкова та Пінк проти Чеської Республіки» (Pincova and Pinc v. the Czech Republic), заява № 36548/97,
п. 58, ECHR 2002-VIII). Іншими словами, державні органи, які не
впроваджують або не дотримуються своїх власних процедур, не повинні мати можливість отримувати вигоду від своїх протиправних
дій або уникати виконання своїх обов’язків (див. зазначене вище рішення у справі «Лелас проти Хорватії» (Lelas v. Croatia), п. 74). Ризик
будь-якої помилки державного органу повинен покладатися на саму
державу, а помилки не можуть виправлятися за рахунок осіб, яких
вони стосуються (див., серед інших джерел, mutatis mutandis, зазна-
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чене вище рішення у справі «Пінкова та Пінк проти Чеської Республіки»
(Pincova and Pinc v. the Czech Republic), п. 58, а також рішення у справі
«Ґаші проти Хорватії» (Gashi v. Croatia), заява № 32457/05, п. 40, від
13 грудня 2007 року, та у справі «Трґо проти Хорватії» (Trgo v. Croatia),
заява № 35298/04, п. 67, від 11 червня 2009 року). У контексті скасування помилково наданого права на майно принцип «належного
урядування» може не лише покладати на державні органи обов’язок
діяти невідкладно, виправляючи свою помилку (див., наприклад,
рішення у справі «Москаль проти Польщі» (Moskal v. Poland), п. 69),
а й потребувати виплати відповідної компенсації чи іншого виду
належного відшкодування колишньому добросовісному власникові
(див. зазначені вище рішення у справах «Пінкова та Пінк проти Чеської Республіки» (Pincova and Pinc v. the Czech Republic), п. 53, та «Тошкуце
та інші проти Румунії» (Toscuta and Others v. Romania), п. 38).
72. Оскільки заявник у цій справі скаржився, що рішення
1992 року було скасовано з порушенням норм чинного національного матеріального та процесуального законодавства, Суд повторює, що національні суди чотирьох інстанцій розглянули ці доводи
та зрештою відхилили їх. Хоча заявник скаржиться, що висновки
судів розходилися з рішенням Конституційного Суду 2009 року (див.
вище пункт 42), Суд зазначає, що це рішення було ухвалено після закінчення провадження у справі заявника. Крім того, хоча Суд може
перевіряти висновки національних судів, коли вони видаються явно
свавільними, завдання тлумачення національного законодавства
належить, головним чином, національним судовим органам, тоді як
Суд, віддаючи належне їх висновкам, має забезпечити, щоб вони відповідали Конвенції (див., наприклад, рішення у справі «Серявін та
інші проти України» (Seryavin and Others v. Ukraine), заява № 4909/04,
п. 40, від 10 лютого 2011 року).
73. Приймаючи згідно з цими принципами висновки національних судів, що процедура скасування рішення 1992 року відповідала
нормам чинного національного законодавства, Суд не переконаний,
що вона передбачала достатні гарантії від зловживань із боку дер
жавних органів. По-перше, видається, що ця процедура дозволяє
державним органам ретроспективно позбавляти особистих прав,
наданих помилково, без будь-якого відшкодування добросовісним
правовласникам. По-друге, видається, що вона надає державним
органам можливість позбавляти таких прав за власним бажанням,
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у будь-який час і без залучення сторін, чиї інтереси зачіпаються.
Суд зазначає, що можливість заінтересованих сторін оскаржити таке позбавлення до суду звичайно зменшує ймовірність свавільного
тлумачення застосовних норм матеріального права державними
органами, які стверджують, що помилилися. З іншого боку, те, що
їх повноваження з перегляду власних рішень, включаючи випадки
виявлення помилки, не обмежено жодними часовими рамками, має
суттєвий негативний вплив на юридичну визначеність у сфері особистих прав і цивільних правовідносин, що шкодить принципу «належного урядування» та вимозі «законності», закріпленим у статті 1
Першого протоколу.
74. Поширюючи вищезазначені міркування на загальний контекст особистої ситуації заявника, Суд вважає, що з огляду на значну свободу, яка надавалася державним органам, а також їх відмову
виконати рішення суду 1994 року, питання «законності» процедури
скасування рішення 1992 року тісно пов’язане та невіддільне від
аналізу того, чи забезпечив загальний підхід, який органи влади застосували у ситуації заявника, справедливий баланс між його інтересами та інтересами суспільства (див., mutatis mutandis, зазначене
вище рішення у справі «Беєлер проти Італії» (Beyeler v. Italy), п. 110).
75. З огляду на це Суд зазначає, що підхід органів влади до ситуації заявника у цій справі був непослідовним і нескоординованим
та характеризувався різними затримками. Зокрема, хоча із самого
початку сільська рада відмовилася виконувати рішення районної
ради 1992 року про виділення заявникові землі, воно було скасовано як помилкове лише через шість років після того, як органи судової влади своїм рішенням підтвердили його законність. Це рішення
суду, в свою чергу, не було оскаржено сільською радою в апеляційному порядку, хоча після набрання ним законної сили районна рада
прийняла формальне рішення його не виконувати. Так само не переглядалися в апеляційному порядку і судові рішення про визнання
незаконним рішення 1998 року про позбавлення заявника його права, а лише згодом були скасовані в порядку нагляду. Водночас після
того, як суди зрештою підтвердили таке позбавлення, жодних дій не
було вжито з метою визнання належного заявникові Державного акта на право користування землею недійсним чи скасування рішення суду 1994 року, яке підтверджувало право заявника. У 2010 році це рішення суду все ще розглядалося національними судами як
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чинне, хоча вони й не задовольнили вимогу заявника зобов’язати
державних виконавців його виконати. На підставі цих суперечливих документів неможливо дійти чіткого висновку, чи має заявник
на сьогодні право згідно з національним законодавством на спірну
земельну ділянку.
76. У підсумку, непослідовний і нескоординований підхід дер
жавних органів до ситуації заявника призвів до невизначеності щодо його права на земельну ділянку, що тривала з 1992 року, тобто
приблизно двадцять років, близько тринадцяти з яких підпадає під
часову юрисдикцію Суду.
77. Оцінюючи тягар, якого заявник зазнав у зв’язку з цією триваючою невизначеністю, Суд звертає увагу на доводи заявника щодо
стверджуваної сплати земельного податку та марного придбання
сільськогосподарської техніки і товарів. Проте загальний характер
доводів заявника, які не підкріплено достатніми документами, не
дає можливості Суду оцінити розмір майнової шкоди, якої він нібито
зазнав. Однак, на думку Суду, незалежно від будь-яких фінансових
наслідків, розчарування, яке, природно, може виникнути у результаті такої триваючої ситуації невизначеності, саме по собі становить
непропорційний тягар, який було ще більше посилено відсутністю
будь-якого відшкодування за нескінченну неможливість формальної реалізації заявником його права на земельну ділянку.
78. З огляду на вищезазначене було порушення статті 1 Першого
протоколу.
ІІІ. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ
79. Заявник також стверджував, що він не мав у своєму розпорядженні ефективного засобу юридичного захисту щодо своїх скарг
за пунктом 1 статті 6 Конвенції та статтею 1 Першого протоколу, як
це вимагається статтею 13 Конвенції. Це положення передбачає:
«Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які
здійснювали свої офіційні повноваження».

80. Сторони не подали окремих зауважень щодо прийнятності
чи суті цієї скарги.
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81. З огляду на те, що заявник подав небезпідставні скарги за
пунктом 1 статті 6 Конвенції та статтею 1 Першого протоколу, Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у розумінні підпунк
ту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції і є не неприйнятною з будь-яких
інших підстав. Отже, вона повинна бути визнана прийнятною.
82. Далі Суд зазначає, що стаття 13 Конвенції гарантує наявність
на національному рівні засобу юридичного захисту для забезпечення дотримання суті конвенційних прав і свобод, у якій би формі
вони не закріплювалися в національному правопорядку. Уряд у цій
справі не довів, що заявник на практиці мав можливість скористатись ефективними засобами захисту, тобто засобами, які б запобігли вчиненню порушень чи їх продовженню або забезпечили заявнику відповідне відшкодування.
83. Отже, Суд доходить висновку, що було порушення статті 13
Конвенції.
ІV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
84. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
А. Шкода

85. Заявник вимагав 3 836 900 грн відшкодування прибутку,
який він, як стверджувалось, втратив з 11 травня 1992 року через неможливість обробітку земельної ділянки, формально виділеної йому для ведення фермерського господарства. На підтвердження своїх
доводів він надав довідку, видану Державним комітетом статистики України 1 червня 2010 року, відповідно до якої середній чистий
прибуток фермерського господарства у Львівській області у 2009 році
становив 225 700 грн.
86. Крім того заявник вимагав 200 000 грн відшкодування за
психологічні страждання, яких він, як стверджувалось, зазнав через
порушення його конвенційних прав.

204

Рисовський проти України

87. Уряд вважав зазначені вимоги надмірними та необґрунтованими.
88. Суд вважає, що заявник міг зазнати певної матеріальної
шкоди через ненадання йому державними органами земельної ділянки для ведення фермерського господарства. Проте Суд не готовий погодитися з його розрахунками, які він вважає доволі гіпотетичними та неприпустимо спрощеними. Через відсутність належних документів Суд вважає визначення розміру матеріальної шкоди
неможливим і не присуджує жодного відшкодування у цій частині
(див. рішення у справі «Ракітін проти України» (Rakitin v. Ukraine), заява № 7675/04, п. 30, від 11 січня 2007 року).
89. З іншого боку, Суд присуджує заявнику 8000 євро відшкодування моральної шкоди.
В. Судові витрати

90. Заявник також вимагав 1000 грн за кожен місяць представництва ним своїх інтересів у національному та конвенційному провадженнях з 10 травня 1994 року.
91. Уряд вважав цю вимогу необґрунтованою.
92. Відповідно до практики Суду заявник має право на відшкодування судових та інших витрат, якщо доведено, що вони були фактичними та неминучими, а їх розмір — обґрунтованим. У цій справі,
з огляду на те, що заявник представляв себе сам і в національному,
і в конвенційному провадженнях, немає потреби присуджувати йому відшкодування судових витрат. Наскільки його вимогу можна
зрозуміти як таку, що стосується різноманітних витрат, понесених
у зв’язку із захистом його інтересів, її не було підтверджено документально.
93. З огляду на вищезазначене Суд не присуджує жодного відшкодування.
С. Пеня

94. Суд вважає за належне призначити пеню виходячи з розміру
граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до
якої має бути додано три відсоткових пункти.
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На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує заяву прийнятною.
2. Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції.
3. Постановляє, що було порушення статті 1 Першого протоколу.
4. Постановляє, що було порушення статті 13 Конвенції.
5. Постановляє, що:
a) протягом трьох місяців з дня, коли це рішення набуде статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач має виплатити заявнику 8000 (вісім
тисяч) євро відшкодування моральної шкоди разом із будьяким податком, що може нараховуватись; ця сума має бути
конвертована у національну валюту держави-відповідача за
курсом на день здійснення платежу;
b) зі спливом вищевказаних трьох місяців і до остаточного
розрахунку на зазначену суму нараховуватиметься простий
відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, що діятиме в період
несплати, до якої має бути додано три відсоткових пункти.
6. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 20 жовтня
2011 року, відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду.
К. Вестердік
секретар
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «ЗАГОРОДНІЙ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 27004/06)
Рішення
Страсбург
24 листопада 2011 року
ОСТАТОЧНЕ
24 лютого 2012 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Загородній проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. Д. Шпільманн, голова, пані Е. Фура-Сандстрем,
п. Б. М. Зупанчіч,		
п. М. Віллігер,
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пані Е. Пауер-Форд,
пані Г. Юдківська,
пані А. Нуссбергер,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 3 листопада 2011 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу було розпочато за заявою (№ 27004/06)), яку подав до
Суду проти України на підставі статті 34 Конвенції із захисту прав
людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадянин
України п. Олександр Володимирович Загородній (далі — заявник)
17 червня 2006 року.
2. Заявника представляв п. В. М. Михалін, юрист, що практикує у м. Костянтинівка, Україна. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений — п. Ю. Зайцев з Міністерства юстиції
України.
3. Заявник стверджував, зокрема, що йому було відмовлено
у праві на вільний вибір захисника та що провадження у його справі
було несправедливим.
4. 1 липня 2010 року Голова п’ятої секції вирішив повідомити
про заяву Уряд. Було також вирішено розглянути одночасно питання
щодо прийнятності та суті заяви (пункт 1 статті 29 Конвенції).

ФАКТИ
І. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник народився у 1962 році та проживає у м. Димитрові,
Україна.
A. Юридичне підґрунтя справи

6. До листопада 2000 року у кримінальному провадженні юридичне представництво інтересів обвинувачених могло здійснюва-
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тись тільки особами, які мали свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. Права та обов’язки адвоката, а також вимоги
до професійної компетентності встановлювались окремим Законом
України (див. далі пункти з 39 по 42). Інші особи, включаючи осіб
з повною вищою юридичною освітою, не мали права бути захисниками в кримінальних справах.
7. 16 листопада 2000 року Конституційний суд України визнав
відповідні положення Кримінально-процесуального кодексу України неконституційними, та у червні 2001 року парламентом України
було внесено відповідні зміни в зазначений Кодекс (див. далі пункти 37 та 38).
B. Кримінальне провадження щодо заявника

8. 4 серпня 2004 року заявник став учасником дорожньо-транспортної пригоди, в якій його автомобіль зіткнувся з іншим автомобілем. Наступного дня у зв’язку з цією подією щодо заявника було
порушено кримінальну справу.
9. 9 листопада 2004 року заявник підписав з паном М. договір
про надання юридичних послуг у вищезазначеному кримінальному провадженні. Пан М. мав повну вищу юридичну освіту та власну
юридичну практику, але не мав свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.
10. 16 листопада 2004 року слідчий допустив пана М. до участі
у справі як захисника.
11. 5 серпня 2005 року Димитровський міський суд Донецької
області (далі — Димитровський суд) провів попередній розгляд
справи та вирішив повернути справу на додаткове розслідування на
тій підставі, що у ході досудового слідства право заявника на захист
було порушено. Суд зазначив, що відповідно до статті 44 Кримінально-процесуального кодексу захисником може бути адвокат та інший
фахівець у галузі права (термін, що використовується для позначення практикуючих юристів з повною вищою освітою, які не є адвокатами), але право останніх на здійснення повноважень захисника
мало бути передбачено спеціальним законом. Оскільки на той момент закону, який би надавав право бути захисником у кримінальному провадженні такому практикуючому фахівцеві у галузі права,
як п. М., не було, постанова слідчого про допуск такого фахівця до
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справи була незаконною, а отже право заявника на захист було порушене. Суд повернув справу на додаткове розслідування з участю
адвоката.
12. 10 серпня 2005 року заявник оскаржив постанову від 5 серпня
2005 року, стверджуючи, що обмеження його права на вільний вибір
захисника суперечить Конституції та рішенню Конституційного суду України від 16 листопада 2000 року (див. далі пункт 37).
13. 13 січня 2006 року суд відмовив у задоволенні його апеляційної скарги.
14. 24 березня 2006 року слідчий вирішив допустити до участі
у справі як захисника заявника, пана О., який мав свідоцтво про
право на заняття адвокатською діяльністю.
15. 26 квітня 2006 року заявник подав касаційну скаргу на рішення від 5 серпня 2005 року та 13 січня 2006 року.
16. Листом від 3 травня 2006 року, у відповідь на заяву заявника про порушення кримінальної справи щодо судді Димитровського
суду у зв’язку зі стверджуваним умисним недотриманням рішення
Конституційного суду стосовно вільного вибору захисника, прокуратура Донецької області повідомила заявника, що суд вирішив
усунути пана M. від участі у справі заявника на законних підставах,
оскільки він не мав свідоцтва про право на заняття адвокатською
діяльністю.
17. 11 травня 2006 року заявник подав до Димитровського суду
клопотання з проханням повернути його справу для проведення
додаткового розслідування у зв’язку з порушенням його права на
захист.
18. Того ж дня суд відмовив у задоволенні його клопотання. Суд
дійшов висновку, що право заявника на захист було дотримано, оскільки п. О. брав участь у проведенні додаткового розслідування.
19. 12 травня 2006 року заявник повідомив суд, що п. О. не є його
захисником і що він бачив його лише один раз у квітні 2006 року,
коли він повідомив слідчого, що йому потрібен захисник, але він не
бажає, щоб його інтереси представляв п. О., оскільки останній не
є захисником за його вільним вибором. Таким чином, він заперечив
висновок суду про те, що його право на захист було дотримано.
20. 22 травня 2006 року Верховний Суд України відмовив у задоволенні касаційної скарги заявника, оскільки оскаржувані судо-
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ві рішення щодо повернення справи на додаткове розслідування не
підлягали оскарженню в касаційному порядку.
21. 17 липня 2006 року Димитровський суд відмовив у задоволенні клопотання заявника про допуск пана М. в якості його захисника, оскільки законом не передбачалась можливість участі практикуючого фахівця у галузі права у кримінальному провадженні.
Одночасно суд прийняв відмову заявника від призначення пана О.
як його захисника.
22. У липні 2006 року той самий суд залишив без розгляду скаргу заявника на постанову від 17 липня 2006 року, оскільки оскаржувана постанова окремому оскарженню не підлягала.
23. Після ще однієї заяви заявника про порушення кримінальної
справи щодо судді Димитровського суду у зв’язку зі стверджуваним
недотриманням рішення Конституційного Суду, постановою від 6 вересня 2006 року прокуратура м. Димитрова знову відмовила у порушенні кримінальної справи.
24. 12 березня 2007 року Красноармійський міськрайонний суд
Донецької області відмовив у задоволенні скарги заявника на постанову прокуратури від 6 вересня 2006 року. Постанова від 12 березня
2007 року була залишена без змін апеляційним судом Донецької області 14 серпня 2007 року.
25. У судовому засіданні 13 березня 2007 року Димитровський
суд розглянув клопотання заявника, в якому той просив прийняти
його відмову від адвоката, пана К., призначеного судом для представництва його інтересів після рішення від 17 липня 2006 року,
та призначити захисником його дружину. Суд частково задовольнив його клопотання. Він допустив до участі у справі його дружину в якості захисника, але відхилив відмову заявника від пана К. на
тій підставі, що оскільки заявник неодноразово скаржився на порушення його права на захист, йому потрібна кваліфікована юридична
допомога.
26. 10 квітня 2007 року заявник написав заяву про відмову від
послуг пана К. Він стверджував, що призначені адвокати п. О. та п. К.
тільки формально представляли його інтереси та не захищали його
належним чином. Проте, він зазначив, що йому дійсно потрібен захисник, але не призначений формально.
27. Того ж дня суд відхилив відмову заявника, зазначивши, що
той заявляє, що йому потрібен захисник.
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28. 21 березня 2008 року суд відмовив у задоволенні клопотання
заявника про повернення справи на додаткове розслідування. Суд також відхилив відмову заявника від послуг пана K. та клопотання заявника, в якому той просив знову допустити до участі у справі пана М.
29. 27 березня 2008 року заявника було визнано винним у порушенні правил дорожнього руху, що завдало потерпілим тілесні
ушкодження середньої тяжкості, та призначено покарання у вигляді обмеження волі строком на три роки. Однак, його було звільнено від відбування покарання у зв’язку зі спливом строку давності
притягнення до кримінальної відповідальності. Заявника також було зобов’язано сплатити відшкодування моральної шкоди, завданої
потерпілим.
30. Заявник оскаржив цей вирок, стверджуючи, inter alia, що його право на вільний вибір захисника було порушене.
31. 13 червня 2008 року апеляційний суд Донецької області частково задовольнив апеляційну скаргу заявника на вирок від 27 березня 2008 року. Апеляційний суд зазначив, що судом першої інстанції
не було допущено процесуальних порушень, здатних потягти за собою скасування вироку. У той же час суми відшкодування не були
обґрунтовані, а тому в цій частині справу було направлено на новий
розгляд в окремому цивільному провадженні.
32. Заявник подав до Верховного Суду України касаційну скаргу,
стверджуючи, inter alia, що його право на вільний вибір захисника
було порушене.
33. 24 лютого 2009 року Верховний Суд України залишив рішення апеляційного суду Донецької області без змін. У відповідь на
скаргу заявника про порушення його права на захист, суд зазначив:
«Не заслуговують на увагу й доводи касаційної скарги засудженого
про те, що було порушено його право на захист, оскільки суд, відмовляючи у задоволенні клопотання засудженого, обґрунтовано
зазначив, що відповідно до вимог ст. 44 КПК України захисником
допускається особа, яка має свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю в Україні, а у М. такого свідоцтва не було».

34. Рішенням Димитровського суду від 5 лютого 2009 року заявника було зобов’язано сплатити потерпілим у дорожньо-транспортній пригоді відшкодування завданої їм матеріальної і моральної шкоди.
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35. 29 квітня та 30 червня 2009 року відповідно апеляційний суд
Донецької області та Верховний Суд України залишили рішення від
5 лютого 2009 року без змін.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
А. Конституція України 1996 року

36. Відповідні положення Конституції України передбачають
таке:
Стаття 22
«Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.
Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.
При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не
допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Стаття 59
«Кожен має право на правову допомогу. У випадках, передбачених
законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у ви
борі 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
«...Підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на захист...»

Стаття 92
«Виключно законами України визначаються:
1) права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод;
основні обов’язки громадянина;...
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14) судоустрій, судочинство, статус суддів, засади судової експертизи,
організація і діяльність прокуратури, органів дізнання і слідства,
нотаріату, органів і установ виконання покарань; основи організації та діяльності адвокатури...»
B. Рішення Конституційного суду України
від 16 листопада 2000 року щодо права
на вільний вибір захисника

37. У цій справі Конституційний суд України вирішив, що:
«1. Положення частини першої статті 59 Конституції України про те,
що «кожен є вільним у виборі захисника своїх прав», в аспекті конституційного звернення громадянина Солдатова Г. І. треба розуміти
як конституційне право підозрюваного, обвинуваченого і підсудного при захисті від обвинувачення та особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, з метою отримання правової допомоги вибирати захисником своїх прав особу, яка є фахівцем у галузі
права і за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи.
2. Положення частини другої статті 59 Конституції України про те,
що «для забезпечення права на захист від обвинувачення ... в Україні
діє адвокатура», треба розуміти як одну із конституційних гарантій,
що надає підозрюваному, обвинуваченому і підсудному можливість
реалізувати своє право вільно вибирати захисником у кримінальному судочинстві адвоката — особу, яка має право на заняття адвокатською діяльністю.
3. Визнати такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними):
— положення частини першої статті 44 Кримінально-процесуального кодексу України, за яким обмежується право на вільний вибір
підозрюваним, обвинуваченим і підсудним як захисника своїх
прав, крім адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи;
...
4. Положення частини першої статті 44 Кримінально-процесуального кодексу України та частини першої статті 268 Кодексу України
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про адміністративні правопорушення, визнані неконституційними,
втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України
цього Рішення».
C. Кримінально-процесуальний кодекс
(зі змінами, внесеними у червні 2001 року)

38. Відповідні положення Кодексу передбачають таке:
Стаття 44
Захисник
«Захисником є особа, яка в порядку, встановленому законом, уповноважена здійснювати захист прав і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого
та надання їм необхідної юридичної допомоги при провадженні
у кримінальній справі.
Як захисники допускаються особи, які мають свідоцтво про право на
заняття адвокатською діяльністю в Україні та інші фахівці у галузі
права, які за законом мають право на надання правової допомоги
особисто чи за дорученням юридичної особи...
Повноваження захисника на участь у справі стверджується:
...
2) адвоката, який не є членом адвокатського об’єднання — угодою,
інші фахівці у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи або дорученням юридичної особи — угодою або дорученням
юридичної особи;...»
D. Закон України «Про адвокатуру»
від 19 грудня 1992 року

39. Стаття 2 Закону передбачає, що на додаток до вищої юридичної освіти, адвокат має скласти спеціальний кваліфікаційний іспит,
одержати свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю
та прийняти Присягу адвоката України.
40. У статтях 6 та 7 викладаються професійні права та обов’язки
адвоката, включаючи права, що стосуються збирання відомостей
та фактів, а також обмеження щодо надання юридичної допомоги.
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41. У статті 9 Закону викладаються положення, що стосуються
адвокатської таємниці, а стаття 10 передбачає гарантії адвокату при
здійсненні ним професійної діяльності, включаючи заборону огляду
та вилучення документів, пов’язаних з виконанням адвокатом доручення, без його згоди та спеціальну процедуру порушення кримінальної справи щодо нього.
42. Стаття 13 Закону передбачає спеціальні кваліфікаційно-дисциплінарні комісії, які визначають рівень професійної компетентності адвокатів та вирішують питання про дисциплінарну відповідальність адвокатів у випадку порушення вимог цього Закону або
іншого відповідного законодавства.
E. Постанова Пленуму Верховного Суду України
№ 8 «Про застосування законодавства,
яке забезпечує право на захист
у кримінальному судочинстві»
від 24 жовтня 2003 року

43. Відповідні витяги з Постанови Пленуму Верховного Суду України передбачають таке:
«З метою правильного й однакового застосування судами законодавства, яке забезпечує підозрюваному, обвинуваченому, підсудному, засудженому, виправданому право на захист, Пленум Верховного
Суду України постановляє:
5. Повноваження захисника на участь у справі повинні бути підтверджені:
...
в) інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто або за дорученням юридичної
особи,— документами, визначеними спеціальним законом, яким
цим особам надано право брати участь у кримінальному судочинстві як захисникам, а також угодою або дорученням юридичної особи;
...
При вирішенні питання про наявність у фахівців у галузі права повноважень на здійснення захисту в кримінальній справі належить та-
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кож з’ясовувати, яким саме законом їм надано право брати участь
у кримінальному судочинстві як захисникам. Визнати правильною
практику тих судів, які за відсутності спеціального закону не допускають таких фахівців до здійснення захисту в кримінальних
справах...»

ПРАВО
І. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ
44. Заявник скаржився на те, що національні органи незаконно
відмовили йому у праві вільного вибору захисника та що, відповідно, судовий розгляд у його справі був несправедливим на порушення
пункту 1 та підпункту «с» пункту 3 статті 6 Конвенції, відповідні положення яких передбачають таке:
«1. Кожен має право на справедливий ... розгляд його справи ... судом, ..., який ... встановить обґрунтованість будь-якого висунутого
проти нього кримінального обвинувачення.
...
3. Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має щонайменше такі права:
...
c) захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу
захисника, вибраного на власний розсуд, або — за браком достатніх коштів для оплати юридичної допомоги захисника — одержувати таку допомогу безоплатно, коли цього вимагають інтереси
правосуддя;...»
A. Щодо прийнятності

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

1. Доводи сторін
46. Заявник стверджував, що у рішенні Конституційного Суду
чітко зазначається, що юрист, який має приватну практику, може
бути захисником у кримінальному провадженні. Юрист, якого він
обрав, мав вищу юридичну освіту та був зареєстрований приватним
підприємцем, а отже, він відповідав законодавчим вимогам. Заявник вважав, що відсутність дисциплінарної відповідальності з боку
юристів, що займаються приватною практикою, не могла бути вагомою перешкодою здійсненню їхніх повноважень. Заявник також
зазначив, що постанови Пленуму Верховного Суду України не можуть слугувати юридичною підставою для обмеження його права
обирати адвоката.
47. Заявник також стверджував, що діяльність адвокатів, призначених у його справі, виявилась неефективною. Він зазначив, що
національні органи дозволили його дружині, яка не мала юридичної освіти, діяти в якості його другого захисника, але не дозволили
юристу, панові М., бути його захисником.
48. Уряд зазначив, що відповідно до практики Суду право на
юридичну допомогу захисника, вибраного на власний розсуд, не
є абсолютним та може бути обмежене. Уряд стверджував, що Конституційний Суд визнав неконституційними положення Кримінально-процесуального кодексу України стосовно обмеження права
на вибір захисника тільки серед адвокатів, а парламент відповідним чином змінив відповідні положення Кодексу. Проте, нові положення Кодексу вимагали ухвалення подальших законодавчих
актів, чого зроблено не було. Уряд зауважив, що заявник не погодився з Постановою Пленуму Верховного Суду, що означає, що він
неправильно розтлумачив національне законодавство, оскільки
Постанова Пленуму Верховного Суду була логічним продовженням
тлумачення, наданого Конституційним Судом. Таким чином, Уряд
вважав, що відмова допустити пана М. до участі у справі в якості
захисника заявника не суперечить положенням національного законодавства, а тому порушення підпункту «с» пункту 3 статті 6
Конвенції не було.
49. Уряд стверджував, що допуск фахівця у галузі права в якості
захисника у справі не забезпечив би заявнику достатню юридичну
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допомогу. З огляду на те, що правовий статус фахівця у галузі права — іншими словами, юриста, який не мав свідоцтва про право на
заняття адвокатською діяльністю,— не був визначений законодав
ством, на нього не поширювалась дія Правил адвокатської етики
та не застосовувались кваліфікаційні вимоги, встановлені для адвокатів. Крім того, такий фахівець у галузі права не міг бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності.
50. Уряд також стверджував, що інтереси правосуддя не вимагали, аби інтереси заявника представляв п. M. та що національні органи забезпечили заявнику юридичну допомогу іншого захисника.
Крім того, заявникові ніщо не перешкоджало захищати себе особисто або надати свою версію подій.

2. Оцінка Суду
51. Оскільки вимоги пункту 3 статті 6 Конвенції слід розглядати
як конкретні аспекти права на справедливий судовий розгляд, гарантованого пунктом 1 цієї статті 6, їх слід розглядати разом (див.,
серед багатьох інших прикладів, рішення від 23 квітня 1997 року
у справі «Ван Мехелен та інші проти Нідерландів» (Van Mechelen and
Others v. the Netherlands), п. 49, Reports of Judgments and Decisions
1997-III, с. 711).
52. Суд повторює, що хоча право кожної особи, обвинувачуваної у вчиненні кримінального правопорушення, на ефективний захист адвокатом не є абсолютним, воно становить одну з головних
підвалин справедливого судового розгляду (див. рішення у справ
«Кромбах проти Франції» (Krombach v. France), заява № 29731/96,
п. 89, ECHR 2001-II). Особа, проти якої висунуті кримінальні обвинувачення, яка не бажає захищатись особисто, повинна бути
в змозі скористатись юридичною допомогою за власним вибором
(див. рішення від 16 квітня 2009 року у справі «Ханжевачкі проти Хорватії» (Hanzevacki v. Croatia), заява № 17182/07, п. 21, з подальшими посиланнями). Проте це останнє право також не може
вважатись абсолютним і таким чином, національні суди можуть
не прийняти вибір особи, коли існують відповідні та достатні
підстави вважати, що того вимагають інтереси правосуддя (див.
рішення від 25 вересня 1992 року у справі «Круассан проти Німеччини» (Croissant v. Germany), п. 29, Серія A, № 237 B). Більш того, законодавча вимога щодо наявності у захисника юридичної освіти
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не є порушенням вищезазначеного положення (див. рішення від
19 лютого 2009 року у справі «Шабельник проти України» (Shabelnik
v. Ukraine), заява № 16404/03, п. 39).
53. У цій справі право заявника на вільний вибір свого захисника було обмежене, оскільки захисник за його вибором був
юристом, але не мав свідоцтва про право на заняття адвокатською
діяльністю. На думку Суду, таке обмеження права на вільний вибір
захисника само по собі не порушує питання за підпунктом «с» пунк
ту 3 статті 6 Конвенції, оскільки певна юридична кваліфікація може вимагатись для забезпечення ефективного захисту особи (див.
рішення від 20 січня 2005 року у справі «Майзіт проти Росії» (Mayzit
v. Russia), заява № 63378/00, п. 68) та безперешкодного функціонування системи правосуддя (див. рішення у справі «Мефтах та інші
проти Франції» (Meftah and Others v. France) [ВП], заяви №№ 32911/96,
35237/97 та 34595/97, п. 45, ECHR 2002-VII). Однак, як стверджував
заявник, вже у листопаді 2000 року таке обмеження було визнано
неконституційним (див. вище пункт 37) і відповідне національне
законодавство мало бути приведене у відповідність з рішенням
Конституційного Суду. З цією метою у червні 2001 року було запроваджено зміни до законодавства, але, як стверджувалось Урядом,
необхідним було проведення додаткових законодавчих заходів
(див. вище пункт 48). Заявник не погодився з Урядом щодо цього
твердження, вважаючи, що чинне законодавство не передбачало
обмеження його права на вибір захисника, а його вибір був обмежений внаслідок неправильного тлумачення кримінально-процесуального законодавства Верховним Судом. Що стосується цього питання, Суд зауважує, що його завданням не є встановлення того, чи
було обмеження права заявника на вибір адвоката наслідком відсутності подальших змін до законодавства, як про це стверджував
Уряд, чи непослідовності у тлумаченні рішення Конституційного
Суду, як про це стверджував заявник.
54. Суд зазначає, що національні органи не стверджували, що
виправданням для такого обмеження права заявника на вибір захисника були інтереси правосуддя. Суд вважає, що, навіть якщо
припустити, що обмеження, як стверджував Уряд, було наслідком
незавершеності процесу приведення кримінально-процесуального
законодавства у відповідність з рішенням Конституційного Суду,
така ситуація тривалої невизначеності відповідних положень націо-

220

Загородній проти України

нального законодавства залишається. Постанова Пленуму Верховного Суду, ухвалена у 2003 році, не забезпечила послідовного та одноманітного застосування законодавства. Раніше Суд уже зазначав, що
втручання у конвенційні права не може вважатись законним тільки
через відсутність будьякого законодавчого положення, якому воно
може суперечити. Само по собі втручання повинно мати достатнє
підґрунтя у національному законодавстві, щоб запобігти свавіллю
(див., mutatis mutandis, рішення від 27 листопада 2008 року у справі
«Свершов проти України» (Svershov v. Ukraine), заява № 35231/02, п. 48,
та рішення від 18 лютого 2010 року у справі «Гарькавий проти України» (Garkavyy v. Ukraine), заява № 25978/07, п. 74).
55. На думку Суду, залишаючи питання обмеження права на
вільний вибір захисника невирішеним протягом тривалого часу,
державні органи створили ситуацію, що є несумісною з принципом юридичної визначеності, закріпленим Конвенцією, та який
є одним з основних елементів верховенства права (див., mutatis
mutandis, рішення від 2 листопада 2010 року у справі «Штефаніца та інші проти Румунії» (Stefanica and Others v. Romania), заява
№ 38155/02, п. 31). Отже, право заявника на вільний вибір захисника було обмежено у спосіб, що є несумісним з вимогами пунктів 1
та 3 статті 6 Конвенції.
56. Таким чином, мало місце порушення цих положень.
II. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
57. Насамкінець, заявник скаржився на тривалість кримінального провадження у його справі. Він також посилався на статтю 8
Загальної декларації прав людини. У своїх більш пізніх поданнях він
також скаржився на те, що один зі свідків обвинувачення не був допитаний у суді.
58. Уважно розглянувши твердження заявника у світлі всіх наданих матеріалів та у тій мірі, в якій оскаржувані питання належать
до його компетенції, Суд доходить висновку, що вони не виявляють
будь-яких ознак порушень прав та свобод, гарантованих Конвенцією.
Отже, ця частина заяви повинна бути визнана неприйнятною як явно необґрунтована відповідно до пункту 1, підпункту «а» пункту 3
і пункту 4 статті 35 Конвенції.
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III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
59. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
A. Шкода

60. Заявник вимагав 2375,27 доларів США відшкодування матеріальної шкоди та 25 000 євро відшкодування моральної шкоди.
61. Уряд вважав, що немає причинно-наслідкового зв’язку між
стверджуваним порушенням та сумами відшкодування, що вимагались.
62. Суд вважає, що за обставин цієї справи констатація порушення сама по собі становить достатню справедливу сатисфакцію.
B. Судові витрати

63. Заявник також вимагав 12 361 грн. (близько 1082 євро) компенсації судових витрат, яких він зазнав протягом проваджень у національних судах та у цьому Суді.
64. Уряд стверджував, що не вся сума судових витрат, яку вимагав заявник, була підтверджена документально та стосувалась цієї
справи.
65. Відповідно до практики Суду, заявник має право на компенсацію судових витрат, якщо буде доведено, що такі витрати були фактичними і неминучими, а їх розмір — обґрунтованим. У цій
справі з огляду на наявні документи та вищезазначені критерії, Суд
відхиляє вимогу щодо компенсації судових витрат, понесених заявником протягом проваджень у національних судах та вважає за
належне присудити 250 євро компенсації судових витрат, понесених
протягом провадження у цьому Суді.
C. Пеня

66. Суд вважає за належне призначити пеню виходячи з розміру
граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до
якої має бути додано три відсоткових пункти.
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На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує скаргу стосовно відмови заявнику у праві на вільний вибір захисника і несправедливості провадження щодо нього
прийнятною, а решту скарг у заяві — неприйнятними.
2. Постановляє, що мало місце порушення пунктів 1 та 3 статті 6
Конвенції.
3. Постановляє, що:
a) упродовж трьох місяців з дня, коли це рішення набуде статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції,
держава-відповідач повинна сплатити заявникові 250 (двісті
п’ятдесят) євро компенсації судових витрат, разом з будьяким податком, що нараховується на цю суму; ця сума має
бути конвертована в українські гривні за курсом на день
здійснення платежу;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного розрахунку на зазначену суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової
ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, плюс три відсоткові пункти.
4. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 24 листопада 2011 року, відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Регламенту
Суду.
К. Вестердік
секретар

Д. Шпільманн
голова
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «МАКСИМЕНКО ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 39488/07)
Рішення
Страсбург
20 грудня 2011 року
ОСТАТОЧНЕ
20 березня 2012 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Максименко проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. Д. Шпільманн, голова, пані Е. Фура-Сандстрем,
п. Б. М. Зупанчіч,		
пані Е. Пауер-Форд,
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пані Г. Юдківська,		
пані А. Нуссбергер,
п. А. Потоцький,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 29 листопада 2011 року, виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справа була розпочата за заявою (№ 39488/07), яку 20 серпня
2007 року подав до Суду проти України громадянин Російської Федерації п. Сергій Іванович Максименко (далі — заявник) на підставі
статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція).
2. Заявника, якому було надано юридичну допомогу, представляв п. М. О. Тарахкало, юрист, який практикує у м. Харкові. Уряд України (далі — Уряд) представляли його Уповноважені — п. Ю. Зайцев
та пані В. Лутковська з Міністерства юстиції.
3. Заявник скаржився, зокрема, на ненадання йому безоплатної
юридичної допомоги під час касаційного провадження у справі після того, як він був засуджений судом першої інстанції до довічного
позбавлення волі.
4. 24 листопада 2010 року Голова п’ятої секції вирішив повідомити
про заяву Уряд. Було також вирішено одночасно розглянути питання
щодо прийнятності та суті заяви (пункт 1 статті 29 Конвенції).
5. Уряд Російської Федерації, повідомлений про своє право взяти участь у слуханні справи (пункт 1 статті 36 Конвенції і Правило 44
Регламенту Суду), зазначив, що не бажає скористатися цим правом.

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
6. Заявник народився у 1972 році та наразі відбуває покарання у виді довічного позбавлення волі у Темнівській виправній колонії № 100.
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7. 3 грудня 2001 року було виявлено труп пана Л. та вкриту плямами крові сокиру, що лежала поруч. За фактом вчинення вбивства
було порушено кримінальну справу.
8. З 14 січня до 13 березня 2002 року заявник проходив лікування
у медичному центрі В. у зв’язку з психічним розладом, назва якого
не уточнювалась.
9. 19 липня 2002 року заявника було затримано у зв’язку з розслідуванням іншого вбивства.
10. У березні 2006 року заявник, який у той час відбував покарання у виді позбавлення волі на певний строк за вчинення кількох умисних вбивств, зізнався — спочатку адміністрації колонії,
а потім слідчим органам — у тому, що 3 грудня 2001 року він двічі
вдарив пана Л. по голові обухом сокири, не маючи, однак, умислу
вбити його.
11. Заявникові було призначено захисника, який представляв
його інтереси під час досудового слідства та провадження у суді першої інстанції.
12. Під час досудового слідства заявник подавав слідчому клопотання з проханням вжити заходів щодо перекладу російською мовою деяких документів із матеріалів справи, що були складені україн
ською мовою, але його клопотання були залишені без задоволення.
13. 7 листопада 2006 року апеляційний суд Київської області (далі — апеляційний суд), діючи як суд першої інстанції, визнав
заявника винним у вчиненні умисного вбивства, як особу, яка раніше вчинила умисне вбивство, та призначив йому покарання у виді
довічного позбавлення волі. Апеляційний суд зазначив, що хоча заявник стверджував, що не мав умислу вбивати, той факт, що він двічі
та зі значною силою наніс потерпілому удари сокирою по життєво
важливій частині тіла, свідчив про протилежне. Врахувавши добровільне зізнання заявника, апеляційний суд зазначив, однак, що це
було четверте вбивство, вчинене ним, та дійшов висновку, що довічне позбавлення волі буде належним покаранням. За клопотанням
заявника провадження в апеляційному суді здійснювалось російською мовою.
14. Заявник, який не мав захисника, подав касаційну скаргу, в якій
зазначив, inter alia, що не має коштів для оплати юридичної допомоги.
15. 22 лютого 2007 року Верховний Суд України, провівши судове
засідання за участю заявника, залишив вирок щодо нього без змін.
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II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
A. Кримінальний кодекс України 2001 року

16. Згідно з пунктом 13 частини 2 статті 115 умисне вбивство,
вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство (за деякими
винятками, що не є застосовними у цій справі) карається позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічним по
збавленням волі.
B. Кримінально-процесуальний кодекс України 1960 року

17. Частина 1 статті 45 передбачає, що участь захисника при
провадженні дізнання, досудового слідства і розгляді кримінальної справи в суді першої інстанції є обов’язковою, якщо, inter alia,
санкція статті, за якою кваліфікується злочин, передбачає довічне
позбавлення волі. Згідно з частиною 2 статті 45 у суді апеляційної
інстанції участь захисника у випадках, передбачених частиною першою цієї статті, є обов’язковою, якщо в апеляції ставиться питання
про погіршення становища засудженого чи виправданого.
18. Згідно з пунктом 1 частини 1 статті 383 у касаційному порядку можуть бути перевірені вироки апеляційного суду, постановлені
ним як судом першої інстанції.
19. Згідно з частиною 2 статті 398 вирок апеляційного суду, по
становлений ним як судом першої інстанції, може бути скасований
або змінений у зв’язку з однобічністю, неповнотою дізнання, досудового чи судового слідства або невідповідністю висновків суду,
викладених у вироку, фактичним обставинам справи.

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПІДПУНКТУ «С» ПУНКТУ 3
СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ ЩОДО НЕНАДАННЯ ЗАЯВНИКОВІ
БЕЗОПЛАТНОЇ ЮРИДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
ПІД ЧАС ПРОВАДЖЕННЯ У ВЕРХОВНОМУ СУДІ
20. Заявник скаржився на те, що йому не було надано безоплатну
юридичну допомогу під час провадження у Верховному Суді Украї-
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ни. Він посилався на підпункт «с» пункту 3 статті 6 Конвенції, який
передбачає таке:
«Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення
має щонайменше такі права:
...
c) захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу
захисника, вибраного на власний розсуд, або — за браком достатніх коштів для оплати юридичної допомоги захисника — одержувати таку допомогу безоплатно, коли цього вимагають інтереси
правосуддя...»
A. Щодо прийнятності

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

22. Заявник стверджував, що складність його справи, ризик засудження до довічного позбавлення волі, що є найсуворішим видом
кримінального покарання, а також відсутність у нього будь-якого доходу вимагали забезпечення йому державою безоплатної юридичної
допомоги під час провадження у Верховному Суді України. З огляду
на те, що національне законодавство визнає таку потребу під час досудового слідства і розгляду справи судом першої інстанції, заявник
вважав незрозумілим та невиправданим те, що безоплатна юридична допомога не надавалась йому і надалі.
23. Уряд зазначив, що національні суди діяли відповідно до
Кримінально-процесуального кодексу, який не передбачав надання
обов’язкової юридичної допомоги під час касаційного провадження,
якщо, як у справі заявника, не ставилося питання про погіршення
становища засудженого. У цьому зв’язку Уряд зазначив, що заявник
був засуджений до довічного позбавлення волі, тобто найсуворішого виду покарання, і його становище не могло бути погіршене. Уряд
не вважав, що відсутність безоплатної юридичної допомоги на цій
стадії суперечила інтересам правосуддя.
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24. Суд зазначає, по-перше, що згідно з його практикою гарантії підпункту «с» пункту 3 статті 6 Конвенції не припиняють своєї
дії після закінчення провадження у суді першої інстанції (див. рішення у справі «Мефта та інші проти Франції» (Meftah and Others v.
France) [ВП], заяви №№ 32911/96, 35237/97 та 34595/97, п. 40, ECHR
2002-VII).
25. Забезпечення обвинуваченому у вчиненні злочину безоплатної юридичної допомоги, що є однією з вищезазначених гарантій,
здійснюється за двох умов: якщо така особа не має достатньо коштів
для оплати юридичної допомоги та якщо інтереси правосуддя вимагають, щоб цій особі була надана така допомога (див., серед інших
прикладів, рішення від 25 вересня 1992 року у справі «Фам Хоанг проти Франції» (Pham Hoang v. France), п. 39, Серія А, № 243).
26. Що стосується першої згаданої умови, Суд зауважує, що
під час зазначеного кримінального провадження заявник відбував
строк позбавлення волі за інший злочин, та не було жодних ознак
того, що він мав будь-яке джерело доходу. Крім того, під час досудового слідства та провадження у суді першої інстанції йому було призначено захисника, що свідчило про визнання державними
органами його фінансових труднощів. Зрештою, заявник чітко зазначив, що не має змоги запросити захисника для представництва
його інтересів під час касаційного розгляду його справи у Верховному Суді України (див. вище пункт 14). Тому є підстави вважати, що
він дійсно не мав достатньо коштів для того, щоб оплатити послуги
з представництва його інтересів під час провадження у Верховному
Суді України (див. для порівняння рішення від 14 січня 2010 року
у справі «Цоньо Цонєв проти Болгарії (№ 2)» (Tsonyo Tsonev v. Bulgaria
(№ 2), заява № 2376/03, п. 39).
27. Що стосується того, чи вимагали «інтереси правосуддя» надання заявнику безоплатної юридичної допомоги, яка надавалася
йому до того часу, під час провадження у Верховному Суді України,
то ключовими у цьому контексті пунктами розгляду є серйозність
питання, про яке йшлося, та характер цього провадження (див., наприклад, рішення від 28 березня 1990 року у справі «Грейнджер проти
Сполученого Королівства» (Granger v. the United Kingdom), п. 44, Серія A,
№ 174, та рішення від 28 жовтня 1994 року у справі «Боунер проти
Сполученого Королівства» (Boner v. the United Kingdom), п. 41, Серія A,
№ 300B).
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28. Серйозність становища заявника у цій справі є очевидною.
При тому, що згідно з практикою Суду інтереси правосуддя в принципі вимагають забезпечення представництва у випадку, коли
йдеться про позбавлення свободи, у цій справі заявникові могло бути призначено довічне позбавлення волі — найсуворіше покарання
(див. також рішення від 19 лютого 2009 року у справі «Шабельник проти України» (Shabelnik v. Ukraine), заява № 16404/03, п. 58). Отже, йому
поза всяким сумнівом потрібна була юридична допомога.
29. Суд також зазначає, що згідно з Кримінально-процесуальним
кодексом України у випадку, коли Верховний Суд України перевіряє
у касаційному порядку вирок апеляційного суду, постановлений
ним як судом першої інстанції (як у цій справі), така перевірка стосується не тільки питань права, а й об’єктивності та повноти досудового та судового слідства та відповідності висновків суду, викладених у вироку, фактичним обставинам справи. Відповідно характер
провадження також вимагав забезпечення заявникові юридичної
допомоги.
30. Це дозволяє Суду дійти висновку, що заявнику було несправедливо відмовлено в наданні юридичної допомоги під час провадження у Верховному Суді України.
31. Розглядаючи це питання більш широко, Суд вважає, що таке обмеження права заявника на захист було наслідком відсутності
будь-якої процедури призначення захисника для надання безоплатної юридичної допомоги на тій стадії провадження, коли відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України така юридична
допомога вже більше не була обов’язковою.
32. Отже, мало місце порушення підпункту «с» пункту 3 статті 6
Конвенції.
II. РЕШТА СКАРГ У ЗАЯВІ
33. Заявник скаржився за пунктом 2 статті 6 Конвенції на те,
що його дії були неправильно кваліфіковані за кримінальним законодавством та що національні суди постановили щодо нього надто
суворий вирок, не врахувавши належним чином його зізнання. Він
також скаржився за підпунктом «b» пункту 3 статті 6 Конвенції на
те, що він не мав достатньо часу для підготовки свого останнього
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слова у суді першої інстанції, та що значна частина матеріалів у його
справі була складена українською мовою, якої він не розумів. Зрештою, заявник скаржився за підпунктом «d» пункту 3 статті 6 Конвенції на те, що деякі свідки, а саме — судово-медичний експерт, який
встановив час та причину смерті пана Л., та працівники медичного
центру В. не були допитані під час провадження у суді.
34. У світлі всіх наявних матеріалів та тією мірою, якою оскаржувані питання охоплюються його компетенцією, Суд вважає, що
вони не містять жодних ознак порушення прав та свобод, гарантованих Конвенцією та протоколами до неї. Отже, ця частина заяви
має бути визнана неприйнятною як явно необґрунтована відповідно
до підпункту «а» пункту 3 і пункту 4 статті 35 Конвенції.
III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
35. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
A. Шкода

36. Заявник вимагав 10 000 євро відшкодування моральної шкоди та клопотав про перегляд його справи відповідно до статті 6 Конвенції.
37. Уряд заперечив проти цієї вимоги.
38. Суд зазначає, що у випадку, коли особу, як мало місце у цій
справі, було засуджено судом за результатами судового процесу,
який не відповідав вимогам Конвенції щодо справедливості, належним способом виправлення такого порушення може в принципі бути новий розгляд, перегляд або відновлення провадження
у справі за вимогою заявника (див., наприклад, вищезазначене рішення у справі «Леонід Лазаренко проти України» (Leonid Lazarenko v.
Ukraine), п. 65). Суд зауважує, що можливість повторного судового
розгляду, якого вимагав заявник, передбачається українським законодавством (див. рішення від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипо-
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рук і Йонкало проти України» (Nechiporuk and Yonkalo v. Ukraine), заява
№ 42310/04, п. 297). Суд наголошує на тому, що у такому судовому
розгляді мають бути суворо дотримані процесуальні гарантії, перед
бачені матеріальним та процесуальними аспектами статті 6 Конвенції (див. там само).
39. У світлі цих міркувань та з огляду на обставини справи, Суд
вважає, що констатація порушення сама по собі є достатньою справедливою сатисфакцією.
B. Судові витрати

40. Заявник не надав жодних вимог щодо компенсації судових
витрат. Відповідно Суд нічого не присуджує у цьому відношенні.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує скаргу стосовно ненадання безоплатної юридичної
допомоги під час касаційного провадження прийнятною, а решту
скарг у заяві — неприйнятними.
2. Постановляє, що у цій справі мало місце порушення підпункту «с» пункту 3 статті 6 Конвенції.
3. Постановляє, що встановлення порушення саме по собі є достатнім відшкодуванням моральної шкоди, якої зазнав заявник.
4. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 20 грудня
2011 року, відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Регламенту Суду.
К. Вестердік
секретар
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Справи, які стосуються права на повагу
до приватного і сімейного життя

CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «ДУБЕЦЬКА ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 30499/03)
У текст було внесено зміни 2 травня
та 18 жовтня 2011 року
відповідно до правила 81 Регламенту Суду
Рішення
Страсбург
10 лютого 2011 року
ОСТАТОЧНЕ
10 травня 2011 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.
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У справі «Дубецька та інші проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. П. Лоренцен, голова,
п. К. Юнґвірт,
п. М. Віллігер,		
пані М. Лазарова-Трайковська,
пані З. Калайджиєва,
пані Г. Юдківська,
пані А. Нуссбергер,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 18 січня 2011 року, виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу розпочато за заявою (№ 30499/03), поданою проти України до Суду 4 вересня 2003 року на підставі статті 34 Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція)
одинадцятьма громадянами України Ганною Павлівною Дубецькою, яка народилася у 1927 році, Ольгою Григорівною Дубецькою,
яка народилася у 1958 році, Ярославом Васильовичем Дубецьким,
який народився у 1957 році, Ігорем Володимировичем Найдою, який
народився у 1958 році, Мирославою Василівною Найдою, яка народилася у 1960 році, Аркадієм Васильовичем Гаврилюком, який народився у 1932 році, Ганною Петрівною Гаврилюк, яка народилася
у 1939 році, Аллою Аркадівною Ваків, яка народилася у 1957 році,
Марією Ярославівною Ваків, яка народилася у 1982 році, Ярославом Йосиповичем Ваківом, який народився у 1955 році, та Юрієм
Ярославовичем Ваківом, який народився у 1979 році.
2. Заявників представляла Я. Остапик, юрист із м. Львова. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений — Ю. Зайцев.
3. Заявники стверджували, що органи державної влади не змогли захистити їхнє житло, приватне та сімейне життя від надмірного
забруднення, спричиненого діяльністю двох державних промислових підприємств.
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4. 15 жовтня 2008 року Голова П’ятої секції вирішив повідомити
про заяву Уряду. Також Суд вирішив розглядати одночасно питання
щодо суті та прийнятності заяви (пункт 1 статті 29).
5. У невизначений день після направлення справи Уряду Аркадій Гаврилюк помер. 18 вересня 2009 року представник заявників
звернулася до Суду з заявою про виключення його скарг із розгляду.

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
6. Заявники є громадянами України і проживають у присілку
Вільшина, Львівська область.
A. Попередня інформація

7. Перші п’ять заявників є членами численної родини, яка проживає у будинку, що належить першому заявнику (будинок родини Дубецьких-Найда). Цей будинок був побудований родиною у 1933 році.
8. Інші заявники є членами численної родини, що проживає
у будинку, збудованому шостим заявником (будинок родини Гаврилюк-Ваків). Цей будинок він побудував у 1959 році. Не зрозуміло, чи
був у 1959 році виданий дозвіл на будівництво цього будинку. Пізніше будинок було офіційно зареєстровано, про що свідчить свідоцтво
на право власності, видане у 1988 році.
9. Будинки заявників знаходяться у присілку Вільшина, що адміністративно є частиною села Сілець Сокальського району Львівської області. Це село знаходиться у Червоноградському кам’яно-вугільному басейні.
10. У 1955 році державою було розпочато будівництво, а в 1960 році — введено в експлуатацію шахту № 8 «Великомостівська», породний відвал якої знаходиться у 100 м від будинку родини ДубецькихНайда. У 2001 році цю шахту було перейменовано на шахту «Візейська» ДХП «Львіввугілля» (далі — шахта). У липні 2005 року було
прийнято рішення про ліквідацію шахти як неприбуткової. План
ліквідації шахти все ще виконується.
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11. У 1979 році поблизу присілку державою було введено в експлуатацію Центральну збагачувальну фабрику «Червоноградська»
(далі — фабрика), керівництво якою спершу здійснювалося Державним підприємством «Укрзахідвугілля». У 2001 році фабрику було передано в оренду ЗАТ «Львівсистеменерго». Потім правонаступником
ЗАТ «Львівсистеменерго» стало ВАТ «Львівська вугільна компанія».
У 2007 році було прийнято рішення дозволити приватизацію фабрики. Не зрозуміло, чи приватизовано вже фабрику.
12. Унаслідок діяльності фабрики утворився 60-метровий породний відвал, який знаходиться на відстані 430 м від будинку родини Дубецьких-Найда та на відстані 420 м від будинку родини Гаврилюк-Ваків. Цей породний відвал не підлягав приватизації і залишився у власності держави.
B. Екологічна ситуація у присілку Вільшина

1. Загальні дані стосовно забруднення навколишнього середовища,
спричиненого діяльністю фабрики та шахти
13. Відповідно до низки досліджень, проведених державними
та недержавними організаціями, діяльність фабрики та шахти мала
негативний вплив на навколишнє середовище.
14. Зокрема, у 1989 році Виконавчий комітет Сокальської районної ради (далі — Сокальський виконавчий комітет) зазначив, що породні відвали шахти та фабрики спричинили тривалий витік ґрунтових вод, результатом чого стало затоплення певних територій.
15. Згідно з оцінкою, наданою Державним комітетом України по
геології та використанню надр разом із Державним геологічним підприємством «Західукргеологія», фабрика була головним забруднювачем ґрунтових вод, зокрема через потрапляння до вод інфільтрату
з породного відвалу. У своїй оцінці автори, зокрема, дійшли такого
висновку:
«Весь комплекс вуглевидобутку, що діє в районі понад 40 років,
негативно впливає на довкілля: створені породні відвали шахт
і центрально-збагачувальної фабрики, з яких в атмосферу і ґрунти розсіюється пил з вмістом токсичних компонентів, ... системи
водовідливу шахт з утворенням ставів-накопичувачів ... централь-

236

Дубецька та інші проти України

ної збагачувальної фабрики є джерелами забруднення поверхневих
і підземних вод. <...>
<...> Породи териконів вміщують комплекс токсичних важких металів, вилуговування яких зумовлює забруднення ними ґрунтів, поверхневих і підземних вод. <...>
Дуже серйозним забруднювачем довкілля є стави-накопичувачі
шахтних вод ... і шламосховищ центральної збагачувальної фабрики..., що при найменшому порушенні ізоляції зумовлює забруднення поверхневих і підземних вод. <...>
Загальна площа просідань становить близько 70 квадратних метрів
... найбільші глибини просадок (до 3,5 метрів) відповідають ділянкам
відробки з найбільшою ... потужністю ... відроблених пластів. <...>
Під час спорудження водовідводів ... було пробурено глибокі свердловини, що дісталися до цих [мінералізованих] вод. Усе це неминуче вплинуло на здоров’я людей, які проживають у цій місцевості,
а особливо дітей. <...>
Надзвичайно високий рівень забруднення ... виявлено в присілку
Вільшина недалеко від відвалів центральної збагачувальної фабрики і шахти № 8 у колодязях пана Т. та пана Дубецького. Можемо
засвідчити, що сам вигляд цієї води не дає підстави вважати її придатною для будь-якого використання. Людей із цієї місцевості необхідно забезпечити більш якісною питною водою або переселити
в інший район. <...>»

16. У 2001 році схожі висновки були представлені у виданні
Львівського національного університету імені Івана Франка.
17. 20 квітня 2000 року Червоноградська міська санітарно-епідеміологічна служба (далі — санітарна служба) зареєструвала перевищення у пробах повітря, що були відібрані на відстані 500 метрів
від труби фабрики, гранично допустимої концентрації пилу у 5,2 рази, а концентрації сажі — у 1,2 рази.
18. 1 серпня 2000 року санітарна служба відібрала проби води
у колодязях присілка Вільшина і виявила, що вони не відповідали
безпечним нормативам. Зокрема, гранично допустима концентрація нітратів була перевищена у 3–5 разів, концентрація заліза — у 5–
10 разів, а концентрація марганцю — у 9–11 разів.


2 травня 2011 року було внесено зміни, текст був такий: «70 квадратних метрів».
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19. У листі до заявників від 16 серпня 2002 року Міністерство
екології та природних ресурсів визнало, що вуглевидобувна діяльність була головним предметом занепокоєння в контексті стану навколишнього середовища у всьому Червоноградському регіоні. Вона
спричиняла просідання ґрунтів і затоплення. Важкі метали з пустої породи проникли в ґрунти та ґрунтові води. Рівень забруднення
ґрунтів важкими металами у десять разів перевищував допустимі
норми концентрації, особливо це стосувалося села Сілець через
діяльність фабрики та шахти.
20. 28 травня 2003 року керівництво фабрики та Червоноградська гірничо-технічна інспекція з нагляду у вугільній промисловості
зареєструвала інфільтрацію води з підніжжя породного відвалу
фабрики з боку присілка Вільшина. Вони зазначали, що вода витікала з-під відвалу і збиралась у солоне озеро коричнюватого кольору
площею один гектар.
21. У 2004 році Державне підприємство «Західукргеологія»
опублікувало дослідження під назвою «Гідрогеологічне заключення
стану підземних вод району села Межиріччя та присілку Вільшина
Сокальського району Львівської області», відповідно до якого геологічний склад цієї території містив водоносні горизонти. У дослідженні також зазначено, що навіть до початку вуглевидобувних робіт
верхні водоносні горизонти були забруднені натрієм і його хімічними сполуками, а також залізом у долинах річок. Однак вуглевидобуток призвів до додаткового забруднення підземних вод, особливо
їхнього верхнього горизонту.
22. 14 червня 2004 року Головний державний санітарний лікар
Львівської області зауважив, що показники пилу і сажі у зразках
повітря, взятих на відстані 350 метрів від фабрики, перевищували
гранично допустиму концентрацію, та зазначив, що начальника
котельні фабрики було притягнуто до адміністративної відповідальності.
23. У вересні 2005 року д-р Марк Черняк із Всесвітнього екологічно-правового альянсу у своєму звіті зазначив, що концентрація
сажі у зразках повітря, відібраних у присілку Вільшина, була у 1,5 рази вищою за максимальну концентрацію, що допускається за національними стандартами. Вода в колодязі була забруднена ртуттю
та кадмієм, концентрація яких перевищувала національні безпечні
норми у 25 і 4 рази відповідно. Згідно зі звітом жителі присілка на-
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ражались на високий ризик захворювання на рак та хвороби дихальних шляхів і нирок.

2. Позиція заявників щодо шкоди, якої вони зазнали
через виробничу діяльність шахти та фабрики
24. По-перше, заявники стверджували, що їхні будинки було
пошкоджено внаслідок просідання ґрунтів, спричиненого вуглевидобувною діяльністю, що 1 січня 1999 року було підтверджено директором шахти згідно з інформацією, наданою заявниками. Як стверджували заявники, шахта обіцяла оплатити ремонт їхніх будинків,
але цього так ніколи і не було зроблено.
25. По-друге, заявники повідомили, що вони постійно страждали від нестачі питної води. Вони стверджували, що до 2009 року присілок не мав доступу до центрального водопостачання. Використання води з місцевого колодязя та струмка для прання та приготування їжі спричиняло появу свербіжу та кишкових інфекцій. Заявники
надали три фотографії води, яка є біля їхнього будинку. На першій
фотографії під назвою «вода в колодязі присілку Вільшина» поблизу
колодязя зображено відро з водою жовтогарячого кольору. На другій
фотографії під назвою «потічок поруч із садибою» зображено маленький струмок яскраво-жовтогарячого кольору. На третій фотографії під назвою «Пригнічення рослинності інфільтратом з породного відвалу шахти Центрально-збагачувальної фабрики» зображено коричнювате озеро з багатьма пеньками та кількома мертвими
кущами посередині озера.
26. Далі заявники стверджували, що з 2003 року ЗАТ «Львівсистеменерго» за власні кошти вантажівкою та трактором здійснювало постачання питної води у присілок. Однак ця вода не надавалась
у достатній кількості. На доказ цього твердження заявники надали
фотографію з зображенням п’яти великих ємностей із водою, яку було названо «тижневий запас води».
27. Далі заявники стверджували, що постачання води не завжди було регулярним. На підтвердження своїх аргументів вони надали листи Сокальської районної адміністрації від 9 липня 2002 року
та 7 березня 2006 року, в яких визнавались нещодавні проблеми
у постачанні питної води.
28. По-третє, заявники стверджували, що дехто з них набув
хронічних захворювань у зв’язку з діяльністю фабрики, особливо із
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забрудненням повітря. Вони надали медичні довідки, в яких зазначається, що Ольга Дубецька та Алла Ваків страждають на хронічний бронхіт та емфізему, а Ганні Гаврилюк поставили діагноз карцинома.
29. По-четверте, заявники стверджували, що їхні страждання
через екологічні фактори впливали на спілкування між членами
родини. Зокрема, нестача чистої води для миття спричинила, за їх
словами, труднощі у стосунках подружжя. Молодші члени родини
прагнули відселитися від старших у пошуку кращих умов для своїх
підростаючих дітей.
30. Однак заявники не переїхали. Вони стверджували, що не
могли продати свої будинки, розташовані на забрудненій території,
або знайти інші джерела фінансування переїзду у безпечніші райони
без підтримки держави. На підтвердження цього вони надали лист
від приватного ріелторського підприємства С., датований вереснем
2009 року, в якому зазначалось:
«...оскільки у присілку Вільшина ... протягом останніх десяти років
не існувало попиту на житлові приміщення через знаходження присілку на техногенно забрудненій території та просідання ґрунтів на
його території ... не виявляється можливим визначити ринкову вартість будинку».
C. Адміністративні рішення щодо шкідливого
впливу діяльності фабрики та шахти

1. Рішення, направлені на покращення екологічної ситуації
у регіоні
31. У листопаді 1995 року санітарно-епідеміологічна служба
(далі — СЕС) зобов’язала фабрику розробити проект санітарно-захисної зони.
32. 5 червня 1996 року СЕС встановила, що фабрика не виконала
її припис, та постановила зупинити роботу фабрики. Незважаючи
на це, фабрика, як повідомлялося, продовжила свою діяльність, при
цьому жодних стягнень у зв’язку з цим на її керівництво накладено
не було.
33. 7 квітня 2000 року та 12 червня 2002 року Державна комісія
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
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(далі — Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки) приписала запровадити низку заходів для покращення водопостачання
та зменшення виробничого забруднення ґрунту поблизу фабрики.
34. 14 квітня 2003 року Львівська обласна державна адміністрація зазначила, що загальна екологічна ситуація не покращилася
з часу рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки від 7 квітня 2000 року, оскільки з державного бюджету не
було виділено фінансування для вжиття відповідних заходів.
35. 27 січня 2004 року СЕС у своїй постанові встановила, що шахта не виконала її припис від 4 грудня 2003 року щодо розробки проекту санітарно-захисної зони, та постановила тимчасово заборонити експлуатацію шахти. Однак шахта продовжила свою діяльність.
36. 13 липня 2005 року Інститут гігієни та медичної екології
ім. О. М. Марзєєва АМН України дослідив проект санітарно-захисної
зони. Автори висновку визнали, що фабрика забруднювала повітря
двоокисом азоту, окисом вуглецю, сірковим ангідридом і пилом. Однак вони зазначили, що відповідно до їхніх досліджень зразки навколишнього повітря, взяті на відстані більш ніж 300 метрів від фабрики, не були надмірно забруднені. Проект передбачав здійснення
низки заходів, направлених на покращення гідроізоляції породного
відвалу, а також зменшення його висоти до 50 метрів. Автори дійшли
висновку, що з огляду на такі заходи можливе встановлення для всієї
фабрики 300 метрової загальної санітарно-захисної зони.
37. Пізніше того ж року Міністерство охорони здоров’я погодило
проект інституту ім. Марзєєва із застереженнями, що висота породного відвалу буде зменшена до серпня 2008 року.
38. 29 квітня 2009 року СЕС оштрафувала директора фабрики за
невиконання заходів проекту санітарно-захисної зони.

2. Рішення стосовно переселення заявників
39. 20 грудня 1994 року Сокальський виконавчий комітет зауважив, що вісімнадцять будинків, включно з будинками заявників,
знаходились в межах 500 метрів санітарно-захисної зони породного
відвалу фабрики, що порушувало застосовні на той час норми. Він
дозволив виробничому об’єднанню «Укрзахідвугілля» відселити
мешканців і знести їхні будинки. Далі Комітет зобов’язав директора
виробничого об’єднання забезпечити заявників житлом до грудня
1996 року. Це рішення не було виконане.
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40. У 1995 році Сокальський виконавчий комітет доповнив своє
рішення та дозволив мешканцям залишити за собою свої колишні
будинки після переселення для відпочинку і садівництва.
41. 7 квітня 2000 року Державна комісія з питань техногенноекологічної безпеки зазначила, що вісімнадцять сімей жили в межах санітарно-захисної зони фабрики, та зобов’язала Міністерство
палива та енергетики за участю місцевих органів виконавчої влади
здійснити відселення цих сімей у 2000–2001 роках. Прізвищ цих сімей не було зазначено.
42. У грудні 2000 року та у 2001 році заявники зверталися до Мі
ністерства палива та енергетики із запитом стосовно того, коли їх
переселять, та не отримали відповіді.
43. У 2001 році Львівська обласна державна адміністрація включила у свій річний план дій переселення вісімнадцяти сімей (без
зазначення прізвищ) із санітарно-захисної зони фабрики, вказавши державний бюджет як джерело фінансування та посилаючись на
постанову Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки від 7 квітня 2000 року.
44. 12 червня 2002 року Державна комісія з питань техногенноекологічної безпеки зазначила, що її постанову від 7 квітня 2000 року
не було виконано, і зобов’язала Сокальську районну державну адміністрацію, Сілецьку сільську раду та фабрику спільно забезпечити переселення сімей із санітарно-захисної зони породного відвалу
фабрики до кінця 2003 року.
45. У червні 2002 року заявники разом із жителями іншого села звернулися до Президента України зі скаргою на невиконання
рішень стосовно їх переселення. Адміністрація Президента перенаправила їхню скаргу на розгляд до Львівської обласної державної
адміністрації та Міністерства екології та природних ресурсів.
46. 16 серпня 2002 року у відповідь на скаргу Міністерство екології та природних ресурсів проінформувало мешканців присілку
Вільшина про те, що воно звернулося до Кабінету Міністрів із пропозицією забезпечити негайне відселення мешканців із санітарнозахисної зони фабрики відповідно до постанови Державної комісії
з питань техногенно-екологічної безпеки від 7 квітня 2000 року.
47. 14 квітня 2003 року Львівська обласна державна адміністрація поінформувала заявників про те, що вона повторно надіслала
лист Прем’єр-міністру та Міністерству палива та енергетики стосов-
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но забезпечення фінансування для виконання постанови від 7 квітня 2000 року.
D. Цивільні позови стосовно переселення заявників

1. Провадження, ініційоване родиною Дубецьких-Найда
48. 23 липня 2002 року родина Дубецьких-Найда подала цивільний позов до місцевого суду м. Червонограда (далі — суд першої інстанції), вимагаючи зобов’язати фабрику переселити їх із санітарнозахисної зони. Пізніше Державне підприємство «Львіввугілля» було
залучено як співвідповідача.
49. Перше судове засідання у справі було призначено на 28 жовт
ня 2003 року. Наступні засідання призначалися на 12 листопада та 18 грудня 2003 року, 26 та 30 квітня, 18 травня, 18 та 30 черв
ня, 19 липня та 22 грудня 2004 року, а також на 25 листопада, 6,
20 та 26 грудня 2005 року. Чотири рази судові засідання переносились через відсутність відповідача або через клопотання відповідача про перенесення судового засідання.
50. 26 грудня 2005 року суд першої інстанції встановив, що позивачі проживали у санітарно-захисній зоні шахти, та зобов’язав
Державне підприємство «Львіввугілля», якому вона належала, переселити їх. У подальшому суд відхилив позови заявників до фабрики,
встановивши, що їх будинок знаходився поза її 300-метровою санітарно-захисною зоною.
51. Це рішення не оскаржувалось і набрало законної сили.
52. 3 травня 2006 року Державна виконавча служба у м. Червонограді Львівської області (далі — державна виконавча служба) відкрила виконавче провадження.
53. 19 червня 2006 року державна виконавча служба оштрафувала директора шахти за невиконання рішення суду. Останній оскаржив постанову про накладення штрафу.
54. 26 червня 2006 року директор поінформував державну виконавчу службу про те, що шахта не могла виконати рішення. Вона не
мала у своєму розпорядженні доступних житлових приміщень і не
здійснювала будівництва житла, оскільки не отримала відповідних
коштів із державного бюджету.
55. До сьогоднішнього дня рішення залишається невиконаним.
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2. Провадження, ініційоване родиною Гаврилюк-Ваків
56. 23 липня 2002 року родина Гаврилюк-Ваків, як і родина Дубецьких-Найда, подала цивільний позов до суду першої інстанції,
вимагаючи відселення за межі санітарно-захисної зони фабрики.
57. Потім замість фабрики як відповідача у справі було залучено
ЗАТ «Львівсистеменерго».
58. Перше судове засідання було призначено на 29 вересня
2003 року. Наступні судові зсідання були призначені на 6, 17 та 30 жовт
ня 2003 року та на 15 і 30 квітня, 18 травня, 18 та 21 червня 2004 року.
59. 21 червня 2004 року суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову заявників. Зокрема суд зазначив, що, хоча проект
санітарно-захисної зони фабрики все ще узгоджувався, були наявні
наукові дослідження, які виправдовували 300 метрову санітарно-захисну зону. Оскільки будинок позивачів знаходився поза її межами,
відповідач не був зобов’язаний їх переселяти. Більш того, відповідач не мав коштів для надання заявникам нового житла. Суд визнав
рішення щодо переселення заявників, ухвалене у 1994 році, невідповідним і не коментував подальших рішень із цього питання.
60. 20 липня 2004 року заявники подали апеляційну скаргу. Вони
наполягали, зокрема, на тому, що згідно із законодавством фактична
концентрація шкідливих речовин за межами санітарно-захисної зони
повинна відповідати застосовним безпечним нормативам. У їхньому
випадку фактичний рівень забруднення за межами зони перевищував
такі нормативи, про що свідчила низка досліджень, які вказували на
діяльність фабрики, як на основне джерело забруднення. Більше того,
рішення Сокальського виконавчого комітету від 1994 року не могло вважатися невідповідним, оскільки формально воно залишалося чинним.
61. 28 березня 2005 року апеляційний суд Львівської області залишив без зміни рішення суду першої інстанції та погодився з його
обґрунтуванням. У відповідь на доводи заявників щодо реального
рівня забруднення у місці їхнього проживання суд зазначив, що
присілок забезпечувався привізною водою і що у будь-якому випадку, хоча закон і передбачав покарання для забруднювачів, він не накладав на них загальне зобов’язання відселяти осіб.
62. 23 квітня 2005 року заявники подали касаційну скаргу, посилаючись в основному на ті ж доводи, що були в їхній попередній скарзі.
63. 17 вересня 2007 року апеляційний суд Хмельницької області
відмовив у задоволенні касаційної скарги заявників.
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II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
А. Конституція України 1996 року

64. У відповідних положеннях Конституції зазначено таке:
Стаття 16
«Забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської
катастрофи — катастрофи планетарного масштабу, збереження гено
фонду Українського народу є обов’язком держави».

Стаття 50
«Кожен має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на
відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. <...>»
B. Закон України від 7 грудня 1990 року
«Про місцеві Ради народних депутатів
та місцеве і регіональне самоврядування»
(втратив чинність 21 травня 1997 року)

65. Відповідно до статті 57 Закону приватні та державні підприємства відповідно до законодавства несуть відповідальність за невиконання рішень органів самоврядування (включно з виконавчими
комітетами районних рад).
66. У наступних законодавчих актах стосовно місцевого самоврядування такий орган, як виконавчий комітет районної ради не
вказується.
C. Закон України «Про відходи»
від 5 березня 1998 року

67. У відповідних положення Закону «Про відходи» зазначено:
Стаття 9
Суб’єкти права власності на відходи
«Держава є власником відходів, що утворюються на об’єктах дер
жавної власності... Від імені держави управління відходами, що
є державною власністю, здійснюється Кабінетом Міністрів України.
<...>»
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D. Закон України від 23 червня 2005 року
«Про заходи, спрямовані на забезпечення
сталого функціонування підприємств
паливно-енергетичного комплексу»

68. Цей Закон впровадив новий механізм виплати та погашення боргів підприємств за енергоносії. Він також запровадив реєстр
підприємств паливно-енергетичного комплексу, які беруть участь
у процедурі погашення заборгованості. Перебування підприємства
у цьому реєстрі призупиняє будь-які виконавчі провадження проти
нього; національні суди також зобов’язані відхиляти будь-які заяви
про відкриття провадження щодо банкрутства або ліквідації такого
підприємства.
E. Наказ Міністерства охорони здоров’я
від 19 червня 1996 року № 173
«Про затвердження Державних санітарних правил планування
та забудови населених пунктів»

69. У відповідних положеннях наказу Міністерства охорони здо
ров’я зазначено:
«5.4. Промислові, сільськогосподарські та інші об’єкти, що є джерелами забруднення навколишнього середовища хімічними, фізичними та біологічними факторами, при неможливості створення безвідходних технологій повинні відокремлюватись від житлової забудови
санітарно-захисними зонами.
<...>
На зовнішній межі санітарно-захисної зони, зверненої до житлової
забудови, концентрації та рівні шкідливих факторів не повинні перевищувати їх гігієнічні нормативи (гранично допустимі концентрації, гранично допустимі рівні). <...>
5.5. <...>
У тих випадках, коли розрахунками не підтверджується нормативної
санітарно-захисної зони розмір нормативної санітарно-захисної
зони або неможлива її організація в конкретних умовах, необхідно
приймати рішення про зміну технології виробництва, що передбачає зниження викидів шкідливих речовин в атмосферу, його перепрофілювання чи закриття».
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Додаток № 4
Санітарна класифікація підприємств, виробництв та споруд
і розміри санітарно-захисних зон для них
«<...>
Санітарно-захисна зона у 500 метрів [повинна бути у таких підприємств]:
<...>
5. Породні відвали вугільних шахт, що експлуатуються; недіючі породні відвали висотою більше 30 метрів, що піддаються горінню; недіючі породні відвали висотою більше 50 метрів, що не схильні до
горіння.
Санітарно-захисна зона 300 метрів [повинна бути у таких підприємств]:
<...>
5. <...> збагачувальні фабрики з мокрим процесом збагачення.
6. <...> недіючі породні відвали вугільних шахт (висотою менше
50 метрів), що не схильні до горіння».

ПРАВО
I. МЕЖІ СПРАВИ
70. 18 вересня 2009 року представник заявників проінформувала Суд про те, що Аркадій Гаврилюк помер. Далі вона звернулася
з клопотанням про виключення його скарг з розгляду.
71. Суд вважає, що за відсутності спадкоємців, які висловлюють
бажання підтримувати заяву від імені Аркадія Гаврилюка, у справі
немає особливих обставин, що зачіпають повагу до прав людини,
визначених Конвенцією, та що вимагають подальшого розгляду
заяви in fine за пунктом 1 статті 37 Конвенції (див., наприклад, рішення від 2 липня 2009 р. у справі «Пухіґова проти Росії» (Pukhigova v.
Russia), заява № 15440/05, пункти 106–107; та рішення від 25 травня
2010 р. щодо прийнятності у справі «Горанда проти Румунії» (Goranda
v. Romania), заява № 38090/03).
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72. З огляду на вищевказане, слід вилучити скарги, подані Аркадієм Гаврилюком, зі списку справ.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 8 КОНВЕНЦІЇ
73. Заявники скаржились на те, що органи державної влади не
змогли захистити їх житло, приватне та сімейне життя від надмірного забруднення двома державними промисловими підприємствами. Вони посилалися на статтю 8 Конвенції, у якій зазначено таке:
«1. Кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.
2. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно
із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах
національної та громадської безпеки чи економічного добробуту
країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту
здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб».
A. Щодо прийнятності

1. Доводи сторін
a) Уряд
74. Уряд зауважив, що заява була неприйнятною ratione temporis
у тій мірі, в якій вона стосується фактів, що мали місце до 11 вересня
1997 року — дати набрання Конвенцією чинності для України.
75. Далі Уряд заявляв, що члени родини Гаврилюк-Ваків не можуть стверджувати, що вони є потерпілими від будь-яких порушень
статті 8, оскільки у 1959 році вони незаконно побудували свій будинок на землі, яка офіційно була передана їм лише через рік. Більше
того, порушуючи чинне на той час законодавство, ця родина ніколи
не просила дозволу в керівництва шахти на будівництво свого будинку на землі над шахтою. Оскільки родина Гаврилюк-Ваків свідомо побудувала свій будинок на землі, де велась промислова розробка, і, діючи таким чином, порушила застосовне законодавство, її
члени не могли скаржитися на те, що держава не виконувала своїх
зобов’язань щодо поваги до їхніх прав, гарантованих статтею 8,
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у період їх проживання в цьому будинку. Таким чином, їхні скарги
були неприйнятними ratione personae.
76. Уряд також стверджував, що скарги родини Гаврилюк-Ваків
були явно необґрунтованими, оскільки їхня родина проживала поза
межами визначених санітарно-захисних зон як шахти, так і фабрики, а її позов про переселення було відхилено компетентним судом
у результаті змагального провадження. Тому заявники не подали
обґрунтованої скарги за Конвенцією.
77. Насамкінець, Уряд стверджував, що жоден із заявників не
вичерпав доступних національних засобів юридичного захисту.
Зокрема, заявники ніколи не вимагали ані від шахти, ані від фабрики відшкодування шкоди, якої вони, як заявляється, зазнали через
виробничу діяльність цих підприємств.
b) Заявники
78. Заявники не погодились. Вони зазначили, що, хоча ситуація,
на яку вони скаржились, почалась до набрання Конвенцією чинності
для України, вона не змінилась після цього і триває й досі. Зокрема,
рішення Сокальського виконавчого комітету про їх відселення не
було скасовано, і воно було чинним станом на дату набрання чинності Конвенцією. Таким чином, компетентні органи влади несли
відповідальність за його невиконання, а також за невиконання постанови Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки
щодо переселення заявників і рішення суду першої інстанції, постановленого на користь родини Дубецьких-Найда. Крім того, держава
несе відповідальність за невиконання проектів санітарно-захисних
зон шахти та фабрики, що призвело до погіршення екологічної ситуації в регіоні, де проживають заявники.
79. Далі заявники стверджували, що родина Гаврилюк-Ваків побудувала свій будинок законно на належним чином відведеній для
цього землі, а у 1960 році їм було надано додаткову ділянку землі
для садівництва. Доводи Уряду про те, що вони повинні були отримати дозвіл на будівництво будинку від керівництва шахти, не ґрунтується на законодавстві. Також на той час, коли Конвенція набула
чинності для України, їхній будинок був належним чином зареєстрований органами влади, про що свідчить свідоцтво про право власності, надане ними Суду.
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80. Далі заявники стверджували, що відмова суду першої інстанції у задоволенні позову родини Гаврилюк-Ваків про переселення не
робить їх заяву явно необґрунтованою, враховуючи фактичний надмірний рівень забруднення навколо їхнього будинку. Відмовляючи
в задоволенні їхнього позову про переселення, суди обґрунтовували
свої висновки очікуваним покращенням екологічного становища,
що мало настати після виконання проекту санітарно-захисної зони фабрики. Оскільки проект не було реалізовано, страждання цієї
групи заявників від надмірного забруднення продовжувались і, відповідно, їхня скарга не була явно необґрунтованою.
81. Зрештою заявники стверджували, що належним чином вичерпали усі національні засоби юридичного захисту, оскільки вони
звернулися зі своїми скаргами до національних судів і послалися
на екологічне забруднення, обґрунтовуючи свої вимоги щодо пере
селення.

2. Оцінка Суду
82. У тій мірі, в якій Уряд стверджував про часткову неприйнятність заяви як такої, що лежить поза межами часової юрисдикції Суду, Суд вважає себе неповноважним ratione temporis розглядати дії та бездіяльність держави стосовно ситуації заявників до
набрання Конвенцією чинності для України (11 вересня 1997 року).
Однак він повноважний розглядати скарги заявників, які стосуються періоду після цієї дати (див., mutatis mutandis, рішення у справі
«Фадєєва проти Росії» (Fadeyeva v. Russia), заява № 55723/00, п. 82,
ECHR 2005-IV).
83. Стосовно тверджень Уряду про те, що скарги, подані родиною
Гаврилюк-Ваків, є несумісними з вимогою Конвенції ratione personae,
Суд зазначає, що стаття 8 Конвенції застосовується незалежно від того, чи законно було побудовано або заселено будинок заявника (див.,
серед багатьох інших джерел, рішення у справі «Прокопович проти
Росії» (Prokopovich v. Russia), заява №58255/00, п. 36, ECHR 2004-XI (витяги)). Більше того, незалежно від того, чи був відповідний будинок
законно побудований чи був узаконений після того, як родина поселилася у ньому, станом на 11 вересня 1997 року, коли Конвенція
набрала чинності для України, родина Гаврилюк-Ваків займала його
законно. Цей факт сторонами не оспорюється. З огляду на вказане
вище заперечення Уряду повинно бути відхилено.
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84. Щодо тверджень Уряду про те, що скарги родини ГаврилюкВаків були явно необґрунтованими, оскільки їхній позов щодо переселення був відхилений у рамках національного провадження, Суд
погоджується з тим, що він не може замінювати рішення національних судів своїми і його повноваження щодо перегляду дотримання
національного законодавства є обмеженими (див., серед багатьох
інших джерел, рішення у справі «Слівенко проти Латвії» (Slivenko v.
Latvia) [ВП], заява № 48321/99, п. 105, ECHR 2003-X, та рішення від
22 жовтня 2009 р. у справі «Пауліч проти Хорватії» (Paulić v. Croatia),
заява № 3572/06, п. 39). Однак функцією Суду є здійснення оцінки
обґрунтування, наданого національними судами, з точки зору Конвенції (див. зазначене рішення у справі «Слівенко проти Латвії»).
Більше того, Суд зазначає, що скарга родини Гаврилюк-Ваків не обмежується стверджуваною несправедливістю рішень, якими було
відмовлено в позові про переселення. Вона стосується загальної неспроможності держави виправити ситуацію, в якій вони страждали
від негативного впливу забруднення у цій місцевості. Таким чином,
заперечення Уряду має бути відхилено.
85. Насамкінець, стосовно заперечення Уряду щодо невичерпання національних засобів юридичного захисту Суд зазначає, що Уряд
не надав жодних прикладів національної судової практики, де б
у ситуації, подібній до ситуації заявників, позов особи до промислового підприємства, що забруднює навколишнє середовище, було б
задоволено. Більше того, обидві родини заявників у цій справі вирішили вичерпати національні засоби юридичного захисту стосовно
їх вимоги щодо переселення з цієї місцевості, яка постійно зазнавала забруднення. Одна родина отримала рішення щодо переселення,
яке, однак, лишається невиконаним, оскільки шахта-боржник не має
на це бюджетних коштів, а в позові іншої родини було відмовлено на
підставі того, що вони проживали за межами встановленої санітарно-захисної зони. З огляду на вищевказане Суд має сумніви стосовно шансів на успіх заявників у провадженні щодо відшкодування.
86. Однак, навіть припускаючи, що таке відшкодування могло
би бути їм присуджене за забруднення в минулому та виплачене
в належний час, Суд зазначає, що заявники скаржаться на забруднення, що триває і скорочення якого у майбутньому вимагає певного
системного вирішення. Не зрозуміло, як компенсаторний засіб, за
пропонований Урядом, стосувався б цього питання. У цьому зв’язку
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Суд відхиляє зауваження щодо невичерпання засобів юридичного
захисту.
87. Насамкінець, Суд зазначає, що заява порушує серйозні питання факту і права за Конвенцією, визначення яких вимагає розгляду справи по суті. Таким чином, заява не може бути оголошена
явно необґрунтованою у значенні підпункту «а» пункту 3 статті 35
Конвенції. Ніяких інших підстав для оголошення її неприйнятною
також встановлено не було. Тому Суд оголошує заяву прийнятною.
b. Щодо суті

1. Застосовність статті 8 Конвенції
a) Доводи сторін
i) Заявники
88. Заявники стверджували, що вони страждали від серйозного
втручання держави у їхні права, гарантовані статтею 8 Конвенції,
в зв’язку із забрудненням навколишнього середовища, спричиненого шахтою та фабрикою, що належать державі (зокрема, їх породними відвалами), а також у зв’язку з неспроможністю держави дотриматись своїх позитивних зобов’язань щодо регулювання шкідливої
промислової діяльності.
89. Далі заявники зазначили, що вони збудували свої теперішні
будинки законно і до того, як їм могло стати відомо, що ця територія
буде входити до нормативно встановленої промислової санітарнозахисної зони та буде екологічно небезпечною.
90. Потім заявники стверджували, що проект Уряду, що затверджував 300-метрову санітарно-захисну зону, був спірним, оскільки
експлуатація породного відвалу вимагала 500-метрової санітарнозахисної зони. Проект, про який йдеться, не був погоджений Головним державним санітарним лікарем України, доки в ньому не було
передбачено заходів для зменшення висоти породного відвалу до
50 метрів і його гідроізоляції, що досі не було зроблено. Отже, заявники вважають, що вони продовжують проживати у санітарно-захисній зоні породного відвалу, визначеній із наукової точки зору.
91. Далі заявники стверджували, що не лише їхні будинки розташовувались у межах зони, офіційно визнаної законодавством непридатною для проживання, але й були переконливі докази того,
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що фактичні рівні забруднення повітря, води та ґрунту поблизу їхніх будинків були небезпечними та такими, що могли підвищити
схильність заявників до пов’язаних із забрудненням захворювань.
У цьому зв’язку вони посилалися на різноманітні урядові та неурядові дослідження, про які зазначається у пунктах 13–23 вище.
92. Крім того, заявники зазначили, що інші ризики полягали
у затопленні прилеглих територій і просіданні ґрунтів, спричинених
вуглевидобувною діяльністю. Вони стверджували, що через велику
кількість утворених у процесі вуглевидобувної діяльності підземних пустот ці ризики залишатимуться, навіть якщо вуглевидобувну
діяльність буде припинено.
93. У той же час, заявники не могли переселитися без підтримки
держави, оскільки через промислове забруднення попиту на нерухоме майно у їхньому присілку не було і вони не могли знайти інших
джерел фінансування для переселення.
94. Врешті, заявники зазначили, що, так як протягом багатьох
років держава була власником фабрики і на сьогоднішній день залишається власником її породного відвалу, а також власником шахти,
вона була повністю обізнана та відповідальна за шкоду, спричинену
їх щоденною виробничою діяльністю, яка тривала протягом значного періоду часу. Тому вона несла відповідальність за статтею 8 Конвенції в контексті вжиття належних заходів для полегшення тягаря,
що несли заявники.
ii) Уряд
95. Уряд не заперечував, що він мав зобов’язання за Конвенцією вирішувати екологічні проблеми, пов’язані з діяльністю шахти
та фабрики.
96. З іншого боку, Уряд не погодився з позицією заявників щодо
шкоди, якої вони зазнали внаслідок стверджуваного забруднення.
Зокрема, Уряд зазначив, що рівень забруднення, який утворився
внаслідок діяльності фабрики, загалом був безпечним за межами
300-метрової санітарно-захисної зони, що підтверджувалось багатьма дослідженнями. З огляду на ці дослідження 300-метрова
санітарно-захисна зона навколо фабрики була погоджена відповідними органами державної влади у 2005 році. Будинки заявників, які
знаходяться на відстані 430 та 420 м від фабрики, були, відповідно,
у безпеці незалежно від того, чи був офіційно впроваджений проект
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чи ні. Хоча в деяких випадках можливо й мали місце підвищені викиди, вони відразу ж відслідковувались і в належний час вживались
заходи для їх зменшення, про що свідчать, наприклад, стягнення,
накладені на керівництво фабрики (див. пункти 32 та 35 вище).
97. Далі Уряд зазначив, що, хоча родина Дубецьких-Найда й проживала в межах санітарно-захисної зони породного відвалу шахти,
вона, як і родина Гаврилюк-Ваків, яка проживала за межами санітарно-захисних зон як фабрики, так і шахти, не змогла обґрунтувати
будь-яку реальну шкоду, якої вона зазнала внаслідок мешкання по
близу обох промислових підприємств.
98. Стосовно тверджень заявників про хронічні захворювання,
на які страждають деякі з них, такі захворювання також можуть бути пов’язані з їхньою трудовою діяльністю та іншими факторами.
99. Щодо просідання ґрунтів і затоплення Уряд посилався на
геологічні дослідження, які визначили, що гірська місцевість, у якій
проживали заявники, має водоносні горизонти піску під поверхнею,
які мають здатність до плавучості. Ґрунтуючись на цих дослідженнях, Уряд стверджував, що поза розумним сумнівом не може бути
доведено, що ґрунти просіли в результаті вуглевидобувної діяльності, а не в результаті природних геологічних процесів.
100. Стосовно скарг заявників на якість води Уряд зазначив,
що різноманітні дослідження, включно з дослідженням ДП «Західукргеологія» (див. п. 15 вище), науково довели, що хімічний склад
і чистота ґрунтових вод у регіоні була природно непридатною для
споживання в домашньому господарстві, за винятком випадків, коли свердловина пробурювалась значно глибше, ніж це було зроблено
у домашніх господарствах заявників. Крім того, колодязі заявників
не були оснащені необхідними фільтрами та трубами. Більше того,
заявників забезпечували привізною водою. Нарешті, не в 2009 році,
як стверджували заявники (див. пункт 25 вище), а в 2007 році в присілку було введено в експлуатацію централізований водопровід.
101. Що стосується рішень органів влади про переселення заявників, то вони були спрямовані на попередження, а не на усунення
ситуації. Рішення, прийняте Сокальським виконавчим комітетом,
до 1997 року втратило чинність унаслідок зміни економічних обставин. Рішення, що розглядається, було ухвалено, коли очікувалось
розширення фабрики, що потребувало встановлення навколо неї
500-метрової санітарно-захисної зони. Якби таку зону було встанов-
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лено, будинки заявників знаходилися б у її межах, що призвело б до
застосовності до них положень закону, які вимагали їхнього відселення незалежно від реального рівня забруднення. Однак станом на
1997 рік стало зрозуміло, що розширення санітарно-захисної зони не
потрібне, і рішення від 1994 року автоматично втратило чинність.
102. Більше того, у 1995 році Сокальський виконавчий комітет
змінив своє рішення про переселення. За клопотаннями жителів, які
підлягали переселенню, виконавчий комітет постановив, що не було
необхідності зносити їхні колишні будинки, які вони могли використовувати з метою відпочинку та садівництва. Кілька сімей, яким
виділили житло у 2000–2003 роках, оскільки вони проживали в межах 300-метрової санітарно-захисної зони, насправді продовжували використовувати свої колишні будинки протягом довгого періоду
часу та відмовлялись їх залишати.
103. На думку Уряду, цей факт свідчив про те, що вимоги заявників про переселення насправді ґрунтувались не на реальних
рівнях забруднення. Висновку про те, що переселення родини Гаврилюк-Ваків не було необхідним, так само обґрунтовано дійшли
й національні суди. Що стосується родини Дубецьких-Найда, то
зобов’язання їх переселити ґрунтувалось на положеннях законодавства та не мало стосунку до будь-якої оцінки реальної чи потенційної шкоди. У будь-якому випадку обидві родини могли вільно
звернутися до органів державної влади з вимогою включити їх до
списку тих, хто потребує соціального житла, чого вони ніколи не
робили.
104. Загалом, заявники не довели, що виробнича діяльність як
шахти, так і фабрики порушила їхні права в тій мірі, яка призвела б
до відповідальності держави за статтею 8 Конвенції.
b) Оцінка Суду
i) Практика Суду
105. Посилаючись на свою судову практику, Суд зазначає, що ні
стаття 8, ні будь-які інші положення Конвенції не гарантують права на збереження природного середовища як такого (див. рішення
у справі «Кіртатос проти Греції» (Kyrtatos v. Greece), заява № 41666/98,
п. 52, ECHR 2003-VI). Також жодного питання не виникне, якщо оскаржувана шкода є незначною у порівнянні з небезпекою навколишнього середовища, притаманною життю в кожному сучасному місті.
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Однак може мати місце небезпідставна скарга за статтею 8 там, де
екологічна небезпека досягає такого серйозного рівня, що призводить до суттєвого перешкоджання здатності заявника користуватися своїм житлом, мати приватне чи сімейне життя. Оцінка такого
мінімального рівня є відносною та залежить від усіх обставин справи, таких як інтенсивність і тривалість шкідливого впливу та його
фізичний чи психологічний вплив на здоров’я або якість життя особи (див., серед інших джерел, рішення у справі «Фадєєва проти Росії»,
згадане вище, пункти 68–69).
106. Немає сумніву, що промислове забруднення може негативно вплинути на здоров’я суспільства в цілому і погіршувати якість
життя особи, проте часто неможливо визначити у кількісному вираженні його вплив у кожному окремому випадку. Що стосується,
наприклад, погіршення здоров’я, то важко вирізнити вплив екологічних ризиків від впливу інших відповідних факторів, таких як вік,
професія або особистий спосіб життя. «Якість життя», у свою чергу, є суб’єктивною характеристикою, яка тяжко піддається точному
визначенню (див. рішення від 26 жовтня 2006 р. у справі «Лєдяєва
та інші проти Росії» (Ledyayeva and Others v. Russia), заяви № 53157/99,
№ 53247/99, № 53695/00 та № 56850/00, п. 90).
107. Беручи до уваги труднощі доведення, Суд головним чином
розглядатиме висновки національних судів та інших компетентних
органів для встановлення фактичних обставин справи (див. рішення від 25 вересня 1996 р. у справі «Баклі проти Сполученого Королів
ства» (Buckley v. the United Kingdom), Reports of Judgments and Decisions
1996-IV, сторінки 1291–93, пункти 74–77). Як базу для аналізу Суд
може, наприклад, використовувати положення національного законодавства, що визначають небезпечні рівні забруднення (див., серед інших джерел, згадане вище рішення у справі «Фадєєва проти
Росії», п. 87), та екологічні дослідження, здійснені компетентними
органами (див. рішення у справі «Ташкін та інші проти Туреччини»
(Taşkýn and Others v. Turkey), пункти 113 та 120, заява № 46117/99,
ECHR 2004-X). Особливу увагу Суд приділятиме окремим рішенням,
прийнятим органами влади щодо конкретної ситуації заявника,
таким як зобов’язання позбавити підприємство-забруднювача дозволу на виробничу діяльність (див. згадане вище рішення у справі
«Ташкін та інші проти Туреччини», п. 112) або відселити мешканця із
забрудненої території (див. згадане вище рішення у справі «Фадєєва
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проти Росії», п. 86). Однак Суд не може сліпо покладатися на рішення
національних органів влади, особливо коли вони явно несумісні або
суперечать одне одному. У такій ситуації Суд повинен оцінювати
докази у їх сукупності (див. згадане вище рішення у справі «Лєдяєва
та інші проти Росії», п. 90). Іншими джерелами доказів для розгляду на додаток до викладеного заявником перебігу подій будуть, наприклад, його медичні довідки (див. рішення щодо прийнятності
від 26 лютого 2008 р. у справі «Ларс та Астрід Фегерскьольд проти
Швеції» (Lars and Astrid Fдgerskiцld v. Sweden), заява № 37664/04), а також відповідні звіти, заяви або дослідження, здійснені приватними установами (див. згадане вище рішення у справі «Фадєєва проти
Росії», п. 85).
108. Крім того, щоб встановити, чи несе держава відповідальність за статтею 8 Конвенції, Суд повинен визначити, чи була ситуація результатом раптового та несподіваного повороту подій або,
навпаки, існувала давно і була добре відома державним органам
(див. згадане рішення «Фадєєва проти Росії», пункти 90–91); чи була держава або чи мала вона бути обізнаною, що була небезпека або
шкідливий вплив впливали на приватне життя заявника (див. рішення від 9 грудня 1994 р. у справі «Лопес Остра проти Іспанії» (Lуpez
Ostra v. Spain), пункти 52–53, Серія A, № 303‑C), і наскільки заявник
сам сприяв створенню цієї ситуації для себе і був спроможний ви
правити її без надмірних витрат (див. згадане вище рішення у справі
«Лєдяєва та інші проти Росії», п. 97).
ii) Оцінка фактичних обставин справи
109. Суд повторює, що ця справа стосується твердження заявників про негативний вплив на їхні права, гарантовані статтею 8,
у зв’язку з промисловим забрудненням, яке спричиняли два державних підприємства — вуглевидобувна шахта «Візейська» та Червоно
градська вуглезбагачувальна фабрика, зокрема її породний відвал
висотою 60 метрів.
110. Твердження заявників стосуються в першу чергу погіршення їхнього здоров’я через забруднення води, повітря та ґрунту токсичними речовинами, концентрація яких перевищує граничні норми. Крім того, ці твердження також стосуються погіршення якості
життя з огляду на шкоду, завдану будинкам просіданням ґрунтів
і постійними труднощами у доступі до чистої води, що негатив-
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но впливало на щоденне життя заявників і стосунки між членами
родини.
111. В оцінці того, до якої міри забруднення, на яке скаржаться,
впливало на здоров’я заявників, Суд погоджується з Урядом, що немає доказів, які б дозволили встановити у цій справі шкоду, яку можна визначити у кількісному вираженні. Однак Суд вважає, що проживання в місцевості, забруднення якої явно перевищує безпечні
нормативи, наражало заявників на підвищений ризик для здоров’я.
112. Стосовно якості життя заявників Суд звертає увагу на надані заявниками фотографії води та їх точку зору щодо щоденного
життя та спілкування (див. пункти 24–30 вище), які явно зазнали
впливу через екологічні фактори.
113. Суд зазначає, що, як і стверджував Уряд, у справі заявників
різні природні фактори можуть впливати на якість води та спричиняти просідання ґрунтів (див., наприклад, п. 21 вище). Більше того,
видається, що на цей час питання доступу до чистої води уже вирішено нещодавнім впровадженням централізованого водопроводу.
У той же час справа містить достатньо доказів того, що виробнича
діяльність шахти та фабрики (зокрема, їх породні відвали), принаймні певною мірою, сприяли вищезазначеним проблемам протягом
багатьох років.
114. Ця міра не видається зовсім незначною, зокрема, оскільки
згідно із національним законодавством житлові будинки не можуть знаходитись у межах санітарно-захисних зон шахт і породних відвалів, які a priori вважаються екологічно небезпечними. Видається, що відповідно до Державних санітарних правил «безпечна
відстань» від породного відвалу, висота якого перевищує 50 метрів,
становить 500 метрів (див. п. 69 вище). Будинок родини ДубецькихНайда розташований на відстані 100 метрів від породного відвалу
шахти і на відстані 430 м від породного відвалу фабрики. Будинок
родини Гаврилюк-Ваків, у свою чергу, знаходиться на відстані 420 м
від породного відвалу фабрики.
115. Погоджуючись з Урядом стосовно того, що встановлені
нормативи не обов’язково відображають реальні рівні забруднення,
якого зазнавали заявники, Суд зазначає, що у цій справі заявники надали значну кількість даних на доказ того, що неодноразово
була зареєстрована фактична надмірність забруднюючих речовин
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у межах цих відстаней від виробничих підприємств, що розглядаються (див. пункти 17–18 та 22–23 вище).
116. При вирішенні питання, чи підпадає шкода (або ризик шкоди), якої зазнали заявники у цій справі, під дію гарантій статті 8, Суд
також бере до уваги той факт, що в різні періоди органи влади розглядали питання переселення заявників. Необхідність переселення
родини Дубецьких-Найда було нарешті підтверджено остаточним
рішенням, ухваленим судом першої інстанції 26 грудня 2005 року.
117. Стосовно родини Гаврилюк-Ваків 21 червня 2004 року
той же суд вирішив, що немає необхідності у їх переселенні. Однак у своїх висновках судові органи спиралися на припущення, що
фабрика незабаром впровадить заходи, передбачені у проекті санітарно-захисної зони. Ці заходи включали гідроізоляцію породного
відвалу та зменшення його висоти до 50 метрів (у випадку чого, як
зазначали заявники, за національним законодавством навколо породного відвалу встановлювалася б 300-метрова санітарно-захисна зона). Відповідно до матеріалів справи ці заходи так і не було
впроваджено.
118. Таким чином, видається, що понад дванадцять років від дати набрання Конвенцією чинності для України заявники постійно
проживали на території, яка як згідно з законодавчими положеннями, так і згідно з експериментальними дослідженнями була небезпечною для мешкання через забруднення води і повітря та просідання ґрунтів, що було результатом виробничої діяльності двох
державних промислових підприємств.
119. За цих обставин Суд вважає, що шкідливий екологічний вплив,
що оскаржується, досяг того серйозного рівня небезпечності, який необхідний для того, щоб скарга підпадала під дію статті 8 Конвенції.
120. Досліджуючи те, в якій мірі держава мала перед заявниками зобов’язання за цим положенням, Суд повторює, що ця справа стосується забруднення, спричиненого щоденною виробничою
діяльністю державної шахти «Візейська» та Червоноградської вуглезбагачувальної фабрики, яка належала державі щонайменше до
2007 року; її породний відвал залишається у власності держави досьогодні. Держава мала б бути і насправді була повністю обізнана
про екологічний вплив від діяльності цих підприємств, оскільки це
були єдині великі промислові підприємства поблизу домашніх господарств заявників.
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121. Далі Суд зазначає, що заявники побудували свої теперішні
будинки до того, як підприємства було введено в експлуатацію, і задовго до того, коли можна було визначити фактичний вплив їхньої
діяльності на довкілля.
122. Суд також зауважує, що, як зазначив Уряд, у принципі, заявники є вільними переїхати в якесь інше місце. Однак, з огляду на
підтверджені доводи заявників стосовно відсутності попиту на їхні
будинки, які знаходяться поблизу головних промислових підприємств-забруднювачів, Суд робить висновок, що виправити ситуацію
заявників без підтримки держави може бути складним завданням.
Більше того, Суд вважає, що заявники обґрунтовано покладались на
державу, якій належали обидва підприємства-забруднювачі, у питанні підтримки їхнього переселення, оскільки це їм було обіцяно
ще в 1994 році. Стосовно доводів Уряду про те, що заявники могли б
звернутися з вимогою про надання їм соціального житла, на думку
Суду, Уряд не надав належних доказів того, що загальна вимога такого роду могла б бути більш ефективною, ніж інші спроби заявників
отримати державне житло, особливо з огляду на той факт, що єдиною формальною підставою для їхньої вимоги про переселення було
забруднення навколишнього середовища.
123. На думку Суду, поєднання всіх цих факторів демонструє
достатньо сильний зв’язок між забруднюючими викидами та державою, щоб постало питання відповідальності держави за статтею 8
Конвенції.
124. Залишається визначити, чи дотримала держава, забезпечуючи права заявників, справедливий баланс між конкуруючими інтересами заявників і суспільства загалом, як цього вимагає пункт 2
статті 8.

2. Виправдання за пунктом 2 статті 8 Конвенції
a) Доводи сторін
i) Заявники
125. Заявники стверджували, що держава, вирішуючи їхні екологічні проблеми, не дотримала справедливого балансу між їхніми
інтересами та інтересами суспільства.
126. Зокрема, протягом більш ніж дванадцяти років з моменту
набрання Конвенцією чинності для України органи влади не змогли
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ані взяти під контроль рівні забруднення, ані переселити заявників
до безпечнішої місцевості.
127. Хоча в різний час було вжито певних заходів для полегшення труднощів заявників, вони не були послідовними та достатніми
для того, щоб змінити загальну ситуацію заявників, а також вживались із недопустимими затримками.
128. Зокрема, лише у 2009 році присілок було забезпечено централізованим водопроводом. До того часу питна вода, яка взагалі
була недоступною до 2003 року, привозилась у невеликих кількостях
вантажівками та тракторами з нерегулярними інтервалами взимку, іноді тривалістю в кілька місяців. Кілька разів державні органи
намагалися покарати керівництво шахти та фабрики за незабезпечення безпечніших рівнів забруднення, але ці покарання були незначними або залишались невиконаними (наприклад, постанова
про зупинення виробничої діяльності шахти) і це не призвело до наступних позитивних змін ситуації.
129. Далі заявники зауважили, що стосовно їхнього переселення
рішення від 1994 року у цій частині ніколи офіційно не скасовувалось, залишалось чинним і було підтверджено Державною комісією
з питань техногенно-екологічної безпеки. Наступні судові рішення, що ігнорували його, були, відповідно, незаконними. Більше того, вирішуючи, що заявники більше не житимуть у межах санітарно-захисної зони фабрики, судові органи влади покладалися на її
майбутній проект санітарно-захисної зони, що передбачав вжиття
низки заходів з метою забезпечення дійсно безпечного проживання
поза 300-метровою зоною, включно зі зменшенням висоти породного відвалу до 50 метрів та його гідроізоляції. Однак, оскільки заходів
проекту не було вжито, заявники продовжують проживати в екологічно небезпечній місцевості.
130. Більше того, будинок родини Дубецьких-Найда також знаходився в межах санітарно-захисної зони шахти, що було підтверджено судовими органами у їх остаточному та обов’язковому рішенні
від 26 грудня 2005 року, яке зобов’язувало переселити цю родину.
131. Крім того, мали місце значні затримки розгляду вимог заявників національними судовими органами. Багато разів суд першої інстанції не інформував заявників про дати судових засідань
у справі або необґрунтовано відкладав їх через відсутність відпо
відача.
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132. Нарешті, хоча родина Дубецьких-Найда й змогла отримати
рішення про відселення, його ефективність була зведена нанівець,
оскільки наразі протягом приблизно п’яти років воно не виконується. Перспективи його виконання у передбачуваному майбутньому
є малообіцяючими з огляду, зокрема, на набрання чинності Законом
України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу», який
унеможливлює стягнення боргу з шахти «Візейська».
133. Загалом, заявники зазначили, що державні органи влади не
діяли сумлінно і своєчасно при вирішенні їх проблем, спричинених
забрудненням від діяльності шахти та фабрики.
ii) Уряд
134. Уряд не погодився. Він зазначив, що зробив все від нього залежне для того, щоб люди, які проживають поблизу шахти та фабрики, промислове виробництво яких було, як відомо, пов’язане з певними екологічними ризиками, зазнавали найменшого впливу від
таких ризиків.
135. Зокрема, держава впровадила нормативно-правове регулювання для діяльності промислових підприємств — забруднювачів
навколишнього середовища, включно зі встановленням безпечних
рівнів для викидів забруднюючих речовин і санітарно-захисних зон.
Вона здійснювала постійний нагляд за дотриманням шахтою та фабрикою безпечних норм забруднення та у випадку недотримання цих
норм негайно накладала стягнення на керівництво та вирішувала проблеми. У результаті цього на відстані 300 метрів від фабрики рівні забруднення були фактично в межах, що офіційно визнані
безпечними. Цей факт, підтверджений ретельним дослідницьким
моніторингом, дозволив науково обґрунтувати проект 300-метрової
санітарно-захисної зони навколо фабрики. Проект для шахти теж
було розроблено, але у зв’язку з фактичною ліквідацією шахти не було необхідності погоджувати або впроваджувати його.
136. Стосовно вимог заявників про переселення Уряд зауважив,
що жодна з родин у дійсності не зазнавала шкоди або ризику шкоди
від забруднення, що вимагали б їх переселення. Що стосується по
станови від 1994 року, яка втратила чинність до 1997 року з огляду
на економічні труднощі, що призвели до скорочення виробництва
фабрики замість очікуваного зростання, то ніколи за весь період
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з моменту набрання Конвенцією чинності для України та до сьогоднішнього дня держава не несла відповідальності за переселення
родини Гаврилюк-Ваків, оскільки ця сім’я жила поза межами обох
санітарно-захисних зон.
137. Родину Дубецьких-Найда держава була зобов’язана переселити на визначених судом першої інстанції підставах згідно з рішенням від 26 грудня 2005 року. Хоча зобов’язання держави виконати це
рішення ніколи не оспорювалися, затримка у його виконанні мала
місце в зв’язку з тяжкими фінансовими проблемами як шахти-боржника, так і вуглевидобувного сектору в цілому. Шахта була неприбутковою та заборгувала значні суми різним кредиторам, включаючи
заборгованість із заробітної плати своїм працівникам. Вона не могла виплатити свої борги і підлягала ліквідації. Намагаючись знайти
вирішення для загальнодержавної критичної ситуації у вугільному
та енергетичному секторах, держава була вимушена прийняти Закон
«Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування
підприємств паливно-енергетичного комплексу», який призупиняв
виплату боргів підприємствами цієї галузі або реструктуризовував
їх. Хоча незрозуміло, коли було б виконано рішення, але кошти шукали, і забезпечення родини житлом було включено в список заходів,
передбачених у ході ліквідації підприємства.
138. У будь-якому випадку обом родинам заявників було забезпечено судовий розгляд їхніх скарг щодо переселення. Що стосується скарг заявників, що судове провадження було тривалим,
затримки мали місце у зв’язку із складністю предмета та пошуком
незаперечних доказів, необхідних для обґрунтування вмотивованого та справедливого рішення. Крім того, інколи розгляд справи переносився у зв’язку з неявками заявників.
139. Загалом, держава, яка зіткнулась зі складним завданням
дотримання балансу між екологічними та економічними проблемами, що стосувались діяльності шахти та фабрики, належним чином
розглянула інтереси заявників і суспільства при їх вирішенні.
b) Оцінка Суду
i) Практика Суду
140. Суд повторює, що принципи, які застосовуються до оцінки відповідальності держави за статтею 8 Конвенції в екологічних
справах, загалом схожі незалежно від того, чи розглядається справа
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з точки зору прямого втручання чи позитивного обов’язку регулювати приватну діяльність (див. рішення у справі «Хаттон та інші проти
Сполученого Королівства» (Hatton and Others v. the United Kingdom) [ВП],
заява № 36022/97, п. 98, ECHR 2003-VIII, та згадане вище рішення
у справі «Фадєєва проти Росії», пункти 89 і 94).
141. У справах, які стосуються екологічних питань, державі мають надаватися широкі межі розсуду та можливість вибору між різними способами і засобами дотримання своїх зобов’язань. Основне
питання Суду полягає в тому, чи вдалось державі дотримати справедливого балансу між конкуруючими інтересами осіб, що зазнали
впливу, та суспільства в цілому (див. згадане вище рішення у справі
«Хаттон та інші проти Сполученого Королівства», пункти 100, 119
та 123). При здійсненні такої оцінки у контексті конкретної справи
повинні аналізуватися всі фактори, включно з національними правовими питаннями (див. там же пункт 120, а також згадане вище рішення у справі «Фадєєва проти Росії», пункти 96–97).
142. Коли скарги стосуються політики держави щодо промислових підприємств-забруднювачів, як у цій справі, Суд може розглянути суть відповідних рішень і дійти висновку, що мала місце явна помилка. Однак складність питань, що стосуються екологічної
політики, призводить до того, що роль Суду головним чином є субсидіарною. В першу чергу він повинен визначити, чи був процес прийняття рішення справедливим, і лише за виняткових обставин він
може перейти цю межу та переглянути матеріально-правові висновки національних органів влади (див. згадане вище рішення у справі
«Фадєєва проти Росії», п. 105).
143. Досконально вивчаючи процедури, що розглядаються, Суд
розгляне, чи здійснили органи влади достатні дослідження, щоб оцінити ризик потенційно небезпечної діяльності (див. згадане вище
рішення у справі «Хаттон та інші проти Сполученого Королівства»,
пункт 128, та рішення у справі «Джакомеллі проти Італії» (Giacomelli
v. Italy), заява № 59909/00, п. 86, ECHR 2006-XII), чи розробили вони
адекватну політику vis-à-vis підприємств-забруднювачів на підставі
доступної інформації, та чи було вжито всіх необхідних заходів
для своєчасної реалізації цієї політики (див. згадані вище рішення
у справі «Лєдяєва та інші проти Росії», п. 104, та у справі «Джакомеллі проти Італії», пункти 92–93, ECHR 2006-...). Суд також дослідить,
у якій мірі особи, яких торкнулася ця політика, могли впливати на
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процес ухвалення рішення включно з доступом до відповідної інформації та можливості дієво оскаржувати рішення органів влади
(див., mutatis mutandis, рішення від 19 лютого 1998 р. у справі «Герра
та інші проти Італії» (Guerra and Others v. Italy), Reports 1998‑I, с. 228,
п. 60; згадані вище рішення у справі «Хаттон та інші проти Сполученого Королівства», п. 127, та у справі «Ташкін та інші проти Туреччини», п. 119).
144. Оскільки призначення Конвенції захищати реальні, а не
ілюзорні права людини, справедливу рівновагу між різними інтересами, що розглядаються, може бути порушено не тільки, коли відсутні положення для захисту гарантованих прав, а й коли їх не дотримуються належним чином (див. рішення у справі «Морено Гомес
проти Іспанії» (Moreno Gуmez v. Spain), заява № 4143/02, пункти 56 і 61,
ECHR 2004-X). Процедурні гарантії, доступні заявнику, можуть бути
визначені недієвими, а держава — нести відповідальність за порушення Конвенції, якщо процедура прийняття рішень є необґрунтовано тривалою або якщо прийняте рішення в результаті протягом
значного періоду залишається невиконаним (див. згадане вище рішення у справі «Ташкін та інші проти Туреччини», пункти 124–125).
145. Загалом, держава, використовуючи детальні та точні дані,
повинна виправдати ситуацію, коли окремі особи несуть важкий тягар від імені решти суспільства (див. згадане вище рішення у справі
«Фадєєва проти Росії», п. 128).
ii) Оцінка фактичних обставин цієї справи
146. Суд зазначає, що органи влади розглядали та спланували
ряд заходів, спрямованих на мінімізацію шкідливого впливу від виробничої діяльності шахти та фабрики на господарства заявників.
Необхідно зазначити, що якість нормативно-правових положень
стосовно промислового забруднення не оспорюється сторонами
у цій справі. Далі, як стверджував Уряд, органи влади весь час здій
снювали нагляд за реальним рівнем забруднення та розробляли різні заходи для його мінімізації, включно з накладеннями стягнень на
керівництво шахти та фабрики і, в кінцевому підсумку, розробкою
проекту санітарно-захисної зони фабрики. Крім того, заявникам пообіцяли відшкодувати шкоду, якої вони зазнали через просідання
ґрунтів, а також за державні кошти постачалась вода. Централізований водопровід було побудовано не пізніше 2009 року, що повинно
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було полегшити важке становище заявників, пов’язане із доступом
до питної води, — основного питання, що порушувалось у цій заяві.
Нарешті, як вже згадувалось вище, органи влади багато разів розглядали питання переселення заявників як спосіб ефективного вирішення їхніх екологічних труднощів.
147. Незважаючи на спроби, понад дванадцять років державні
органи не змогли ефективно вирішити особисту ситуацію заявників, яка протягом цього періоду залишалась практично однаковою.
148. Зазначається, що станом на дату набрання Конвенцією чинності (11 вересня 1997 року) заявники проживали поблизу двох головних промислових підприємств-забруднювачів, які негативно і суттєво впливали на їхнє повсякденне життя. Видається, що з метою
виконання своїх зобов’язань за Конвенцією, державні органи влади,
до відання яких належали ці підприємства-забруднювачі, розглядали два варіанти здійснення своєї політики відносно ситуації заявників — або сприяти їх переселенню на безпечнішу територію, або
якимось чином зменшити вплив забруднення.
149. Ще у 1994 році, до набрання Конвенцією чинності, Сокальський виконавчий комітет обрав переселення. Проте у наступний
період Уряд не діяв із належною швидкістю та послідовністю та не
забезпечив необхідних ресурсів для виконання цього рішення. Хоча
відповідно до зауважень Уряду рішення від 1994 року втратило свою
чинність до 1997 року в зв’язку із зменшенням виробничої діяльності фабрики, заявників ніколи офіційно не інформували про це,
а тим більше про положення законодавства, на підставі яких рішення, що розглядається, могло автоматично втратити свою чинність,
особливо за відсутності нового проекту санітарно-захисної зони.
Більше того, видається, що в квітні 2000 року рішення від 1994 року
було підтримано рішенням Державної комісії з питань техногенноекологічної безпеки, відповідно до якого необхідно було звернутись
за державним фінансуванням для переселення вісімнадцяти сімей
із території санітарно-захисної зони фабрики. Хоча прізвища цих
сімей не були перераховані, але їх кількість — вісімнадцять — залишалась такою ж, як і в рішенні від 1994 року. Тому Суд вважає, що
заявники могли обґрунтовано очікувати, що вони серед цих сімей.
Лише 21 червня 2004 року для родини Гаврилюк-Ваків і 26 грудня
2005 року для родини Дубецьких-Найда було офіційно оголошено,
що вони проживають за межами майбутньої санітарно-захисної

266

Дубецька та інші проти України

зони фабрики та не мають права на переселення за рахунок коштів
держави. Лише 26 грудня 2005 року державні органи визнали свій
обов’язок за національним законодавством переселити родину Дубецьких-Найда з санітарно-захисної зони породного відвалу шахти.
Судові провадження, що тривали близько трьох із половиною років
у суді однієї інстанції для родини Дубецьких-Найда та трохи більше п’яти років у судах трьох інстанцій для родини Гаврилюк-Ваків,
мали певні затримки, зокрема через значні перерви між судовими
засіданнями. Далі рішення, ухвалене на користь родини ДубецькихНайда, не змінило її ситуації, оскільки протягом наступних п’яти
років і до сьогодні його виконання не було профінансовано. Відповідно Суд зазначає, що протягом більш ніж дванадцяти років із
моменту набрання Конвенцією чинності та до сьогоднішнього дня
майже нічого не було зроблено, щоб допомогти заявникам переїхати
на безпечнішу територію.
150. Суд вважає, що, коли йдеться про широкі межі розсуду, надані державам у контексті їхніх екологічних зобов’язань за статтею 8
Конвенції, встановлення загального права заявника на безоплатне
нове житло за рахунок держави було б перебільшенням (див. згадане
вище рішення у справі «Фадєєва проти Росії», п. 133). Скарги заявників за статтею 8 також могли бути вирішені належним розв’язанням
екологічних проблем.
151. У той же час, підхід Уряду до вирішення проблеми забруднення у цій справі також відрізнявся затримками та неналежним
виконанням. Основним заходом, вжитим Урядом у цьому відношенні протягом періоду, що розглядається, була розробка науково
обґрунтованих проектів санітарно-захисних зон шахти та фабрики.
Цей захід, як видається, був обов’язковим відповідно до чинного
законодавства, оскільки у різний час різні органи охорони здоров’я
накладали стягнення на керівництво підприємств аж до зупинення
їхніх ліцензій на виробничу діяльність (див. пункти 32 та 35 вище).
Однак, як видається, припис щодо зупинення діяльності так і не було виконано, і ні шахта, ні фабрика до сьогодні не впровадили чинний проект санітарно-захисних зон.
152. Через вісім років після набрання Конвенцією чинності, тобто у 2005 році фабрика мала такий проект. Відмовляючи в позовах
заявників до фабрики щодо переселення, судові органи влади підкреслили, що права заявників будуть належним чином захищені
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цим проектом, зокрема з огляду на зменшення висоти породного
відвалу та його гідроізоляції. Однак ці заходи, що були передбачені
проектом як необхідні для того, щоб зробити виробничу діяльність
фабрики безпечною для місцевості поза санітарно-захисною зоною,
не були здійснені навіть через понад п’ять років (див. п. 38 вище).
Видається, що принаймні до введення в експлуатацію водопроводу
в 2009 році мали місце затримки у постачанні питної води до присілка, які спричинили значні труднощі для заявників. Отже, заявників
не було належним чином захищено від екологічних ризиків, що виникли через виробничу діяльність фабрики.
153. Стосовно шахти Суд зазначає, що у 2005 році почався процес
ліквідації, а розробку проекту санітарно-захисної зони так і не було
закінчено. Невідомо, чи дійсно шахта зупинила свою діяльність станом на теперішній час. Однак видається, що заявники продовжують
зазнавати впливу через її наявність, зокрема, оскільки їм не відшкодували шкоду, завдану просіданням ґрунтів. Крім того, родина Дубецьких-Найда проживає на відстані 100 метрів від породного відвалу шахти, який потребує екологічного контролю, незалежно від того,
функціонує ще шахта чи ні.
154. Загалом вбачається, що протягом всього періоду, який розглядається, як шахта, так і фабрика здійснювали діяльність не у відповідності з застосовними положеннями національного екологічного законодавства, а Уряд не зміг ані сприяти переселенню заявників,
ані забезпечити дієву політику, щоб захистити їх від екологічних ризиків, пов’язаних із постійним проживанням у безпосередній близькості до вказаних промислових підприємств.
155. Суд вважає, що вирішувати екологічні проблеми, пов’язані
з функціонуванням двох головних промислових підприємств-забруднювачів, які, вочевидь, із самого початку працювали з порушеннями і викидали відходи протягом більше ніж п’ятидесяти
років, було складним завданням, яке вимагало часу та значних
ресурсів, особливо в контексті низької прибутковості цих підприємств і загальнодержавних економічних труднощів, на які посилався Уряд. У той же час Суд відзначає, що ці промислові підприємства
знаходились у сільськогосподарській місцевості, а заявники належали до дуже малої групи людей (не більше двох десятків сімей),
які проживали поблизу і зазнавали найбільшого впливу від забруднення. За цих обставин Уряд не зміг надати достатнє пояснення
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своєї неспроможності ані відселити заявників, ані знайти якісь інші шляхи ефективного вирішення щодо їх індивідуального тягаря
протягом понад дванадцяти років.
156. Отже, у цій справі було порушення статті 8 Конвенції.
III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
157. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
A. Шкода

1. Матеріальна шкода
158. Заявники вимагали 28 000 євро відшкодування матеріаль
ної шкоди. Вони стверджували, що ця сума відповідала купівельній
вартості двох схожих будинків (кожній родині заявників по одному
будинку) у незабрудненій місцевості поблизу. Вони стверджували,
що мають право на ці суми відшкодування, оскільки їхні будинки
втратили ринкову вартість і не могли бути продані через своє непривабливе місцезнаходження.
159. Уряд зазначив, що ці вимоги були надмірними та необґрунтованими.
160. Розглядаючи вимогу заявників щодо відшкодування матеріальної шкоди, Суд зазначив, що порушення, на яке скаржаться
заявники, має триваючий характер. Протягом усього періоду, що
розглядається, заявники проживали у своїх будинках і ніколи їх не
позбавлялись. Хоча протягом цього періоду їхнє приватне життя
зазнавало негативного впливу від виробничої діяльності двох промислових підприємств, ніщо не вказує на те, що вони понесли будьякі витрати у зв’язку з цим. Отже, заявники не змогли обґрунтувати
будь-які матеріальні втрати.
161. Щодо тверджень заявників про втрату їхніми будинками
ринкової вартості Суд повторює, що ця заява була подана та розглянута за статтею 8 Конвенції, а не за статтею 1 Першого протоколу до
Конвенції, яка захищає майнові права. Отже, немає причинно-на-
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слідкового зв’язку між встановленим порушенням і стверджуваною
втратою ринкової вартості.
162. Стосовно майбутніх заходів, яких слід вжити Уряду для
виконання рішення Суду щодо порушення статті 8 Конвенції у цій
справі, Суд повторює, що не підлягає сумніву зобов’язання держави виконати остаточне рішення, ухвалене на користь родини Дубецьких-Найда. Що стосується родини Гаврилюк-Ваків, то їхнє
переселення до екологічно безпечнішої місцевості є лише одним
із можливих рішень. У будь-якому випадку відповідно до статті 41
Конвенції, визнавши порушення статті 8 у цій справі, Суд встановив зобов’язання Уряду вжити належних заходів для виправлення
індивідуальної ситуації заявників.

2. Моральна шкода
163. Крім того, родина Дубецьких-Найда вимагала 32 000 євро,
а родина Гаврилюк-Ваків — 33 000 євро відшкодування моральної
шкоди. Заявники стверджували, що ці суми є відшкодуванням за
їхні фізичні страждання, що мали місце в зв’язку з проживанням на
екологічно небезпечній території, а також психологічне виснаження через зруйнування їх повсякденного життя, складнощі в міжособистісному спілкуванні та розчарування через тривалі безуспішні
спроби домогтися від органів влади виправлення ситуації.
164. Уряд зазначив, що заявникам не слід присуджувати жодного відшкодування.
165. Суд готовий визнати, що тривалий вплив промислового забруднення на заявників спричинив їм багато незручностей, психологічне виснаження та навіть певну міру фізичних страждань і вони
можуть почуватися розчарованими через реакцію органів влади на
їх труднощі — це зрозуміло з підстав, з яких Суд визнав порушення
статті 8. Враховуючи різні відповідні фактори, включно з тривалі
стю ситуації, яка оскаржується, і здійснюючи свою оцінку на засадах справедливості, Суд присуджує заявникам у повному обсязі ті
суми відшкодування моральної шкоди, яких вони вимагали.
B. Судові витрати

166. Заявники не висували вимог щодо компенсації судових
витрат. Відповідно Суд нічого не присуджує.
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C. Пеня

167. Суд вважає за доцільне призначити пеню на підставі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до
якої має бути додано три відсоткових пункти.

На цих підставах Суд одностайно
1. Постановляє викреслити заяву зі списку справ у частині, що
стосується скарги Аркадія Гаврилюка.
2. Оголошує заяву прийнятною стосовно всіх інших заявників.
3. Постановляє, що у цій справі було порушення статті 8 Конвенції.
4. Постановляє, що
a) протягом трьох місяців із дня, коли рішення набуде статусу
остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, дер
жава-відповідач повинна сплатити:
i) першому, другому, третьому, четвертому та п’ятому заявнику солідарно 32 000 (тридцять дві тисячі) євро;
ii) сьомому, восьмому, дев’ятому, десятому та одинадцятому
заявнику солідарно 33 000 (тридцять три тисячі) євро, які
мають бути конвертовані у національну валюту державивідповідача за курсом на день здійснення платежу, плюс
будь-який податок, який може бути стягнуто з цих сум;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до повного
розрахунку на вищезазначені суми нараховуватиметься
простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в цей період, плюс три відсоткові пункти.
5. Відхиляє решту вимог заявників щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 10 лютого
2011 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
К. Вестердік
секретар

П. Лоренцен
голова
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «ГРИМКОВСЬКА ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 38182/03)
Рішення
Страсбург
21 липня 2011 року
ОСТАТОЧНЕ
20 жовтня 2011 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Гримковська проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. Д. Шпільманн, голова,
пані Е. Фура-Сандстрем,
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п. Б. М. Зупанчіч,
пані І. Берро-Лефевр,
пані Е. Пауер-Форд,
пані Г. Юдківська,
пані А. Нуссбергер,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 28 червня 2011 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу розпочато за заявою (№ 38182/03), поданою проти України до Суду на підставі статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадянкою України Кларою Василівною Грищенко. Її першу заяву було підготовлено
20 жовтня 2003 року та надіслано поштою 21 жовтня 2003 року.
2. 22 грудня 2003 року пані Грищенко повідомила Суд, що вона
не має наміру бути заявницею у цій справі. Натомість вона виявила бажання представляти інтереси своєї дочки Наталії Миколаївни
Гримковської (далі — заявниця). Вона також подала підписану заявницею довіреність, видану на її ім’я.
3. 28 червня 2004 року Суд отримав нову заяву без дати за підписом заявниці, в якій як представника було вказано пані Грищенко.
4. Уряд України (далі — Уряд) представляла його Уповноважений — пані В. Лутковська.
5. В обох заявах стверджувалося, що житло, приватне та сімейне
життя заявниці зазнали значної шкоди через функціонування магіст
ральної дороги, а національні суди свавільно відмовили у задоволенні її вимог, які стосувалися цієї проблеми, не давши відповіді на її
головні доводи.
6. 23 листопада 2004 року Голова другої секції вирішив повідомити Уряд про заяву. Також було вирішено розглядати питання прийнятності та суті заяви одночасно (пункт 1 статті 29). Згодом справу
було направлено до новосформованої п’ятої секції (пункт 1 правила 25 і пункт 1 правила 52 Регламенту Суду).
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ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
7. Заявниця народилася в 1966 році і живе в м. Краснодоні.
A. Вплив функціонування магістральної дороги М04
на житло, приватне та сімейне життя заявниці

8. Заявниця є власницею будинку по вул. Ч. у м. Краснодоні, де
вона проживає з батьками та неповнолітнім сином Д. Г.
9. Відповідно до пояснень Уряду з 1983 року вулиця Ч. була частиною радянської міжреспубліканської автомагістралі від м. Кишинева (Молдова) до м. Волгограда (Російська Федерація). У 1998 році
(після розпаду СРСР) органи влади України здійснили інвентаризацію доріг і класифікували частину магістральної дороги, що проходила через вулицю заявниці, як магістральну дорогу М04 Київ–Луганськ — Ізварине.
10. Заявниця стверджувала, що до інвентаризації 1998 року магістральна дорога Кишинів — Волгоград ніколи не проходила через
вулицю Ч. До цього вона проходила через вулицю П. у м. Краснодоні.
Вулиця Ч., яка є лише 6 метрів завширшки, межує з приватними будинками та садами і є цілком непридатною для забезпечення транзитного руху автотранспорту через місто. Вона не має дренажної
системи, тротуарів і відповідного покриття, здатного витримувати
важкий вантажний автотранспорт, і з самого початку планувалася як
виключно житлова вулиця. У 1998 році під час інвентаризації Управлінням архітектури та містобудування Виконавчого комітету Краснодонської міської ради вперше було ухвалено рішення, що магістральна дорога М04 повинна проходити через вулицю Ч. На підтвердження цього заявниця надала копію листа, який було направлено
зазначеним управлінням 9 жовтня 1998 року на адресу Луганського
дорожнього проектно-пошукового управління «Дорпроект» і в якому повідомлялось, що управління дало згоду на проходження магістральної дороги М04 через низку вулиць у м. Краснодоні, включно
з вулицею Ч.
11. Заявниця повідомила, що через зміни у русі транспорту її
будинок зрештою став фактично непридатним для життя. Він зазна-
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вав значної шкоди від вібрації та шуму, які створювали кілька сотень вантажних автомобілів, що проїжджали щогодини. Крім того,
за цей час значною мірою підвищився рівень забруднення повітря,
а в невідповідному покритті дороги утворилися численні вибоїни.
Проїжджаючи цими вибоїнами, автотранспорт здійснював додаткові викиди газів і здіймав хмари пилу. Намагаючись відремонтувати дорогу, дорожні служби почали заповнювати вибоїни дешевими
матеріалами, такими як відпрацьована порода з найближчих шахт,
яка мала високий рівень вмісту важких металів.
12. 15 травня 2002 року у відповідь на скарги мешканців вулиці Державна санітарно-епідеміологічна служба в Луганській області
здійснила заміри рівня забруднення повітря біля кількох будинків
по вул. Ч., включно з будинком заявниці. Протягом тестової 1 години
було зареєстровано 129 автомобілів, що проїхали по вулиці, з яких
71 (55%) допустив перевищення граничнодопустимого рівня вмісту
шкідливих речовин (двоокису азоту, окису вуглецю, граничних вуглеводнів, свинцю, міді тощо). Крім того, було встановлено, що вміст
міді та свинцю у піднятому в повітря пилу перевищив санітарну
норму в 23 та 7,5 рази відповідно. Експертна група також засвідчила,
що дорожнє покриття було пошкоджене.
13. Як доказ пошкодження будинку заявниця надала акт від
31 травня 2002 року, підписаний членами комісії у складі депутата
міської ради, голови квартального комітету та приватної особи. Члени комісії засвідчили, що вони перевірили стан будинку і виявили,
що він пошкоджений. Зокрема, фундамент був тріснутий, а стіни —
вкриті вугільним пилом, який, як стверджувалось, використовували
для залатування вибоїн під час поточного ремонту дороги і який згодом був піднятий в повітря автотранспортом. Комісія також відзначила, що дорожнє покриття поруч із будинком заявниці було дуже
пошкоджене, що посилювало вібрацію від проїжджаючого автотранспорту, спричиняло вібрацію меблів у будинку заявниці та призводило
до того, що зі стелі та стін час від часу відпадала штукатурка.
14. Як докази заподіяння шкоди здоров’ю заявниця надала
медичні довідки, які підтверджують, що її батько, мати та неповнолітній син мають численні хвороби. Батьку заявниці, 1939 року
народження, зокрема, було поставлено діагноз: хронічний ерозійний гастродуоденіт, хронічний бронхіт, пневмонічний фіброз, атеросклероз, гіпертонія, кардіосклероз та інші захворювання, що
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в сукупності в квітні 2001 року призвели до встановлення йому
2 групи інвалідності.
15. Також було встановлено, що мати заявниці (пані Грищенко), 1946 року народження, хворіла, зокрема, на виразку, хронічний
бронхіт, легеневу недостатність, ішемічну хворобу серця, деформуючий остеоартроз, остеохондроз та інші захворювання.
16. Неповнолітній син заявниці Д. Г., 1994 року народження,
з 1997 року почав часто хворіти на респіраторні захворювання.
У 1998 році у нього було діагностовано вторинний імунодефіцитний
стан, неревматичний кардит і дискінезію жовчовивідних шляхів.
У 2000 році Д. Г. було поставлено діагноз: гіперзбуджуваність і гіперактивність. Під час стаціонарного лікування в листопаді 2002 року
у Д. Г. було виявлено надмірний вміст міді та свинцю в крові та сечі,
а також діагностовано хронічне отруєння солями важких металів,
хронічний токсичний гепатит і токсичний енцефаліт.
17. 12 липня 2003 року Краснодонська дитяча лікарня рекомендувала сину заявниці змінити місце проживання. У висновку, зокрема, зазначено:
«Враховуючи, що дитина з народження проживає в екологічно забрудненому районі (значне забруднення повітря та ґрунту солями
важких металів, сульфідним ангідридом, граничними та неграничними вуглеводнями), необхідна зміна його місця проживання».
B. Адміністративні рішення стосовно шкоди,
спричиненої функціонуванням магістральної дороги М04

18. Пані Грищенко неодноразово від імені сім’ї зверталася
в різні державні органи (включаючи Президента України, Державну санітарно-епідеміологічну службу, міські органи влади та органи
прокуратури) зі скаргами на те, що дорога М04 є джерелом неприпустимого рівня шкоди та забруднення навколишнього середовища.
Згідно з матеріалами справи, перші скарги вона подала не пізніше
2000 року. З різних підстав аналогічні скарги було подано також особисто та колективно іншими мешканцями вулиці Ч. Із матеріалів
справи незрозуміло, які заходи, якщо вони мали місце, органи влади
вживали у відповідь на вказані скарги до травня 2002 року.
19. 28 травня 2002 року після дослідження рівня забруднення повітря, здійсненого 15 травня 2002 року (згаданого у п. 12),
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головний санітарний лікар Луганської області дав вказівку міському
голові м. Краснодона розглянути питання щодо припинення транзитного руху автотранспорту по вулиці Ч. та проведення капітального ремонту дорожнього покриття на цій вулиці. У своїй постанові
він зазначив, що об’їзний проїзд по вулиці Ч. було передбачено як
тимчасовий захід і що активний дорожній рух зруйнував покриття дороги. Далі він зазначив, що рівень забруднення атмосферного
повітря на вулиці Ч. є таким, що порушує Закон України «Про охорону атмосферного повітря», і що таке забруднення повітря може мати
шкідливий вплив на здоров’я мешканців.
20. У невстановлену дату пані Грищенко звернулася до прокуратури м. Краснодона зі скаргою на забруднення атмосферного повітря
і вимагала порушення кримінальної справи за цим фактом.
21. 13 червня 2002 року прокуратура м. Краснодона відмовила
у задоволенні її вимог, мотивуючи це рішення тим, що, хоча факт
надмірного забруднення атмосферного повітря був безспірним, не
було причинно-наслідкового зв’язку між ним та будь-якими кримінально-караними діями будь-якої посадової особи. Також не було
виявлено ознак того, що рішення про використання вулиці Ч. як
об’їзної дороги було незаконним. Щодо ремонту дороги прокуратура
внесла припис виконавчому комітету Краснодонської міської ради
(далі — Виконавчий комітет) усунути порушення законодавства про
охорону навколишнього середовища. Прокуратура додатково повідомила пані Грищенко, що згідно з наявною інформацією ремонтні
роботи було заплановано на червень 2002 року.
22. 16 червня 2002 року вулицю Ч. було закрито для подальшого
руху автомобільного транспорту.
23. 2 липня 2002 року прокуратура Луганської області повідомила пані Грищенко, що 18 червня 2002 року Виконавчий комітет прийняв рішення про проведення ремонтних робіт на вулиці Ч.
24. 24 жовтня 2002 року начальник Краснодонського міського
відділу внутрішніх справ рекомендував міській владі відшукати
кошти для ремонту дорожнього покриття вулиць Ч. та Л.
25. 1 липня 2003 року Служба автодоріг у Луганській області Дер
жавної служби автомобільних доріг України направила лист міському голові м. Краснодона, яким підтвердила, що частина автодороги М04 в області не була достатньо пристосована для забезпечення
підвищеного руху автотранспорту та що існувала нагальна потре-

277

Справи, які стосуються права на повагу до приватного і сімейного життя

ба у спорудженні об’їзних доріг, які б оминали населені пункти,
у тому числі м. Краснодон. Однак через недостатнє фінансування ці
роботи не було виконано, і Служба автодоріг у Луганській області
звернулась до вищестоящої організації з проханням вирішити цю
ситуацію. Далі вона висловила пропозицію, щоб міська влада реконструювала міську частину автодороги за рахунок отриманих від
автомобільного збору коштів, які знаходились на рахунках міського
казначейства.
26. 6 червня 2006 року Управління житлово-комунального господарства повідомило Виконавчий комітет, що ремонт покриття
дороги по вулиці Ч. включено в План розвитку міста на 2006 рік.
Однак фінансування для проведення робіт не було отримано. Далі
управління зазначало, що м. Краснодон не має альтернативних
доріг, які б відповідали вимогам об’їзної дороги, і що використання
з цією метою вулиці Ч., яка для цього не пристосована, призвело до
значного погіршення її покриття.
27. 27 червня 2006 року Головний державний санітарний лікар
Луганської області підтвердив у своєму листі, що рух автотранспорту по вулиці Ч. не здійснюється, вулицю перекрито бетонними блоками та іншими спорудами.
28. 24 листопада 2010 року заявниця повідомила Суд без надання будь-яких підтверджуючих матеріалів, що використання вулиці
Ч. як магістральної дороги було відновлено без проведення будьякого ґрунтовного ремонту.
C. Цивільний позов до Виконавчого комітету
Краснодонської міської ради

29. У 2001 році пані Грищенко звернулась до суду з позовом в інтересах заявниці з вимогою зобов’язати Виконавчий комітет Краснодонської міської ради надати сім’ї інше житло та стягнути 5000 гривень відшкодування за шкоду, завдану їхньому будинку і здоров’ю
функціонуванням магістральної дороги М04.
30. Під час провадження суд дослідив документи, представлені
заявницею, та заслухав посадових осіб міських органів з питань архітектури, житлово-комунального господарства, автодоріг, а також
працівників ДАІ. Головний архітектор м. Краснодона заявив, що
вулиця Ч. є завширшки сім метрів, вона не має дренажної системи
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або тротуарів, оскільки не було фінансування для їх облаштування. Представник Управління житлово-комунального господарства
визнав, що обслуговування вулиці Ч. частково перебувало у віданні
його управління і мало фінансуватися «Укравтодором» і за рахунок
автомобільного збору. Оскільки фінансування не надходило, то вулицю належним чином не ремонтували. Він також висловив думку,
що до пошкодження будинку заявниці швидше призвели недоліки
споруди, а не функціонування магістральної дороги. Представник
Служби автомобільних доріг заявив, що вулиця Ч., як частина автомобільної дороги міжнародного значення, перебувала в спільному
управлінні цієї служби та «Укравтодору». Крім того, представник
ДАІ вказав, що протягом кількох попередніх років не було скарг щодо автопригод по вулиці Ч., і що двічі на рік органи ДАІ перевіряли
стан дороги.
31. 18 січня 2002 року Краснодонський міський суд відмовив
у задоволенні позову пані Грищенко. Повний текст мотивувальної
частини рішення викладений наступним чином:
«У суді встановлено, що по вулиці Ч. у м. Краснодоні проходить автомагістральна дорога загальнодержавного значення М04 Київ — Луганськ–Ізварине.
Позивачка не надала суду доказів того, що з вини виконкому ця дорога експлуатується з порушенням технічних вимог, що встановлені для цієї категорії доріг. Позивачка не вказала, які саме норми
порушено.
Крім того, позивачка не надала доказів того, що саме з вини Краснодонського міськвиконкому порушено її законні права, а саме: її
будинок руйнується, вона та її сім’я страждають від різноманітних
захворювань, що спричиняють моральні страждання.
На підставі вищевикладеного, суд вважає за необхідне відмовити
у задоволенні позову за безпідставністю».

32. Пані Грищенко подала апеляцію. Посилаючись, головним
чином, на статтю 50 Конституції України та Закон України «Про охорону атмосферного повітря», вона зазначала, зокрема, що суд першої
інстанції, акцентуючи увагу на питанні ремонту дороги, відхилився від предмета її позову. Фактично вона не вимагала зобов’язати
відремонтувати вулицю, натомість вона вимагала переселення,
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оскільки, на її думку, вулиця, насамперед, була повністю непридатною для забезпечення функціонування магістральної дороги. Відповідач був винним не тільки в тому, що дозволив транзитний рух
автотранспорту, але і в нездатності організувати систематичний
контроль з боку органів ДАІ, природоохоронних і санітарних служб
задля забезпечення безпеки і заходів, спрямованих на захист навколишнього середовища від забруднення. Позивачка стверджувала,
що свідки надали неточну інформацію. Зокрема, по вулиці Ч. мали
місце численні автодорожні пригоди, що підтверджувала долучена
до матеріалів справи відповідь органів ДАІ на одну зі скарг жителів
із цього питання. Пані Грищенко також скаржилась на те, що суд
відмовився викликати посадових осіб екологічної та санітарно-епідеміологічної служб для надання повної інформації про екологічний стан навколо дороги і, таким чином, не забезпечив їй та її сім’ї
право доступу до інформації про стан навколишнього середовища.
33. 10 червня 2002 року апеляційний суд Луганської області відмовив у задоволенні апеляційної скарги. Повний текст мотивувальної частини ухвали є таким:
«Відмовляючи у задоволенні позовних вимог Гримковської Н. Н., суд
правомірно дійшов висновку про те, що автодорога М04 Київ — Луганськ — Ізварине закріплена на праві повного господарського відання за корпорацією «Укравтодор», ... а не за виконавчим комітетом Краснодонської міської ради.
Позивачка не надала суду будь-яких доказів того, що відповідач завдав їй моральної шкоди, та не вказала правових підстав для відшкодування моральної шкоди та заміни домоволодіння. <...>»

34. 8 липня 2002 року пані Грищенко подала касаційну скаргу.
Вона вказала, що, на її погляд, Виконавчий комітет Краснодонської
міської ради був належним відповідачем. На підтвердження цього
вона надала лист Служби автодоріг у Луганській області від 6 червня
2002 року, яким її було повідомлено про те, що вулиця Ч. не перебуває на балансі служби та є в сфері управління міської влади. Далі
вона стверджувала, що суд взагалі не дослідив, чи було законним
і обґрунтованим прийняте в жовтні 1998 року Управлінням архітектури та містобудування м. Краснодона рішення про дозвіл транзитного руху автотранспорту через вулицю Ч. Вона вважала, що воно
було незаконним, оскільки перетворило вулицю завширшки 6 мет-
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рів на магістральну дорогу загальнодержавного значення, особливо,
беручи до уваги те, що надалі міська влада не організувала належний
екологічний контроль та управління дорогою. Крім того, пані Грищенко послалась на те, що перші заміри рівня забруднення повітря
було зроблено лише в травні 2002 року після численних скарг мешканців вулиці.
35. 21 липня 2003 року Верховний Суд України не знайшов підстав для передачі справи на розгляд складу судової палати.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
A. Конституція України від 28 червня 1996 року

36. Відповідні положення Конституції передбачають таке:
Стаття 16
«Забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської
катастрофи — катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду Українського народу є обов’язком держави».

Стаття 50
«Кожен має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на
відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. <...>»
B. Закон України від 16 жовтня 1992 року № 2707-ХІІ
«Про охорону атмосферного повітря»

37. Відповідні положення вищезазначеного Закону у редакції,
чинній протягом періоду, який має відношення до справи, передбачають таке:
Стаття 12
Обмеження, тимчасова заборона (зупинення)
або припинення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
і впливу фізичних та біологічних факторів на його стан
«Господарська чи інші види діяльності, пов’язані з порушенням умов
і вимог до викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
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і рівнів впливу фізичних та біологічних факторів на його стан, передбачених дозволами, може бути обмежена, тимчасово заборонена
(зупинена) або припинена відповідно до законодавства».

Стаття 13
Регулювання рівнів впливу фізичних та біологічних факторів
на стан атмосферного повітря
«...
<...> Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та громадяни — суб’єкти
підприємницької діяльності зобов’язані вживати необхідних заходів
до запобігання та недопущення перевищення встановлених рівнів
впливу фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного
повітря і здоров’я людини».

Стаття 17
Заходи щодо відвернення і зменшення забруднення
атмосферного повітря викидами транспортних та інших пересувних засобів
і установок та впливу їх фізичних факторів
«З метою відвернення і зменшення забруднення атмосферного
повітря транспортними та іншими пересувними засобами і установками та впливу пов’язаних з ними фізичних факторів здійснюються:
— розроблення та виконання комплексу заходів щодо зниження
викидів, знешкодження шкідливих речовин і зменшення фізичного впливу під час проектування, виробництва, експлуатації
та ремонту транспортних та інших пересувних засобів і установок;
— переведення транспортних та інших пересувних засобів і установок
на менш токсичні види палива;
— раціональне планування та забудова населених пунктів з дотриманням нормативно визначеної відстані до транспортних
шляхів;
— виведення з густонаселених житлових кварталів за межі міста
транспортних підприємств, вантажного транзитного автомобільного транспорту;
— обмеження в’їзду автомобільного транспорту та інших транспортних засобів та установок у сельбищні, курортні, лікувально-оз-
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доровчі, рекреаційні та природно-заповідні зони, місця масового
відпочинку та туризму;
— поліпшення стану утримання транспортних шляхів і вуличного
покриття;
— впровадження в містах автоматизованих систем регулювання дорожнього руху;
— удосконалення технологій транспортування і зберігання палива,
забезпечення постійного контролю за якістю палива на нафтопереробних підприємствах та автозаправних станціях;
— впровадження та вдосконалення діяльності контрольно-регулювальних і діагностичних пунктів та комплексних систем перевірки нормативів екологічної безпеки транспортних та інших пересувних засобів і установок.

Проектування, виробництво та експлуатація транспортних
та інших пересувних засобів і установок, вміст забруднюючих речовин у відпрацьованих газах яких перевищує нормативи або рівні
впливу фізичних факторів, забороняються».
Стаття 21
Відвернення і зниження шуму
«З метою відвернення, зниження і досягнення безпечних рівнів виробничих та інших шумів повинні забезпечуватися:
<...>
— удосконалення конструкцій транспортних та інших пересувних
засобів і установок та умов їх експлуатації, а також утримання
в належному стані залізничних і трамвайних колій, автомобільних шляхів, вуличного покриття;
— розміщення підприємств, транспортних магістралей, аеродромів
та інших об’єктів з джерелами шуму під час планування і забудови населених пунктів відповідно до встановлених законодавством
санітарно-гігієнічних вимог, будівельних норм та карт шуму;
<...>
— організаційні заходи для відвернення і зниження виробничих, комунальних, побутових і транспортних шумів, включаючи запровадження раціональних схем і режимів руху транспорту та інших
пересувних засобів і установок у межах населених пунктів. <...>.»
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С. Державні будівельні норми України, ДБН В.2.3-4-2000
(від 2000 року), затверджені Наказом
Державного комітету будівництва, архітектури
та житлової політики України

38. Відповідне положення вищезазначеного акту в редакції, чинній протягом періоду, який має відношення до справи, передбачає:
«При проектуванні нових та реконструкції існуючих автомобільних
доріг державного значення їх траси прокладають, як правило, в обхід існуючих населених пунктів».

III. ВІДПОВІДНІ МІЖНАРОДНІ ДОКУМЕНТИ
39. Орхуська Конвенція (Конвенція про доступ до інформації,
участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля, ECE/CEP/43) була прийнята 25 червня 1998 року Європейською економічною комісією ООН
і набрала чинності 30 жовтня 2001 року. Україна ратифікувала Конвенцію 6 липня 1999 року.
Орхуська Конвенція застосовується у таких сферах:
— розвиток доступу громадськості до інформації, якою володіють державні органи, зокрема шляхом забезпечення
прозорого та доступного розповсюдження важливої інформації;
— сприяння участі громадськості у прийнятті рішень з питань,
що стосуються впливу на навколишнє середовище. Зокрема,
передбачено забезпечення участі громадськості вже на ранньому етапі процедури прийняття таких рішень, «коли є всі
можливості для розгляду різних варіантів і коли участь громадськості може бути найефективнішою». Результати участі
громадськості мають були враховані при прийнятті остаточного рішення, яке також має бути оприлюднено;
— створення умов для доступу до судів з приводу законодав
ства щодо охорони навколишнього середовища та доступу
до інформації.
40. 27 червня 2003 року Парламентська асамблея Ради Європи
прийняла Рекомендацію 1614 (2003) про навколишнє середовище
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та права людини. У відповідному положенні цієї рекомендації перед
бачено таке:
«9.9. Асамблея рекомендує Урядам країн-членів:
i. забезпечити належний захист життя, здоров’я, сімейного та приватного життя, фізичної недоторканості і приватної власності осіб
відповідно до статей 2, 3 та 8 Європейської конвенції про права
людини та статті 1 Додаткового протоколу до неї, також звертаючи особливу увагу на необхідність охорони навколишнього середовища;
ii. визнати в національному законодавстві, бажано на конституційному рівні, право людини на здоров’я, життєздатне та належне
навколишнє середовище, що включає об’єктивний обов’язок держав
захищати навколишнє середовище;
iii. гарантувати процесуальні права осіб на доступ до інформації,
участі громадськості у прийнятті рішень і доступ до правосуддя з питань охорони навколишнього середовища, передбачених Орхуською
Конвенцією;
<...>;»

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 8 КОНВЕНЦІЇ

41. Заявниця скаржилась, що, спрямувавши магістральну дорогу М04 по її вулиці, яка не була пристосована для цього, та не
забезпечивши належний контроль за екологічним станом дороги
та управління нею, органи влади м. Краснодона порушили її право
на користування своїм житлом, а також право на приватне та сімейне життя. Вона послалась у зв’язку з цим на статтю 8 Конвенції, яка
передбачає таке:
«1. Кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.
2. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно
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із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах
національної та громадської безпеки чи економічного добробуту
країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту
здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб».
A. Щодо прийнятності

42. Уряд зазначив, що у нього виникло питання з приводу особи
заявниці, а саме: кого у цій справі потрібно вважати заявницею —
Клару Грищенко чи Наталію Гримковську.
43. Далі Уряд стверджував, що якщо заява подана Наталією
Гримковською, вона має бути відхилена у зв’язку з невідповідністю
положенням Конвенції ratione personae. Зокрема, він зауважив, що
Наталія Гримковська не може вважатись потерпілою внаслідок порушення статті 8, оскільки вона не була стороною у відповідній цивільній справі, яка розглядалася на національному рівні. В іншому разі її
скарга має бути оголошена неприйнятною через невичерпання всіх
національних засобів юридичного захисту. У будь-якому випадку
скаргу подано з порушенням шестимісячного строку, встановленого Конвенцією, тому що заява за підписом Наталії Гримковської не
містить дати, а датою її реєстрації в Суді є 28 червня 2004 року, тоді
як остаточне рішення, прийняте на національному рівні у цивільній
справі пані Грищенко, датоване 21 липня 2003 року.
44. Уряд також стверджував, що якщо пані Грищенко є належним заявником, скаргу потрібно визнати неприйнятною з підстав невичерпання національних засобів юридичного захисту. Вона звернулась до суду з позовом до Виконавчого комітету, який був
неналежним відповідачем. Пані Грищенко ніколи не зверталась із
позовом до Державної служби автомобільних доріг України («Укравтодору»), яка відповідно до висновків національних судів була відповідальною за утримання магістральної дороги М04.
45. Заявниця не погодилась. Вона зазначила, що заява стосувалась інтересів всієї її сім’ї. Однак вона хотіла бути заявницею, оскільки була власником будинку. Крім того, саме від свого імені пані
Грищенко звернулась до національного суду з позовом про відшкодування шкоди та переселення. Далі заявниця стверджувала, що вона
не була зобов’язана подавати позов до «Укравтодору», оскільки, на її
думку, Виконавчий комітет був відповідальний за утримання вули-
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ці Ч. Також саме Виконавчим комітетом було дозволено транзитний
рух по вулиці Ч. Крім того, він не організував належний контроль
цієї частини дороги державтоінспекцією або екологічними та санітарними службами з метою забезпечення заходів з безпеки та запобігання забрудненню. Таким чином, суть її скарги за статтею 8
Конвенції було належним чином викладено у національних судах.
46. Суд зазначає, що заявниця проживає по вулиці Ч. і надала
значну кількість інформації про її особисті страждання внаслідок
визначення вулиці частиною магістральної дороги загальнодержавного значення. Таким чином, її скарга не може вважатись несумісною ratione personae з положеннями Конвенції. Отже, заперечення
Уряду щодо статусу заявниці як потерпілої має бути відхилено.
47. Суд далі звертає увагу, що судові органи, зокрема апеляційний суд Луганської області, розглядали цивільний позов пані Грищенко як поданий від імені заявниці (див. п. 33 вище). Отже, перше
заперечення Уряду щодо невичерпання всіх національних засобів
юридичного захисту також має бути відхилено.
48. Щодо доводів Уряду, що заяву було подано після закінчення шестимісячного строку, Суд зазначає, що 22 грудня 2003 року
пані Грищенко вперше повідомила Суд про свій намір діяти від імені
своєї дочки у конвенційному провадженні та надала відповідну
довіреність, підписану заявницею. Вказана дата знаходиться в межах шестимісячного строку від дати ухвалення 21 липня 2003 року
остаточного рішення в цивільному провадженні на національному
рівні. Суд вважає, що за таких обставин той факт, що першу заяву
(складену 20 і відправлену поштою 21 жовтня 2003 року) підписала
пані Грищенко і що згодом заявниця особисто підписала нову заяву
з тими ж скаргами, яку Суд отримав 28 червня 2004 року, не може
тлумачитись проти неї. Таким чином, Суд відхиляє заперечення
Уряду стосовно недотримання шестимісячного строку.
49. Нарешті, щодо другого заперечення Уряду стосовно невичерпання всіх можливих засобів захисту, зокрема, стосовно того, що
цивільний позов мав бути поданий до «Укравтодору», та беручи до
уваги матеріали справи (див. пункти 21, 24–26 та 30 вище), Суд вважає, що доводи заявниці щодо відповідальності Виконавчого комітету за утримання вулиці Ч. були небезпідставними. Більш важливим,
однак, є те, що предмет заяви до Суду стосується, головним чином,
не ремонтних робіт по вулиці Ч., а радше відповідності Конвенції:
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(і) дозволу міської влади на визначення вулиці частиною магістральної дороги; (іі) її стверджуваної бездіяльності щодо впровадження
заходів з охорони довкілля, спрямованих на забезпечення функціонування автодороги у відповідності з чинним законодавством. Уряд
не пояснив, яким чином такі питання могли бути вирішені у провадженні з розгляду позову до «Укравтодору». Отже, це заперечення має
бути відхилено.
50. Взагалі Суд вважає, що заява у цій частині не є явно необґрунтованою у значенні підпункту «а» пункту 3 статті 35 Конвенції. Суд також вказує, що заява не є неприйнятною з будь-яких інших
підстав. Таким чином, вона має бути оголошена прийнятною.
b. Щодо суті

1. Доводи сторін
a) Заявниця
51. Заявниця стверджувала, що прийняте в 1998 році рішення про
визначення вулиці Ч. частиною магістральної дороги було незаконним і свавільним, оскільки об’їзні автодороги державного значення
мають бути прокладені за межами населених пунктів. Враховуючи
те, що станом на жовтень 1998 року, коли влада реалізовувала програму інвентаризації доріг, належної об’їзної дороги не було, органам влади слід було спрямувати автомобільну дорогу М04 по вулиці
П., яка раніше була ділянкою магістральної дороги Кишинів — Волгоград. Рішення спрямувати об’їзну дорогу через населену вулицю
завширшки 6 метрів із приватними будинками, розташованими за
4–5 метрів від дороги, було свавільним.
52. Крім того, ухваливши це рішення, міська влада взагалі не
вжила заходів, спрямованих на забезпечення регулярного контролю за станом вулиці з боку органів ДАІ, а також заходів з охорони
довкілля з метою зменшення рівня забруднення повітря, спричиненого транзитним вантажним автотранспортом. Забруднення
повітря та інші шкідливі фактори не перевірялись протягом декількох років підряд, і лише після численних скарг мешканців вулиці
в травні 2002 року було здійснено аналіз рівня забруднення повітря
та прийнято рішення про зупинення руху. Крім того, щоб домогтися
виконання цього рішення, мешканці вулиці повинні були вдатися
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до масових акцій протесту. У будь-якому випадку, хоча рух було зупинено, не було здійснено жодних заходів з ремонту пошкодженого
дорожнього покриття або очищення ґрунту.
53. У результаті будинок заявниці було пошкоджено, а здоров’я
членів її сім’ї зазнало непоправної шкоди. Вони мали отримати відшкодування заподіяної шкоди від Виконавчого комітету. Однак національні суди свавільно відмовили у задоволенні її позову з цього питання, відмовившись належним чином розглянути її головні
доводи.
b) Уряд
54. Уряд заперечив проти цієї точки зору.
55. Він стверджував, насамперед, що у справі було недостатньо
доказів того, що страждання заявниці досягли того рівня, який призводить до застосовності статті 8 Конвенції. Пошкодження будинку
від вібрації було підтверджено групою осіб, які не були компетентними для надання таких висновків. З іншого боку, компетентний
представник управління житлово-комунального господарства під
час судового розгляду висловив думку, що будинок імовірніше дав
тріщини одразу після спорудження. У справі також відсутні належні
докази причинно-наслідкового зв’язку між функціонуванням магіст
ральної дороги та захворюваннями членів сім’ї заявниці. Уряд також заперечував без надання доказів достовірність медичних довідок, виданих міською лікарнею, вказуючи, що їх підготувала сестра
заявниці. Крім того, у цьому місці були інші джерела забруднення
повітря, такі як відвали породи, які утворювались у результаті вуглевидобувної діяльності та горіли. Взагалі значна частина України
потерпає від різних екологічних проблем і немає ознак, які б свідчили, що екологічне навантаження, від якого потерпала сім’я заявниці,
було в якійсь мірі більшим, ніж навантаження решти населення.
56. Уряд також стверджував, що, навіть якщо припустити, що
він мав будь-які зобов’язання перед заявницею на підставі статті 8
Конвенції, ним було вжито всіх необхідних заходів, щоб забезпечити справедливий баланс між її інтересами та інтересами суспіль
ства. По-перше, транзитний проїзд автотранспорту здійснювався
по вулиці Ч. з 1983 року. У 1998 році статус вулиці як частини магістральної дороги було лише підтверджено під час проведення програми інвентаризації доріг. Таким чином, Уряд не повинен нести
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відповідальність за рішення скерувати рух автомобілів через вулицю Ч. По-друге, після набрання чинності Конвенцією органи влади розглядали можливість будівництва нової об’їзної дороги, яка б
оминала населені вулиці. Однак вони не мали іншої можливості, ніж
використовувати існуючу дорогу до виділення необхідного фінансування, оскільки її закриття могло спричинити суттєву шкоду економічному добробуту країни. Всупереч твердженням заявниці, експлуатація дороги не суперечила чинному законодавству, оскільки
пункт 1.9 Державних будівельних норм України рекомендував, але
не вимагав, щоб магістралі державного значення були прокладені
в обхід населених пунктів.
57. Уряд також доводив, що до забруднення повітря, на яке скаржилася заявниця, призвела експлуатація дороги не органами держави, а радше автомобілями, які належали різним власникам. Тому це
забруднення не може розцінюватись як втручання держави у права
заявниці, гарантовані статтею 8. Виходячи з того, що держава мала
позитивний обов’язок відреагувати на це забруднення, вона це зробила шляхом запровадження законодавчих норм, якими було встановлено граничні рівні забруднення навколишнього середовища
та систему контролю за їх дотриманням. Коли органам державної
влади стало відомо, що дорога не функціонувала як передбачалось,
вони швидко відреагували, закривши її для транзитного автотранспорту 16 червня 2002 року більше, ніж за рік до звернення заявниці
до Суду.

2. Оцінка Суду
58. Посилаючись на свою усталену практику (див., серед інших
джерел, рішення від 9 грудня 1994 року в справі «Лопез Остра проти Іспанії» (Lopez Ostra v. Spain), Серія А, № 303-С; та від 10 грудня
2011 року в справі «Дубецька та інші проти України» (Dubetska and
Others v. Ukraine), заява № 30499/03, пункти 105–108), Суд повторює,
що, якщо (як у цій справі) справа стосується екологічної небезпеки,
небезпідставна скарга за статтею 8 може виникнути лише тоді, коли
відповідна загроза сягає такого рівня, що призводить до значного
погіршення здатності заявника користуватись своїм житлом, мати
приватне та сімейне життя. Оцінка такого мінімального рівня є відносною і залежить від усіх обставин справи, таких як інтенсивність
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і тривалість шкідливого впливу та його фізичний і психологічний
наслідок для здоров’я людини та якості її життя.
59. Відповідно до цих принципів Суд спочатку повинен розглянути, чи була шкода, завдана заявниці внаслідок функціонування
магістральної дороги М04, починаючи з жовтня 1998 року, достатньо серйозною для порушення питання за статтею 8 Конвенції. Суд
звертає увагу, що скарги заявниці стосуються, головним чином, рівня
шуму, пошкодження її будинку від вібрації та її страждань у зв’язку
з погіршенням здоров’я її батьків і неповнолітнього сина через забруднення повітря та ґрунту.
60. Суд вважає, що у справі недостатньо доказів, щоб підтвердити всі твердження заявниці «поза розумним сумнівом». Зокрема,
рівень шуму та його вплив на приватне та сімейне життя заявниці
ніколи не досліджувались (див. a contrario рішення від 9 листопада 2010 року в справі «Деес проти Угорщини» (Dees v. Hungary), заява
№ 2345/06, п. 23). Твердження про те, що руйнування будинку спричинено вібрацією, поставлене Урядом під сумнів з посиланням на
свідчення компетентного представника державного органу і ніколи
не підтверджувалось незалежними експертами. У тій мірі, в якій
здоров’я батьків заявниці може підпадати під поняття її сімейного життя відповідно до статті 8, матеріали справи містять медичні документи, відповідно до яких вони мають численні захворювання. Однак на підставі цих доказів неможливо визначити, в якій
мірі ці захворювання були спричинені або прогресували внаслідок
функціонування магістральної дороги. Що стосується здоров’я неповнолітнього сина заявниці, то вбачається, що він мав імунодефіцит ще до жовтня 1998 року і що, на думку його лікаря, він проживав в «екологічно забрудненому районі» від народження, тобто
з 1994 року (див. п. 17 вище).
61. Одночасно Суд зазначає, що відповідно до офіційного дослідження, проведеного 15 травня 2002 року (див. п. 12 вище), покриття
дороги біля будинку заявниці було дуже пошкодженим і понад сто
автомобілів проїхало повз нього протягом однієї години. За таких
обставин цілком можливо, що заявницю регулярно турбували, принаймні певною мірою, шум і вібрація. Крім того, було встановлено,
що більша частина автотранспорту здійснювала шкідливі викиди
у розмірах, що перевищували допустимі граничні норми. Рівень
забруднення повітря та ґрунту, встановлений органами санітарно-
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епідеміологічної служби, свідчив про необхідність припинити використання дороги, щоб уникнути загрози шкідливого впливу на
здоров’я місцевих мешканців (див. п. 19 вище). Викиди автомобілів
містили мідь і свинець, надмірний вміст яких також було виявлено
в ґрунті біля будинку заявниці. Беручи до уваги ці дані, Суд вважає,
що є істотним той факт, що сину заявниці в 2002 році було поставлено діагноз: хронічне отруєння солями свинцю та міді. Суд вказує,
що Уряд не надав жодних доказів, які б спростовували достовірність
і правильність цього діагнозу, та не запропонував будь-якого прийнятного альтернативного пояснення стосовно виникнення цього
отруєння, щоб спростувати твердження заявниці, що отруєння було
безпосередньо пов’язане з функціонуванням автомобільної дороги.
62. Враховуючи вищезазначене, Суд вважає, що сукупний вплив
шуму, вібрації, забруднених повітря та ґрунту, спричинений магіст
ральною дорогою М04, значною мірою не дав заявниці можливості
користуватися правами, гарантованими статтею 8 Конвенції. Таким
чином, стаття 8 є застосовною у цій справі.
63. З огляду на зазначене, Суд розгляне у світлі принципів,
викладених у його практиці (див., серед інших джерел, вищезазначене рішення в справі «Дубецька проти України», пункти 140–145), чи
надав Уряд достатні докази, щоб виправдати ту ситуацію, за якої заявниця несла значний тягар від імені решти громади.
64. Насамперед, Суд зазначає, що, як стверджує Уряд, 16 червня
2002 року через місяць після дослідження санітарно-епідеміологічної служби рух транзитного транспорту по вулиці Ч. було припинено. З огляду на відсутність конкретних даних, зокрема, текстів відповідних рішень місцевих органів влади (якщо вони були), які б підтверджували твердження заявниці про те, що це рішення фактично
було виконане пізніше та що рух через деякий час було відновлено,
Суд виходитиме з припущення, що рух транзитного транспорту було зупинено з тієї дати, яку вказав Уряд (див., mutatis mutandis, ухвалу щодо прийнятності від 16 жовтня 2007 року в справі «Вінокуров
проти Російської Федерації та України» (Vinokurov v. Russia and Ukraine),
заява № 2937/04). Отже, необхідно зазначити, що питання шуму, вібрацій, забруднення повітря та ґрунту, пов’язані з функціонуванням
магістральної дороги, було вирішено. Однак необхідно дослідити, чи
повинні державні органи все ж нести відповідальність за негатив-
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ний вплив функціонування магістральної дороги у період з жовтня
1998 року до червня 2002 року.
65. Визначаючи це, Суд усвідомлює складність завдань держави в питаннях утримання інфраструктури, наприклад, такого, що
розглядається, де вжиття заходів може вимагати значних часу та ресурсів. Пам’ятаючи про свою субсидіарну роль відповідно до Конвенції, у багатьох справах Суд підкреслював, що держави повинні
мати значну свободу розсуду в складній сфері екологічної політики
(див., наприклад, рішення в справі «Хаттон та інші проти Сполученого Королівства» (Hatton and Others v. the United Kingdom) [ВП], заява
№ 36022/97, п. 100, ECHR 2003-VIII). Незважаючи на те, що органи
влади Договірних держав все більшою мірою беруть на себе відповідальність за зменшення та регулювання забруднення навколишнього середовища, стаття 8 не може тлумачитись як така, що вимагає
від них забезпечення кожній особі житла, яке б відповідало конкретним екологічним стандартам (див. ухвалу щодо прийнятності від
9 листопада 2004 року в справі «Вард проти Сполученого Королівства»
(Ward v. the United Kingdom), заява № 31888/03). Відповідно до цих міркувань, Суд вважає, що він зайде занадто далеко, якщо покладе на
Уряд відповідальність за сам лише факт дозволу руху транзитного
транспорту через населену вулицю міста або визнає загальне право
заявниці на безкоштовне нове житло за рахунок держави. Тим більше, заявниця у цій справі не стверджувала, що вартість її будинку
зменшилась із жовтня 1998 року або що вона не мала можливості
продати його та переїхати без допомоги держави (див., a contrario,
рішення у справі «Фадєєва проти Російської Федерації» (Fadeyeva v.
Russia), заява № 55723/00, п. 121, ECHR 2005-IV).
66. Тоді як Суд не вбачає доцільності перегляду суті рішення
Уряду дозволити використання вулиці Ч. у якості транзитної дороги,
все ж, розглядаючи процесуальний аспект відповідної політики, Суд
не переконаний, що в справі було дотримано мінімальні гарантії,
спрямовані на забезпечення справедливого балансу між інтересами
заявниці та інтересами суспільства.
67. Суд зазначає, по-перше, що Уряд не надав підтвердження того, що перед ухваленням у 1998 році рішення про скерування автомобільної дороги М04 через вулицю Ч. було підготовлено відповідне
техніко-економічне обґрунтування, яке б надавало оцінку можливості дотримання встановлених екологічних норм та можливість
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зацікавленим сторонам, включаючи мешканців вулиці Ч., представити свої думки (дивись, a contrario, зазначене вище рішення в справі
«Хаттон проти Сполученого Королівства», п. 128). Навпаки, суть цього рішення та адекватність пом’якшуючих заходів видаються досить
сумнівними, зокрема, беручи до уваги розходження між Урядом
і заявницею щодо того, чи прийняте в 1998 році рішення стосувалося
скерування руху транспорту з вулиці П. на вулицю Ч. чи лише підтвердження вже існуючого статусу вулиці Ч. як транзитної дороги.
Однак Суд вважає, що, навіть якщо вулиця Ч. використовувалась як
транзитна дорога до інвентаризації 1998 року, органи державної влади повинні були забезпечити мінімальні процедурні гарантії при її
проведенні. Ні рішення національних судів, ні зауваження Уряду не
містять доказів того, що такі гарантії, зокрема доступ громадськості
до інформації про стан навколишнього середовища та прийняття рішень у період розробки проекту з інвентаризації, існували.
68. По-друге, Суд вважає, що принаймні з часу проведення інвентаризації доріг у 1998 році влада також була відповідальною за впровадження належної політики зі зменшення шкідливого впливу магістралі на закріплені у статті 8 права жителів вулиці Ч. (див., mutatis
mutandis, зазначене вище рішення в справі «Фадєєва проти Російської
Федерації», пункти 127–131). Як вбачається, міська влада вжила певних заходів, спрямованих на регулювання екологічного стану вулиці
(див. п. 30 вище). Однак ані оцінки, зазначені національними судами
в своїх рішеннях, ані пояснення Уряду не містять достатніх деталей,
які б давали можливість Суду зробити висновок, що це регулювання
було ефективним і суттєвим до 15 травня 2002 року, коли було встановлено критичний рівень забруднення повітря. Як вбачається з наявних матеріалів, це дослідження було проведено лише у відповідь
на неодноразові скарги мешканців вулиці Ч., які відповідно до матеріалів справи почали надходити принаймні з 2000 року.
69. По-третє, наголошуючи на важливості участі громадськості
у прийнятті рішень з екологічних питань як процесуальної гарантії
забезпечення прав, закріплених у статті 8 Конвенції, Суд підкреслює,
що істотним елементом цієї гарантії є можливість для особи оскаржити в незалежному органі рішення, дії або бездіяльність державних органів, що впливають на її права в цій сфері (див. зазначене
вище рішення в справі «Дубецька та інші проти України», п. 143). Суд
також зазначає, що 30 жовтня 2001 року для України набрала чин-
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ності Орхуська Конвенція, яка стосується доступу до інформації,
участі громадськості в процесі прийняття рішень та доступу до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (див. п. 39 вище). Тим часом у цій справі не доведено, що заявниці було надано реальну можливість оскаржити у національних судах заходи органів державної
влади щодо магістральної дороги М04 у період з жовтня 1998 року до
червня 2002 року.
70. Суд зазначає, що заявниця формально намагалась зробити
це через пані Грищенко, яка подала цивільний позов до Виконавчого комітету. Як вбачається з короткої мотивувальної частини ухвали
апеляційного суду Луганської області стосовно відмови у задоволенні
вимог заявниці (див. п. 33 вище), суд обмежився розглядом лише тих
питань, які дозволили йому дійти висновку, що відповідач взагалі не
був відповідальним за утримання та ремонт вулиці Ч. Суд вказує, що
численні документи у матеріалах справи чітко вказують на те, що така відповідальність — у будь-якому випадку до певної міри — дійсно
існувала (див. пункти 24–26, 30 та 34 вище), тоді як у мотивувальній
частині ухвали суду немає жодного посилання на докази, які б підтверджували його висновок про протилежне.
71. Однак до відання якого б органу не належало утримання дорожнього покриття та іншого облаштування на вулиці Ч., Суд вважає
більш важливим те, що мотивувальні частини судових рішень не містять прямої відповіді на головні доводи заявниці, на підставі яких
вона вимагала встановити відповідальність Виконавчого комітету.
Зокрема, хоча суд першої інстанції заслухав кількох свідків щодо
деяких аспектів екологічної політики міської влади, ні його рішення, ні рішення вищих судів не містять чіткої оцінки того, чому вони
дійшли висновку, що ця політика достатньо захищала права заявниці. Так само без обґрунтування було відхилено твердження про те,
що рішення відповідача, прийняте у жовтні 1998 року, було незаконним і свавільним, а з матеріалів справи незрозуміло, чи цей аспект
позову заявниці взагалі досліджувався в ході судового розгляду. Суд
вважає, що доводи заявниці про незаконність та свавільність зазначеного рішення та адекватності екологічної політики міської влади
відносно вулиці Ч. були надзвичайно важливими для вирішення, чи
забезпечили дії відповідача справедливий баланс між правами заявниці, гарантованими статтею 8, та інтересами суспільства. За відсутності в текстах рішень національних судів обґрунтування відхи-
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лення цих доводів, Суд не може зробити висновок, що заявниця мала
реальну можливість викласти свої погляди в незалежному органі.
72. У цілому, Суд надає значення таким аспектам. По-перше,
Уряд не довів, що перед ухваленням рішення про визначення вулиці
Ч. частиною магістральної дороги М04 було підготовлено відповідне техніко-екологічне обґрунтування, а після цього впроваджено
розумну політику природокористування. По-друге, Уряд не довів,
що заявниця мала реальну можливість брати участь у прийнятті
відповідних рішень, включаючи можливість оскарження дій міської влади у незалежному органі. Пам’ятаючи про ці два фактори
та Орхуську Конвенцію (див. п. 39), Суд не може зробити висновок,
що у цій справі було досягнуто справедливого балансу.
73. Таким чином, було порушення статті 8 Конвенції.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 СТАТТІ 6
ТА СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ
74. Заявниця додатково скаржилась на підставі пункту 1 статті 6
та статті 13 Конвенції, що судовий розгляд її справи був несправедливим. Зокрема вона заявляла, що суди не вказали достатніх підстав
для відмови у задоволенні її вимог. Суд вважає, що ця скарга підпадає під дію лише пункту 1 статті 6 Конвенції (див. рішення в справі
«Кудла проти Польщі» (Kudla v. Poland) [ВП], заява № 30210/96, п. 146,
ECHR 2000-XI). Цей пункт у відповідній частині передбачає:
«Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи
упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків
цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого
висунутого проти нього кримінального обвинувачення. <...>»

75. Уряд заперечив це твердження.
76. Суд вказує, що ця скарга пов’язана зі скаргою заявниці, поданою на підставі статті 8 Конвенції, а тому її так само потрібно оголосити прийнятною.
77. Він також повторює, що, незважаючи на різницю в характері
інтересів, які захищаються статтями 6 та 8 Конвенції, що може вимагати окремого розгляду скарг, пред’явлених на підставі цих положень, у цій справі, беручи до уваги висновки Суду за статтею 8
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(див. пункти 69–71 вище) щодо відсутності обґрунтування рішень
національних судів, Суд вважає, що немає необхідності перевіряти ті
ж факти ще й за статтею 6 (див., mutatis mutandis, рішення від 7 грудня 2006 року в справі «Хант проти України» (Hunt v. Ukraine), заява
№ 31111/04, п. 66).
III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
78. Стаття 41 Конвенції проголошує:
«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

79. Заявниця вимагала 10 000 євро в якості справедливої сатисфакції за стверджувану шкоду її будинку, в якому вона проживає зараз, та 20 000 євро для придбання нового будинку. Далі вона
вимагала 100 000 євро відшкодування шкоди, завданої її здоров’ю,
та психологічні страждання.
80. Уряд стверджував, що ці вимоги були необґрунтованими.
81. Беручи до уваги підстави, з яких Суд встановив порушення
статті 8 Конвенції у цій справі, Суд вважає, що заявниця повинна була зазнати моральної шкоди, яку не може бути відшкодовано шляхом
самої лише констатації порушення. Здійснюючи оцінку на засадах
справедливості, Суд присуджує заявниці 10 000 євро відшкодування
моральної шкоди та відмовляє у задоволенні решти її вимог, вважаючи їх недоведеними.
B. Судові витрати

82. Заявниця також вимагала 500 євро відшкодування судових
витрат, яких вона зазнала під час розгляду її справи у національних
судах. Вона не надала будь-яких підтверджуючих документів.
83. Уряд стверджував, що ця вимога була необґрунтованою.
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84. Згідно з практикою Суду заявниця має право на відшкодування судових витрат лише тоді, коли доведено, що такі витрати були фактичними і неминучими, а їх розмір — обґрунтованим. У цій
справі за відсутності будь-яких підтверджуючих документів, а також пояснень щодо виду витрат, що включені до заявленої суми, Суд
відхиляє цю вимогу.
C. Пеня

85. Суд вважає належним призначити пеню виходячи з розміру
граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до
якої має бути додано три відсоткових пункти.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує заяву прийнятною.
2. Постановляє, що було порушення статті 8 Конвенції.
3. Постановляє, що немає потреби окремо розглядати скарги,
подані на підставі пункту 1 статті 6 та статті 13 Конвенції.
4. Постановляє, що:
a) упродовж трьох місяців від дня, коли це рішення стане остаточним відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держававідповідач повинна сплатити заявниці 10 000 євро (десять
тисяч євро) відшкодування моральної шкоди з урахуванням
будь-якого податку, який може бути стягнуто, що мають бути конвертовані в українські гривні за курсом на день здійснення платежу;
b) після закінчення зазначеного тримісячного строку і до остаточного розрахунку на цю суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової
ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, плюс три відсоткових пункти.
5. Відхиляє решту вимог заявниці щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 21 липня
2011 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
К. Вестердік
секретар
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COUNCIL
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COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «Сірик ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 6428/07)
Рішення
Страсбург
31 березня 2011 року
ОСТАТОЧНЕ
30 червня 2011 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

299

Справи, які стосуються права на свободу вираження поглядів

У справі «Сірик проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. Д. Шпільманн, голова, пані Е. Фура-Сандстрем,
п. К. Юнґвірт,		
п. Б. М. Зупанчіч,
п. М. Віллігер,		
пані Г. Юдківська,
пані А. Нуссбергер,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 8 березня 2011 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу розпочато за заявою (№ 6428/07), яку 23 січня 2007 року
подала до Суду проти України громадянка України Надія Юріївна
Сірик (далі — заявниця) на підставі статті 34 Конвенції про захист
прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція).
2. Заявницю представляла пані Г. Степаненко — юрист, яка прак
тикує в м. Києві. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений — п. Ю. Зайцев з Міністерства юстиції.
3. 5 жовтня 2009 року Голова п’ятої секції вирішив повідомити
Уряд про заяву. Було також вирішено питання щодо суті та прийнятності заяви розглянути одночасно (пункт 1 статті 29 Конвенції).

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
4. Заявниця народилася у 1959 році та мешкає у м. Ірпіні.
5. 23 березня 2005 року заявниця надіслала до Державної податкової адміністрації України листа, в якому скаржилася на те, що
керівництво Національної академії державної податкової служби
України (далі — Академія), яка підпорядковується Державній податковій адміністрації України, де навчався її син до його відрахування
у 2004 році, займається протиправною та корупційною діяльністю.
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6. У відповідних частинах листа написано:
«Звертаюся до Вас з приводу реального стану справ в Академії... Йтиметься про кричуще несправедливе ставлення до студентів юридичного факультету, очолюваного С., до батьків студентів за цілковитої
підтримки ... ректора Академії М.
Причиною мого звернення став телевізійний репортаж, показаний
... 22 березня 2005 року, про зорганізовану самим М. акцію протесту
студентів, що виступали проти звільнення з посади ректора Академії.
Дуже сподіваюся, що мій лист зможе вплинути на перебіг подій.
Мій син, Сірик Ярослав, який успішно та самостійно вступив до
АДПСУ на юридичний факультет, був відрахований. Мені навіть не
могло спасти на думку, що у державному освітньому закладі можуть
застосовуватися методи, про які йтиметься далі...
<...> Початок занять мій син пропустив внаслідок тяжкого інфекційного захворювання... Надалі мене викликали [до деканату юридичного факультету], та підчас приватної бесіди С. заявила мені, що такі, як
мій син, на її факультеті на звичайних підставах навчатися не будуть,
що, якщо я не хочу мати проблем із завершенням навчання, я повинна буду погодитися на додаткові фінансові умови, а саме: за кожний
екзамен сплачувати їй по 200 у. о., а за кожен залік — по 50 у. о. Після
моєї категоричної відмови почалися мої ... «ходіння по муках».
Два — три рази на тиждень мене викликали до деканату [юридичного факультету] для численних з’ясувань стосунків, однією з перших
стала перевірка медичних документів [мого сина]... Педагоги кричали на мене, обзивали аферисткою та ін. ...
Унаслідок пропуску занять через хворобу ... і постійних нервових
з’ясувань стосунків з деканом і заступником декана ... син не мав
нормальних умов для навчання... Коли я намагалася увійти у кабінет
С. для розмови з цього приводу, вона ... просто ... виштовхала мене
з кабінету...
І я написала докладну скаргу ректору [Академії]... (копія додається). ... ректор розпорядився надати синові додатковий час для здачі
зимової сесії..., а далі почалося ще більше свавілля: викладачі про
сто отримували від С. і Б. [заступник декана] категоричні вказівки не приймати у мого сина екзаменів... Ці вказівки виконувалися неухильно, оскільки кадровий склад Академії ... підбирався за
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принципом особистої відданості керівництву або залежності від
керівництва: численні родичі... близькі знайомі... вчорашні студенти..., про знання, кваліфікацію, та досвід роботи яких немає і мови.
На іншу роботу їм влаштуватися досить важко, отже вони готові виконати будь-які вказівки, будь-які бажання керівництва...
С. і Б. до такої міри знахабніли, що переговори про позадоговірні
виплати [за навчання мого сина] проводили зі мною у кабінеті С.
вдвох. У нормальній цивілізованій країні [люди] вже давно зіставили
б доходи держслужбовців і рівень їхнього життя. На яку зарплатню
декана факультету С. щоденно змінює ексклюзивне імпортне вбрання та діаманти?!
Ось яке хамство, здирство та знущання витерпіла я протягом навчального року у державному закладі, заплативши за договором чималі гроші. Найстрашнішою річчю в цій історії є те, що наш випадок
є непоодиноким...
Одночасно з нашою історією ... більше двадцяти осіб були просто
викинуті з Академії за нашою ж схемою. ... викладачі отримували
вказівку від декана або заступника декана у категоричній формі не
приймати у певного студента екзамен...
Весь процес умисного відрахування одних і прийому інших [студентів] на контрактній основі — це продумана керівництвом факультету
та Академії система викачування грошей з батьків...
Усі дії С., узгоджені з М., свідчать про [їхню] юридичну неграмотність
і грубе перевищення службових повноважень, але стара влада щедро
оцінила її «заслуги», присвоївши С. звання Заслуженого юриста...,
а в Академії ректор підвищив її по службі до посади Першого проректора [Академії].
Я сподівалася, що нова влада поступово у всьому розбереться, але
[такі люди як С. та М] ... відмінно себе почувають за будь-якого
режиму.
На додаток до викладених мною порушень, дуже прошу розібратися
у такому:
1. На які цілі в АДПСУ витрачаються бюджетні кошти та наші батьківські гроші?...
— чому ректор ... Академії, маючи дорогий «Мерседес», придбаває
додатково «Ауді» А-8 за 800 тисяч гривень?!
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— на які кошти та у зв’язку з якою необхідністю М. і С. постійно
роз’їжджають по закордонних відрядженнях?
— на які доходи держслужбовця С. щоденно змінює коштовне імпортне вбрання та діаманти?
— яким чином С., отримавши освіту в АДПСУ, так швидко захистила
докторську дисертацію...
— яку користь АДПСУ приносять фірмочки брата та сестри М.?
— на якій підставі наприкінці 2004 року ... працівникам Академії
видали по два посадових оклади?
Що стосується поведінки зазначених осіб під час виборів [Президента України 2004 року] ... М... та С... не пускали на мітинги на підтримку Ющенка студентів... Студентів змушували ... голосувати в Академії
під наглядом викладачів... За розповідями батьків абітурієнтів, протягом літньої вступної кампанії М. не йшов на жодні фінансові по
ступки, відкрито заявляючи, що збирає гроші на вибори...
Єдине, чого я хочу спробувати добитися: нехай мій лист допоможе поновленню справедливості у нашому маленькому Ірпінському регіоні...»

7. У квітні 2005 року С., яка була у той час першим проректором
Академії, звернулася до Києво-Святошинського районного суду
з позовом до заявниці про захист честі та гідності.
8. С. стверджувала, що листом від 23 березня 2005 року заявниця поширила неправдиві твердження про неї, які зашкодили її честі
та гідності, та просила суд зобов’язати заявницю спростувати свої
заяви. С. також вимагала відшкодування моральної шкоди.
9. Заявниця, у свою чергу, стверджувала, що інформація в оскаржуваному листі ґрунтувалася на фактах, деякі з яких могли підтвердити свідки. Вона також доводила, що її заяви були здебільшого оціночними судженнями, за які відповідно до статті 47 Закону України
«Про інформацію» її не може бути притягнуто до відповідальності.
Посилаючись на судові рішення у подібних, за її словами, справах про захист честі, гідності та ділової репутації, заявниця також
стверджувала, що своїм листом від 23 березня 2005 року вона про
сто проінформувала органи вищого рівня про порушення в Академії
та не поширювала відомості про С. у розумінні статті 277 Цивільного
кодексу України 2003 року.
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10. У своєму листі від 29 квітня 2005 року заявниця просила Голову Верховного Суду України передати справу на розгляд районного суду в м. Києві, заявляючи, що чоловік С. працює суддею Ірпінського міського суду Київської області та може вплинути на
результат провадження у Києво-Святошинському районному суді.
У своєму листі від 3 червня 2005 року заступник Голови Верховного
Суду повідомив заявницю про те, що її клопотання було відхилено
як безпідставне.
11. 25 червня 2005 року Києво-Святошинський районний суд на
підставі статей 277 і 280 Цивільного кодексу України 2003 року част
ково задовольнив позовні вимоги С. Суд дійшов висновку, що заявниця не довела правдивість викладених у листі тверджень про те, що
С. несправедливо ставилася до студентів та їхніх батьків; вимагала
від заявниці платню за кожен екзамен і залік, які мав здавати син заявниці; грубила заявниці та кричала на неї; обзивала заявницю аферисткою; виштовхувала її з кабінету; давала вказівки викладачам не
приймати екзамени у сина заявниці; під час виборів Президента України не дозволяла студентам брати участь у мітингах на підтримку В. А. Ющенка; що дії С. свідчили про її юридичну безграмотність
і перевищення службових повноважень.
12. Суд постановив, що зазначені заяви були розповсюджені публічно, оскільки лист адресувався юридичній особі, а заявниця могла
передбачати, що його прочитає більш ніж одна особа. Суд також зазначив, що С. ознайомилася з текстом листа у присутності ректора
Академії та представників Державної податкової адміністрації.
13. Суд визнав зазначені твердження недостовірними і такими,
що порочать честь і гідність, та зобов’язав заявницю спростувати їх
шляхом відкликання оскаржуваного листа. Суд також постановив
стягнути із заявниці на користь С. 1000 гривень1 відшкодування
моральної шкоди.
14. 14 жовтня 2005 року апеляційний суд Київської області залишив рішення суду першої інстанції без зміни.
15. 25 липня 2006 року Верховний Суд України відмовив заявниці у відкритті касаційного провадження на підставі необґрунтованості скарги.
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II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
A. Конституція України 1996 року

16. У відповідних положеннях Конституції передбачено:
Стаття 32
«<...> Кожному гарантується судовий захист права спростовувати недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім’ї та права вимагати вилучення будь-якої інформації, а також право на відшкодування
матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, зберіганням,
використанням та поширенням такої недостовірної інформації».

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

Стаття 40
«Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові
звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих
органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану
відповідь у встановлений законом строк».
B. Цивільний кодекс України 1963 року
(втратив чинність 1 січня 2004 року)

17. У відповідних положеннях Цивільного кодексу України
1963 року передбачено:
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Стаття 7
Захист честі і гідності та ділової репутації
«Громадянин або організація вправі вимагати по суду спростування
відомостей, що не відповідають дійсності або викладені неправдиво, які порочать їх честь і гідність чи ділову репутацію або завдають
шкоди їх інтересам, якщо той, хто поширив такі відомості, не доведе, що вони відповідають дійсності...
Громадянин або організація, відносно яких поширені відомості,
що не відповідають дійсності і завдають шкоди їх інтересам, честі,
гідності або діловій репутації, вправі поряд із спростуванням таких
відомостей вимагати відшкодування майнової і моральної (немайнової) шкоди, завданої їх поширенням...»
C. Цивільний кодекс України 2003 року
(чинний з 1 січня 2004 року)

18. У відповідних положеннях Цивільного кодексу України
2003 року передбачено:
Стаття 277
Спростування недостовірної інформації
«1. Фізична особа, особисті немайнові права якої порушено внаслідок поширення про неї та (або) членів її сім’ї недостовірної інформації, має право на відповідь, а також на спростування цієї
інформації.
<...>
3. Негативна інформація, поширена про особу, вважається недостовірною, якщо особа, яка її поширила, не доведе протилежного.
4. Спростування недостовірної інформації здійснюється особою, яка
поширила інформацію...
5. Якщо недостовірна інформація міститься у документі, який прийняла (видала) юридична особа, цей документ має бути відкликаний.
6. Фізична особа, особисті немайнові права якої порушено у друкованих або інших засобах масової інформації, має право на відповідь,
а також на спростування недостовірної інформації у тому ж засобі
масової інформації в порядку, встановленому законом. ..
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Спростування недостовірної інформації здійснюється незалежно
від вини особи, яка її поширила.
7. Спростування недостовірної інформації здійснюється у такий же
спосіб, у який вона була поширена».

Стаття 280
Право фізичної особи, особисте немайнове право якої порушено,
на відшкодування шкоди
«1. Якщо фізичній особі внаслідок порушення її особистого немайнового права завдано майнової та (або) моральної шкоди, ця шкода
підлягає відшкодуванню».
D. Закон України «Про інформацію»
від 2 жовтня 1992 року

19. У відповідних положеннях Закону України «Про інформацію» передбачено:
Стаття 47
Відповідальність за порушення законодавства про інформацію
«<...>
Відповідальність за порушення законодавства про інформацію несуть особи, винні у вчиненні таких порушень, як:
<...>
поширення відомостей, що не відповідають дійсності, ганьблять
честь і гідність особи...»

Стаття 47 1
Звільнення від відповідальності
«Ніхто не може бути притягнутий до відповідальності за висловлення оціночних суджень.
Оціночними судженнями, за винятком образи чи наклепу, є висловлювання, які не містять фактичних даних, зокрема критика, оцінка
дій, а також висловлювання, що не можуть бути витлумачені як такі,
що містять фактичні дані, з огляду на характер використання мовних
засобів, зокрема вживання гіпербол, алегорій, сатири. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості...»

307

Справи, які стосуються права на свободу вираження поглядів
E. Рішення Конституційного Суду України
від 10 квітня 2003 року у справі
про поширення відомостей

20. У відповідних положеннях Рішення передбачено:
«<...> Конституційний Суд України встановив:
1. Громадянин С. В. А. звернувся до Конституційного Суду України
з клопотанням про офіційне тлумачення положення частини першої статті 7 Цивільного кодексу Української РСР «поширив такі відомості». Практичну необхідність в офіційному тлумаченні заявник
обґрунтовує наявністю неоднозначного застосування цього положення судами України...
Суб’єкт права на конституційне звернення зазначає, що його заяву
щодо неправомірних дій інспектора державної податкової інспекції м. Полтави до Державної податкової адміністрації у Полтав
ській області Октябрський районний суд м. Полтави визнав такою,
що поширює відомості, які не відповідають дійсності, порочать
честь, гідність та ділову репутацію працівника державної податкової інспекції.
Своїм рішенням суд зобов’язав С. В. А. спростувати заявлені відомості шляхом направлення заяви до відповідного відділу зазначеної
адміністрації, а також відшкодувати збитки за заподіяну моральну
шкоду цій службовій особі.
Судова колегія в цивільних справах Полтавського обласного суду
та Колегія суддів судової палати в цивільних справах Верховного
Суду України відмовили у задоволенні касаційної скарги С. В. А. на
рішення районного суду м. Полтави. <...>
Конституційний Суд України вважає, що звернення громадян до
правоохоронного органу, що містять певні відомості про недодержання законів посадовими або службовими особами, передаються...
не з метою доведення таких відомостей до громадськості чи окремих громадян, а з метою їх перевірки уповноваженими на це законом іншими посадовими особами. Тому такі звернення за змістом
частини першої статті 7 Цивільного кодексу не можуть вважатися
поширенням відомостей, які порочать честь, гідність чи ділову репутацію або завдають шкоди інтересам посадової чи службової особи правоохоронного органу...
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Водночас, наявність у зверненнях до правоохоронного органу завідомо неправдивих відомостей тягне за собою дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність...
Зокрема, статті 173 1, 212 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачають адміністративну відповідальність за
поширювання неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку, та за повідомлення завідомо неправдивих відомостей органам реєстрації актів
громадянського стану.
Кримінальний кодекс України встановлює кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху,
підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими
тяжкими наслідками (стаття 259), завідомо неправдиве повідомлення суду, прокурору, слідчому або органу дізнання про вчинення злочину (стаття 383) тощо...
Підставою цивільно-правової відповідальності заявника, передбаченої статтею 7 Цивільного кодексу, може бути поширення недостовірної інформації стосовно особистого (сімейного) життя
посадової чи службової особи правоохоронного органу як людини
і громадянина.
Виходячи з наведеного ... Конституційний Суд України вирішив:
1. Положення частини першої статті 7 Цивільного кодексу... «поширив такі відомості» в аспекті конституційного звернення треба
розуміти так, що викладення у листах, заявах, скаргах до правоохоронного органу відомостей особою, на думку якої посадовими чи
службовими особами цього органу при виконанні функціональних
обов’язків порушено її право, не може вважатись поширенням відомостей, які порочать честь, гідність чи ділову репутацію або завдають шкоди інтересам цих осіб.
Викладення у листах, заявах, скаргах до правоохоронного органу
завідомо неправдивих відомостей тягне за собою відповідальність,
передбачену чинним законодавством України.
2. Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскарженим...»
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F. Постанова Пленуму Верховного Суду України
від 27 лютого 2009 року «Про судову практику
у справах про захист гідності та честі фізичної особи,
а також ділової репутації фізичної та юридичної особи»

21. У відповідних положеннях постанови передбачено:
«<...> 16. Відповідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або
особисто звертатися до органів державної влади...
Суди повинні мати на увазі, що у випадку, коли особа звертається до
зазначених органів із заявою, в якій міститься та чи інша інформація,
і в разі, якщо цей орган компетентний перевірити таку інформацію
та надати відповідь, проте в ході перевірки інформація не знайшла
свого підтвердження, вказана обставина не може сама по собі бути
підставою для задоволення позову, оскільки у такому випадку мала місце реалізація особою конституційного права, передбаченого
статтею 40 Конституції, а не поширення недостовірної інформації.
У випадку звернення особи із заявою до правоохоронних органів
судам слід враховувати висновки, викладені у Рішенні Конституційного Суду України від 10 квітня 2003 року... (Справа про поширення
відомостей)...»

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 10 КОНВЕНЦІЇ
22. Заявниця скаржилася, що її право дотримуватися своїх по
глядів і поширювати їх було порушено та що її було незаконно покарано судами за критику державного службовця. Вона посилалася на
статті 9 та 10 Конвенції.
23. Суд зазначає, що заява повинна розглядатися виключно відповідно до статті 10 Конвенції, в якій передбачено:
«1. Кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати
інформацію та ідеї без втручання органів державної влади і незалежно від кордонів. Ця стаття не перешкоджає державам вимагати
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ліцензування діяльності радіомовних, телевізійних або кінематографічних підприємств.
2. Здійснення цих свобод, оскільки воно пов’язане з обов’язками
і відповідальністю, може підлягати таким формальностям, умовам,
обмеженням або санкціям, що встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки,
територіальної цілісності або громадської безпеки, для запобігання
заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я чи моралі, для захисту репутації чи прав інших осіб, для запобігання розголошенню
конфіденційної інформації або для підтримання авторитету і безсторонності суду».
A. Щодо прийнятності

24. Уряд наполягав, що заявниця не може стверджувати, що вона є жертвою порушення статті 10 Конвенції, оскільки втручання
в її право на свободу вираження поглядів ґрунтувалося на рішенні
національних судів. Оскільки заявниця не скаржилася на підставі
пункту 1 статті 6 Конвенції на те, що оскаржуване судове провадження було несправедливим, та оскільки Суд має обмежену юрисдикцію стосовно оцінки фактів і застосування закону національними судами, Уряд запропонував Судові оголосити заяву несумісною
ratione personae з положеннями Конвенції.
25. Суд вважає, що заперечення Уряду тісно пов’язане з суттю
скарги заявниці на підставі статті 10 Конвенції, таким чином, воно
повинно бути долучено до суті справи.
26. Суд також зазначає, що заява не є явно необґрунтованою
у розумінні підпункту «a» пункту 3 статті 35 Конвенції. Він також
зазначає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав.
Отже, вона має бути визнана прийнятною.
b. Щодо суті

1. Доводи сторін
a) Заявниця
27. Заявниця стверджувала, що відомості, які містилися в листі,
який вона надіслала до Державної податкової адміністрації у березні 2005 року, стосувалися актуальних тоді питань корупції
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та порушень закону в Академії, про які громадськість знала. Вона
також стверджувала, що національні суди неправильно встановили
обставини справи.
b) Уряд
28. Уряд стверджував, що втручання у право заявниці на свободу вираження поглядів було законним і обґрунтованим чіткими, доступними та передбачуваними положеннями національного законодавства, а саме — статтями 277 і 280 Цивільного кодексу
2003 року та статтями 151, 30 і 62 Цивільного процесуального кодексу 2004 року.
29. Уряд також стверджував, що втручання переслідувало мету
захисту честі, гідності та ділової репутації приватної особи, яка була
легітимною у розумінні пункту 2 статті 10 Конвенції. Згідно з доводами Уряду, С. є відомим юристом і провідним науковим діячем
України, отже, будь-яка інформація про неї становила гострий громадський інтерес, а її поширення могло мати вплив на формування певної громадської думки з приводу її особистих і професійних
якостей.
30. Уряд переконував, що лист містив твердження щодо фактів,
правдивість яких заявниця не довела, хоча протягом провадження в національному суді їй було надано таку можливість. Він також
стверджував, що заявниця не скаржилася з приводу розміру відшкодування, яке з неї стягнули, та що компетенція суду поширювалася
на визначення інших заходів, необхідних для виправлення ситуації, включаючи зобов’язання заявниці спростувати свої твердження
шляхом відкликання оскаржуваного листа. Отже, Уряд заявляв, що
втручання було необхідним у демократичному суспільстві та пропорційним.

2. Оцінка Суду
a) Чи було втручання у право на свободу вираження поглядів
31. Суд вважає, що рішення судів, якими заявницю було зобо
в’язано спростувати свої твердження та сплатити відшкодування,
становили втручання в її право на свободу вираження поглядів.
32. Суд повторює, що його завдання у здійсненні наглядових
функцій відповідно до статті 10 Конвенції полягає у тому, щоб розглядати втручання у світлі справи в цілому та, зокрема, встановити,
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чи є підстави, наведені національними органами на його обґрунтування, належними та достатніми (див., серед багатьох інших
джерел, рішення у справі «Фрессоз і Руар проти Франції» [ВП], заява
№ 29183/95, п. 45, ECHR 1999-I). Це неминуче призводить до перевірки рішень, ухвалених судами на національному рівні, незалежно
від того, чи подано скарги щодо дотримання судами процесуальних
гарантій відповідно до статті 6 Конвенції. Отже, Суд відхиляє заперечення Уряду стосовно статусу заявниці як потерпілої.
33. Тепер Суд розгляне, чи було втручання обґрунтоване відповідно до пункту 2 статті 10 Конвенції.
b) Чи було втручання встановлене законом
34. Суд зазначає, що першою та найважливішою вимогою статті 10 Конвенції є те, що будь-яке втручання державного органу
у здійснення свободи вираження поглядів повинно бути законним:
перше речення другого пункту, по суті, передбачає, що будь-яке обмеження вираження поглядів повинно бути «встановлене законом».
Для дотримання цієї вимоги втручання не просто повинно ґрунтуватися на національному законодавстві, саме законодавство повинно відповідати певним умовам «якості». Зокрема, норма не може
вважатися законом до того часу, поки її не буде сформульовано з достатньою точністю для того, щоб надати громадянинові можливість
регулювати свою поведінку: він повинен бути здатен — за потреби,
за відповідної консультації — передбачати тією мірою, що є розумною за відповідних обставин, наслідки, які може потягнути за собою
його дія (див., наприклад, рішення у справі «Ліндон, Очаковський-Лоран і Жюлі проти Франції» [ВП], заяви № 21279/02 та 36448/02, п. 41,
ECHR 2007-XI).
35. Рівень точності значною мірою залежить від змісту норми,
про яку йдеться, сфери її регулювання і кількості та статусу тих, кому вона адресується (див. рішення від 28 березня 1990 року у справі
«Гроппера радіо AG» та інші проти Швейцарії», п. 68, Серія A, № 173).
Поняття передбачуваності стосується не тільки поведінки, наслідки
якої заявник повинен мати можливість обґрунтовано передбачати,
а й «формальностей, умов, обмежень або санкцій», які можуть поширюватися на таку поведінку, якщо буде встановлено, що вона порушує
національне законодавство (див., mutatis mutandis, рішення у справі
«Кафкаріс проти Кіпру» [ВП], заява № 21906/04, п. 140, ECHR 2008-...).
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36. Суд зауважує, що втручання у цій справі мало підґрунтя
у національному законі, зокрема, воно ґрунтувалося на статтях 277
та 280 Цивільного кодексу. Суд не має сумніву за цих обставин, що
закон був достатньою мірою доступним. Проте Суд зазначає, що
норми Закону, які стосувалися поняття поширення інформації, було
викладено у неточних виразах, а його тлумачення та застосування
залежали від практики.
37. У цьому контексті Суд зауважує, що згідно з Рішенням Конституційного Суду від 10 квітня 2003 року звернення до правоохоронного органу про порушення прав особи посадовими особами
цього органу при виконанні ними своїх службових обов’язків не може вважатись поширенням відомостей, які порочать честь, гідність
чи ділову репутацію (див. вищезазначений пункт 20). Хоча Конституційний Суд дійшов такого висновку у контексті тлумачення положень Цивільного кодексу 1963 року (стаття 7), який втратив чинність
до того, як відбулися оскаржувані події, заявниця могла обґрунтовано сподіватися, що цей висновок так само буде застосовний і до
«нового» Цивільного кодексу 2003 року, який застосовувався у її
справі (див. вищезазначені пункти 17 і 18). Така правова позиція підтверджується постановою Пленуму Верховного Суду від 27 лютого
2009 року (див. вищезазначений пункт 21).
38. Оскільки національні суди мають кращі можливості для
тлумачення і застосування норм матеріального та процесуального права (див., серед багатьох інших джерел, рішення від 22 квітня 1992 року у справі «Відаль проти Бельгії», п. 32, Серія A, № 235-B),
питання застосування відповідних положень Цивільного кодексу
2003 року у світлі рішення Конституційного Суду мало бути визначено національними судами, які розглядали справу заявниці. Проте
у цій справі суди взагалі не звернули увагу на це питання, незважаючи на окремі доводи заявниці з цього приводу.
39. У світлі зазначеного вище Суд вважає, що заявниця не могла
передбачати тією мірою, яка була б розумною за тих обставин, наслідки подання скарги щодо С. до органу вищого рівня, якому підпорядковувалася остання. Хоча ці міркування вже самі по собі можуть
бути підставою для висновку про порушення статті 10 Конвенції,
Суд зазначає, що ще залишаються певні елементи справи, які вимагають від нього продовжити її розгляд і перейти до питання щодо
того, чи переслідувало втручання одну або більше легітимних цілей
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і чи було «необхідним у демократичному суспільстві» (див. рішення
від 26 квітня 1979 року у справі «„Санді Таймз“ проти Сполученого Королівства (№ 1)», п. 62, Серія A, № 30).
c) Чи переслідувало втручання легітимну мету
та чи було «необхідним у демократичному суспільстві»
40. Суд зазначає, що втручання переслідувало легітимну мету,
якою був захист репутації та прав інших осіб, а саме С. Твердження
у листі заявниці включали звинувачення у зловживанні посадовим
становищем і неетичній поведінці С., яка на той час була одним із
керівників державного навчального закладу і, таким чином, належала до категорії державних службовців, та здебільшого стосувалися її професійної діяльності.
41. У зв’язку з цим Суд у кількох справах зазначав, що може виникнути необхідність захисту державних службовців від агресивних,
образливих і дискредитуючих нападів, які розраховані на те, щоб
чинити на них вплив при виконанні ними своїх обов’язків і підірвати довіру громадськості до них і до посади, яку вони обіймають
(див. рішення у справі «Яновскі проти Польщі» [ВП], заява № 25716/94,
п. 33, ECHR 1999-I). Ступінь захисту, який може вважатися необхідним, залежить від конкретних обставин справи.
42. У справі, яка розглядається, заявниця надіслала свою скаргу
щодо С. до державного органу, підлеглою якого остання була, приватним листом і не оприлюднювала його. Отже, вимоги захисту за
статтею 10 Конвенції необхідно оцінювати не у відношенні інтересів свободи преси або відкритого обговорення питань, які становлять гострий громадський інтерес, а швидше у відношенні права
заявниці повідомляти про порушення у діях посадової особи органу, компетентному розглядати такі скарги (див. рішення від 5 жовт
ня 2006 року у справі «Захаров проти Росії», заява № 14881/03, п. 23,
та рішення від 18 грудня 2008 року у справі «Казаков проти Росії»,
заява № 1758/02, п. 28). У цьому контексті Суд повторює, що одним
із принципів верховенства права є те, що громадяни повинні мати можливість повідомляти компетентних посадових осіб держави
про поведінку державних службовців, яка їм видається неправомірною або незаконною (див. п. 26 наведеного вище рішення у справі
«Захаров проти Росії» та п. 28 наведеного вище рішення у справі
«Казаков проти Росії»).
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43. Суд зазначає, що заявниця надіслала свого листа, перш за
все, з метою перевірки компетентними органами незаконного — на
її думку — поводження деяких державних службовців. Зокрема, заявниця надіслала свою скаргу до державного органу, відповідального за контроль за діяльністю Академії та її працівників, і просила
вивчити питання. Ніщо не свідчить про те, що заявниця не діяла
в рамках, установлених законом для подання подібних скарг.
44. Крім того, заявниця у своєму листі не вдавалася до образливих, брутальних або нестриманих висловлювань, хоча у ньому
дійсно містилися деякі емоційні вислови, які наближалися до перебільшення або провокації, — такі як, наприклад, твердження, що С.
«кожного дня змінює ексклюзивні імпортні вбрання та діаманти»
(див. вищезазначений пункт 6).
45. Суд також зазначає, що лист не ставив під загрозу громадську
довіру до посадових осіб Академії, оскільки його зміст не став відомим загалу, у справі не брала участь преса, а також не було будь-якої
іншої форми публічного розголосу. В цілому можна обґрунтовано
стверджувати, що скарга заявниці не виходила за межі прийнятної
критики, особливо, оскільки ці межі за певних обставин можуть бути ширшими стосовно державних службовців порівняно з приватними особами (див. рішення у справі «Лешнік проти Словаччини», заява
№ 35640/97, п. 53, ECHR 2003-IV, та рішення від 20 квітня 2006 року
в справі «Райчінов проти Болгарії», заява № 47579/99, п. 48).
46. Суд також зауважує, що, хоча у листі заявниці містилися
серйозні твердження про факти корупції, незаконної розтрати дер
жавних коштів та інших зловживань посадовим становищем, відповідальність за які покладалася на посадових осіб Академії, у ньому також були твердження, які аргументовано можна назвати оціночними судженнями. Зокрема, це були твердження, що проректор
Академії несправедливо поводилася зі студентами та їхніми батьками та була юридично некомпетентною (див., mutatis mutandis, рішення від 27 травня 2004 року у справі «Відес Аїзсардзібас Клубе» проти
Латвії», заява № 57829/00, п. 46). Незважаючи на те, що відповідно
до статті 471 Закону України «Про інформацію» оціночні судження не підлягають доведенню їх правдивості (див. вищезазначений
пункт 19), суди поклали на заявницю відповідальність за те, що вона
не довела правдивість своїх тверджень, хоча й не проаналізували, чи
могли зазначені твердження бути оціночними судженнями.
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47. У зв’язку з цим Суд повторює, що вимогу доведення правдивості оціночного судження виконати неможливо, отже, ця вимога
порушує свободу вираження думки як таку, а вона є основною складовою права, гарантованого статтею 10 Конвенції (див., серед інших
джерел, рішення від 29 травня 2005 року у справі «Українська пресгрупа» проти України», заява № 72713/01, п. 41).
48. За цих обставин Суд доходить висновку, що притягнення
заявниці до цивільної відповідальності за подання до державного
органу скарги щодо стверджуваних порушень з боку посадової особи держави було непропорційним цілі, яка переслідувалася, а саме — захисту репутації та прав відповідної посадової особи. Таким
чином, було порушення статті 10 Конвенції.
II. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
49. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».

50. Заявниця не подала вимог щодо справедливої сатисфакції
згідно з вказівками Суду. Таким чином, Суд вважає, що немає підстав присуджувати їй будь-яку суму у цьому відношенні.

На цих підставах Суд одностайно
1. Вирішує приєднати до розгляду заяви по суті розгляд заперечень Уряду стосовно статусу заявниці як потерпілої та відхиляє їх.
2. Оголошує заяву прийнятною.
3. Постановляє, що було порушення статті 10 Конвенції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 31 березня
2011 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
К. Вестердік

Д. Шпільманн

секретар

голова
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ „ПРАВОЄ ДЄЛО“
ТА ШТЕКЕЛЬ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 33014/05)
Рішення
Страсбург
5 травня 2011 року
ОСТАТОЧНЕ
5 серпня 2011 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Редакція газети „Правоє дєло“
та Штекель проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
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п. Д. Шпільманн, голова,
пані Е. Фура-Сандстрем,
п. К. Юнґвірт,
п. М. Віллігер,
пані І. Берро-Лефевр,
пані Е. Пауер-Форд,
пані Г. Юдківська,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 5 квітня 2011 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу розпочато за заявою (№ 33014/05), яку 22 серпня
2005 року подали до Суду проти України редакція газети «Правоє
дєло» (далі — перший заявник) і громадянин України Леонід Ісаакович Штекель (далі — другий заявник) на підставі статті 34 Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція).
2. Заявників представляла в Суді Л. В. Опришко — юрист, яка
практикує в м. Києві. Уряд України (далі — Уряд) представляв його
Уповноважений — п. Ю. Зайцев із Міністерства юстиції.
3. 13 жовтня 2009 року Голова п’ятої секції вирішив повідомити
Уряд про заяву. Також було вирішено розглядати питання щодо суті
та прийнятності заяви одночасно (пункт 1 статті 29 Конвенції).

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
4. Першим заявником є редакція газети «Правоє дєло», що
офіційно зареєстрована в м. Одесі у травні 2000 року. Другим заявником є головний редактор газети «Правоє дєло». Він мешкає в м. Одесі.
5. У час, про який йдеться, «Правоє дєло» було місцевою газетою,
яка виходила тричі на тиждень накладом 3000 екземплярів. У ній
публікували статті та матеріали стосовно політичних і соціальних
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питань в Україні та, зокрема, в Одеській області. Через недостатнє фінансування у газеті часто передруковували статті та інші матеріали, отримані з різноманітних публічних джерел, включаючи
Інтернет.
6. 19 вересня 2003 року «Правоє дєло» опублікувало анонімний
лист, написаний, як стверджувалося, працівником Служби безпеки
України, який колега другого заявника — І. завантажила з веб-сайту
новин. Лист містив твердження, що посадові особи Управління Служби безпеки України в Одеській області причетні до незаконних і корупційних дій, і, зокрема, що вони мають зв’язки з членами організованих
злочинних угруповань. В одному з абзаців листа йшлося про таке:
«<...> Заступник начальника УСБУ [І. Т.], найближчий друг і помічник
начальника Управління П., пішов на «діловий» контакт з організованим злочинним угрупованням [А. А.]... Член [ОЗУ] Г. Т., довірена
особа [А. А.], який очолює основні напрямки у банді, координатор
замовних вбивств і фінансист, зустрічається з [І. Т.] та фінансує питання керівництва Управління [СБУ] в Одеській області. <...>»

7. До листа додавалися такі коментарі від імені редакції, підготовлені І.:
«Публікуючи цей лист без відома та згоди головного редактора,
я розумію, що можу не лише мати неприємності, ... а й наразити на
неприємності газету. Бо якщо цей лист є «дезою», то можуть постраждати ті ЗМІ, в яких він з’явиться. З іншого боку, якщо цей лист
справжній, то його автор ризикує ще більше. Крім того, якщо вже ця
«анонімка» опублікована на одеському сайті «Vlasti.net» (на який ми
посилаємося за вимогою), то нам сам Бог велів. Вважатимемо, що
згідно із Законом України «Про демократичний цивільний контроль
над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави»
ми здійснюємо громадський контроль та відповідно до статті 29 Закону хотіли б отримати від відповідних органів відкриту інформацію щодо фактів, викладених у зазначеному листі. Тим більше, що
у відповідь на аналогічну публікацію [газети] «Top Secret» ... жодної
реакції з боку Управління УСБУ в Одеській області не надійшло... Нагадую, що газетні площі редакції [«Правого дєла»] широко відкриті
для листів у відповідь і коментарів усіх зацікавлених служб».

8. У жовтні 2003 року Г. Т., який на той час мешкав у м. Одесі
та був президентом Української національної федерації таїланд-

320

Редакція газети „Правоє дєло“ та Штекель проти України

ського боксу, звернувся до Приморського районного суду м. Одеси
з позовом до заявників про захист честі, гідності та ділової репутації.
Г. Т. стверджував, що інформація у випуску «Правого дєла» від 19 вересня 2003 року, що стосувалася його, була неправдивою та завдавала
шкоди його гідності та діловій репутації. Він просив суд зобов’язати
заявників опублікувати спростування та вибачитися, а також сплатити відшкодування моральної шкоди у сумі 200 000 гривень.
9. Спочатку заявники стверджували у суді, що вони не несуть
відповідальності за точність інформації, яка містилася в опублікованому ними матеріалі, оскільки вони відтворили без зміни матеріал,
опублікований в іншому місці. Публікація містила посилання на
джерело та супроводжувалася коментарем, у якому було роз’яснено
позицію редакції стосовно матеріалу; також у ній містилося адресоване відповідним особам та органам запрошення надсилати свої
коментарі. Заявники також стверджували, що, якщо суд вирішить
присудити Г. Т. суму відшкодування, яку той вимагає, газета стане
банкрутом і буде вимушена закритися.
10. Згодом, у засіданні 24 квітня 2004 року, другий заявник стверджував, що стаття була не про позивача, а з її тексту не обов’язково
випливало, що мова йшла про конкретного Г. Т.
11. 7 травня 2004 року суд задовольнив позов. Він дійшов висновку, що оскаржувана інформація дійсно стосувалася позивача, який
був публічною особою, залученою у громадське життя Одеської
області, а також представляв Україну на спортивних змаганнях як
президент Української національної федерації таїландського боксу.
У цьому контексті суд зауважив, що заявники не заперечували цього у своїх первісних доводах і що публікація стосувалася діяльності
Служби безпеки в Одеській області. Суд також постановив, що зміст
статті ганьбив честь і гідність позивача і заявники не довели, що він
був правдивий. Суд не знайшов підстав для звільнення заявників
від цивільної відповідальності на підставі статті 42 Закону України
«Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», оскільки веб-сайт, на який вони посилалися, не був друкованим засобом
масової інформації, зареєстрованим згідно зі статтею 32 зазначеного Закону.


Приблизно 3511 євро.
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12. Суд зобов’язав першого заявника опублікувати спростування нижченаведеної частини статті:
«<...> Член [ОЗУ] Г. Т., довірена особа [А. А.], який очолює основні напрямки у банді, координатор замовних вбивств і фінансист, зустрічається з [І. Т.] та фінансує питання керівництва Управління [СБУ]
в Одеській області...»

13. Суд також зобов’язав другого заявника опублікувати в газеті
офіційне вибачення.
14. При визначенні суми відшкодування, яке повинно бути
сплачено позивачеві, суд розглянув доводи останнього та відомості
стосовно фінансового стану газети. Суд зважив на ту обставину, що
її сукупний річний дохід становив близько 22 000 гривень, і дійшов
висновку, що розумною сумою відшкодування буде солідарна
виплата заявниками 15 000 гривень моральної шкоди Г. Т. Їх також було зобов’язано сплатити до державного бюджету 750 гривень державного мита.
15. Заявники подали апеляцію. Вони повторили ті ж доводи,
що й у суді першої інстанції, а також стверджували, що редакція
не була зареєстрована як юридична особа згідно з відповідними
нормативними актами щодо реєстрації засобів масової інформації
і другий заявник не був призначений на посаду головного редактора
відповідно до законодавства. Таким чином, на їхню думку, вони не
могли брати участь у провадженні.
16. Заявники також доводили, що притягнення їх до цивільної
відповідальності суперечило статті 41 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» та статті 17 Закону України «Про державну підтримку засобів масової інформації та
соціальний захист журналістів», заявляючи, що вони не мали наміру завдавати шкоди честі, гідності та репутації Г. Т. та що, публікуючи зазначений матеріал, вони бажали стимулювати громадську
дискусію з питань, які порушувалися у тому матеріалі та становили
значний інтерес для громадськості. Вони заявляли, що розповсюдження цього матеріалу було їхнім обов’язком, а громадськість мала
право його отримати.
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Приблизно 2394 євро.



Приблизно 1200 євро.
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17. Другий заявник також доводив, що він не давав дозволу на
публікацію оскарженого матеріалу та що законодавство не передбачає зобов’язання вибачитися як покарання за завдання шкоди честі,
гідності та репутації особи.
18. 14 вересня 2004 року та 24 лютого 2005 року відповідно апеляційний суд Одеської області та Верховний Суд України відмовили
в задоволенні апеляційних скарг заявників і залишили рішення суду
першої інстанції без зміни.
19. 3 липня 2006 року заявники та Г. Т. уклали мирову угоду,
згідно з якою останній відмовився від своїх вимог щодо відшкодування, присудженого згідно з рішенням суду від 7 травня 2004 року.
Заявники, зі свого боку, зобов’язалися покрити усі витрати, пов’язані
з судовим провадженням, та на вимогу Г. Т. опублікувати в газеті
«Правоє дєло» рекламні та інформаційні матеріали, обсяг яких відповідав сумі відшкодування, присудженого згідно з рішенням суду.
20. У 2008 році заявники припинили видання газети «Правоє
дєло».
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
A. Конституція України 1996 року

21. У відповідних положеннях Конституції передбачено:

Стаття 32
«<...> Кожному гарантується судовий захист права спростовувати недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім’ї та права вимагати вилучення будь-якої інформації, а також право на відшкодування
матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, зберіганням,
використанням та поширенням такої недостовірної інформації».

Стаття 34
«Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.
Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб — на
свій вибір.
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Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони
здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для
запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно,
або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя».
B. Цивільний кодекс України 1963 року
(втратив чинність 1 січня 2004 року)

22. У відповідних положеннях Цивільного кодексу передбачено:

Стаття 7
Захист честі і гідності та ділової репутації
«Громадянин або організація вправі вимагати по суду спростування
відомостей, що не відповідають дійсності або викладені неправдиво, які порочать їх честь і гідність чи ділову репутацію або завдають
шкоди їх інтересам, якщо той, хто поширив такі відомості, не доведе, що вони відповідають дійсності...
Громадянин або організація, відносно яких поширені відомості,
що не відповідають дійсності і завдають шкоди їх інтересам, честі,
гідності або діловій репутації, вправі поряд із спростуванням таких
відомостей вимагати відшкодування майнової і моральної (немайнової) шкоди, завданої їх поширенням. <...>»
C. Цивільний кодекс України 2003 року
(чинний з 1 січня 2004 року)

23. У положеннях Цивільного кодексу, які стосуються справи,
передбачено:
Стаття 16
Захист цивільних прав та інтересів судом
«1. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого ...
права та інтересу.
2. Способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути:
1) визнання права;
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2) визнання правочину недійсним;
3) припинення дії, яка порушує право;
4) відновлення становища, яке існувало до порушення;
5) примусове виконання обов’язку в натурі;
6) зміна правовідношення;
7) припинення правовідношення;
8) відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової
шкоди;
9) відшкодування моральної (немайнової) шкоди;
10) визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу дер
жавної влади; <...>.
Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що
встановлений договором або законом. <...>»

Стаття 277
Спростування недостовірної інформації
«1. Фізична особа, особисті немайнові права якої порушено
внаслідок поширення про неї та (або) членів її сім’ї недостовірної
інформації, має право на відповідь, а також на спростування цієї
інформації.
<...>
3. Негативна інформація, поширена про особу, вважається недо
стовірною, якщо особа, яка її поширила, не доведе протилежного.
4. Спростування недостовірної інформації здійснюється особою, яка
поширила інформацію...
5. Якщо недостовірна інформація міститься у документі, який прийняла (видала) юридична особа, цей документ має бути відкликаний.
6. Фізична особа, особисті немайнові права якої порушено у друкованих або інших засобах масової інформації, має право на відповідь,
а також на спростування недостовірної інформації у тому ж засобі
масової інформації в порядку, встановленому законом...
7. Спростування недостовірної інформації здійснюється у такий же
спосіб, у який вона була поширена».
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D. Закон України «Про інформацію»
від 2 жовтня 1992 року

24. У відповідних положеннях Закону «Про інформацію» у редакції, чинній на час подій, передбачено:

Стаття 20
Масова інформація та її засоби
«Друкованими засобами масової інформації є періодичні друковані
видання (преса) — газети, журнали, бюлетені тощо і разові видання
з визначеним тиражем.
Аудіовізуальними засобами масової інформації є: радіомовлення,
телебачення, кіно, звукозапис, відеозапис тощо.
Порядок створення ... окремих засобів масової інформації визначаються законодавчими актами про ці засоби».

Стаття 47
Відповідальність за порушення законодавства про інформацію
«<...> Відповідальність за порушення законодавства про інформацію
несуть особи, винні у вчиненні таких порушень, як:
<...>
поширення відомостей, що не відповідають дійсності, ганьблять
честь і гідність особи...»

Стаття 49
Відшкодування матеріальної та моральної шкоди
«У випадках, коли правопорушенням, вчиненим суб’єктом інформаційної діяльності, завдано матеріальної чи моральної шкоди фізичним або юридичним особам, винні особи відшкодовують її добровільно або на підставі рішення суду...»
E. Закон України
«Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»
від 16 листопада 1992 року

25. У відповідних положеннях Закону України «Про друковані
засоби масової інформації (пресу) в Україні» передбачено:
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Стаття 1
Друковані засоби масової інформації (преса) в Україні
«В цьому Законі під друкованими засобами масової інформації
(пресою) в Україні розуміються періодичні і такі, що продовжуються,
видання, які виходять під постійною назвою, з періодичністю один
і більше номерів (випусків) протягом року на підставі свідоцтва про
державну реєстрацію. <...>»

Стаття 7
Суб’єкти діяльності друкованих засобів масової інформації
«До суб’єктів діяльності друкованих засобів масової інформації належать засновник (співзасновники) друкованого засобу масової інформації, його редактор (головний редактор), редакційна колегія...»

Стаття 21
Редакція друкованого засобу масової інформації
«Підготовку та випуск у світ друкованого засобу масової інформації
за дорученням засновника (співзасновників) здійснює редакція...
Редакція діє на підставі свого статуту та реалізує програму друкованого засобу масової інформації, затверджену засновником (співзасновниками).
Редакція ... набуває статусу юридичної особи з дня державної
реєстрації, яка здійснюється відповідно до чинного законодавства
України».

Стаття 21
Редактор (головний редактор) друкованого засобу масової інформації
«Редактор (головний редактор) ... є керівником редакції, уповноваженим на те засновником (співзасновниками).
Редактор (головний редактор) керує діяльністю редакції в межах
повноважень, визначених її статутом, представляє редакцію у відносинах із засновником (співзасновниками), видавцем, авторами,
державними органами, об’єднаннями громадян і окремими громадянами, а також у суді і третейському суді та несе відповідальність
за виконання вимог, що ставляться до діяльності друкованого засобу
масової інформації, його редакції...»
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Стаття 26
Державна реєстрація друкованого засобу масової інформації
«<...> Державній реєстрації підлягають всі друковані засоби масової
інформації, що видаються на території України, незалежно від сфери розповсюдження, тиражу і способу його виготовлення. <...>»

Стаття 32
Вихідні дані
«У кожному випуску друкованого засобу масової інформації повинні
міститися такі вихідні дані:
1) назва видання;
<...>
Розповсюдження продукції друкованого засобу масової інформації
без вихідних даних забороняється».

Стаття 37
Спростування інформації
«Громадяни, юридичні особи і державні органи, а також їх законні
представники мають право вимагати від редакції друкованого засобу масової інформації опублікування ним спростування поширених
про них відомостей, що не відповідають дійсності або принижують
їх честь та гідність.
Якщо редакція не має доказів того, що опубліковані нею відомості
відповідають дійсності, вона зобов’язана на вимогу заявника опублікувати спростування їх у запланованому найближчому випуску
друкованого засобу масової інформації або опублікувати його за
власною ініціативою. <...>»

Стаття 41
Підстави відповідальності
Редакції, засновники, видавці, розповсюджувачі, державні органи,
організації та об’єднання громадян несуть відповідальність за порушення законодавства про друковані засоби масової інформації.
Порушеннями законодавства України про друковані засоби масової
інформації є:
1) порушення, передбачені статтею 47 Закону України «Про інформацію»;
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<...> За ці порушення винні особи притягаються до дисциплінарної,
цивільно-правової, адміністративної або кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством України.
До відповідальності за зловживання свободою діяльності друкованих засобів масової інформації нарівні з авторами інформаційних
матеріалів, що порушують цей Закон, притягаються журналіст редакції, її редактор (головний редактор) або інші особи, з дозволу
яких ці матеріали було поширено».

Стаття 42
Звільнення від відповідальності
«Редакція, журналіст не несуть відповідальності за публікацію відомостей, які не відповідають дійсності, принижують честь і гідність
громадян і організацій, порушують права і законні інтереси громадян або являють собою зловживання свободою діяльності друкованих засобів масової інформації і правами журналіста, якщо:
1) ці відомості одержано від інформаційних агентств або від засновника (співзасновників);
2) вони містяться у відповіді на інформаційний запит щодо доступу
до офіційних документів і запит щодо надання письмової або усної інформації, наданої відповідно до вимог Закону України «Про
інформацію»;
3) вони є дослівним відтворенням офіційних виступів посадових
осіб державних органів, організацій і об’єднань громадян;
4) вони є дослівним відтворенням матеріалів, опублікованих іншим
друкованим засобом масової інформації, з посиланням на нього;
5) в них розголошується таємниця, яка спеціально охороняється
законом, проте ці відомості не було отримано журналістом незаконним шляхом».
F. Закон України
«Про державну підтримку засобів масової інформації
та соціальний захист журналістів»
від 23 вересня 1997 року

26. У відповідних положеннях Закону передбачено:
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Стаття 17
Відповідальність за посягання на життя і здоров’я журналіста,
інші дії проти нього та відповідальність журналіста
за завдану ним моральну (немайнову) шкоду
«<...> У разі розгляду судом спору щодо завданої моральної (немайнової) шкоди між журналістом або засобом масової інформації як
відповідачем та політичною партією, виборчим блоком, посадовою
особою (посадовими особами) як позивачем суд вправі призначити компенсацію моральної (немайнової) шкоди лише за наявності
умислу журналіста чи службових осіб засобу масової інформації.
Суд враховує наслідки використання позивачем можливостей позасудового, зокрема досудового, спростування неправдивих відомостей, відстоювання його честі і гідності, ділової репутації та врегулювання спору в цілому. З урахуванням зазначених обставин суд вправі
відмовити у відшкодуванні моральної шкоди.
Умислом журналіста та/або службової особи засобу масової інформації є таке їх/її ставлення до поширення інформації, коли журналіст
та/або службова особа засобу масової інформації усвідомлювали
недостовірність інформації та передбачали її суспільно небезпечні
наслідки.
Журналіст та/або засіб масової інформації звільняються від відповідальності за поширення інформації, що не відповідає дійсності,
якщо суд встановить, що журналіст діяв добросовісно та здійснював
її перевірку».
G. Постанова Пленуму Верховного Суду України
«Про судову практику у справах про захист гідності
та честі фізичної особи, а також ділової репутації
фізичної та юридичної особи»
від 27 лютого 2009 року

27. У відповідних положеннях постанови Пленуму Верховного
Суду України передбачено:
«26. Відповідно до статті 19 Конституції України правовий порядок
в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може
бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.
У свою чергу, частина перша статті 34 Конституції України кожному
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гарантує право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх
поглядів і переконань.
Суд не вправі зобов’язувати відповідача вибачатися перед позивачем у тій чи іншій формі, оскільки примусове вибачення як спосіб
судового захисту гідності, честі чи ділової репутації за поширення
недостовірної інформації не передбачено у статтях 16, 277 ЦК».
H. Судова практика Верховного Суду України у справах
стосовно застосування статей 16
та 277 Цивільного кодексу 2003 року

28. Верховний Суд України підтвердив підхід Пленуму у справі
про захист честі і гідності, скасувавши як такі, що не ґрунтуються на законі, рішення судів нижчої інстанції, згідно з якими відповідач був зобов’язаний, зокрема, вибачитися. Так, у відповідному
витягу з ухвали Верховного Суду України від 17 червня 2009 року
передбачено:
«<...> Суд не має права зобов’язувати відповідача вибачатися перед
позивачем у тій чи іншій формі, оскільки примусове вибачення як
спосіб судового захисту гідності, честі чи ділової репутації за поширення недостовірної інформації не передбачено у статтях 16, 277 ЦК
України, а примушування людини змінити свої внутрішні переконання є втручанням у свободу слова та вираження поглядів, що гарантовано Конституцією України та ст. 10 Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод...»

III. ВІДПОВІДНІ ДОКУМЕНТИ РАДИ ЄВРОПИ
ТА МІЖНАРОДНІ ДОКУМЕНТИ
A. Рекомендація CM/Rec(2007)16 Комітету міністрів РЄ
державам-членам стосовно заходів із розвитку
суспільної цінності Інтернету

29. На своїй 1010-й нараді 7 листопада 2007 року заступники
міністрів розглянули важливі аспекти використання новітніх інформаційних і комунікаційних технологій та послуг, зокрема Інтернету, у контексті захисту прав людини та основоположних сво-
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бод і сприяння їм. Вони відзначили все більшу роль, яку відіграє
Інтернет, забезпечуючи громадськість різноманітними джерелами
інформації, а також значну довіру людей до Інтернету як інструменту комунікації.
30. Проте було констатовано, що, з одного боку, Інтернет може
значно зміцнити здійснення таких прав людини та основоположних свобод, як право на свободу вираження поглядів, а, з іншого
боку, він може негативно вплинути на інші права, свободи та цінності — такі, як повага до приватного життя і таємниця кореспонденції — та гідність людини.
31. Заступники міністрів ухвалили рекомендації державам —
членам Ради Європи стосовно регулювання Інтернету. Серед них
містилася рекомендація щодо розробки чіткої законодавчої бази,
яка окреслювала б межі ролей і відповідальності всіх ключових зацікавлених сторін у сфері нових інформаційних і комунікаційних
технологій та щодо заохочення приватного сектору до розробки
відкритого і прозорого само- та співрегулювання, на основі якого могли б притягатися до відповідальності ключові суб’єкти цієї
сфери.
B. Спільна декларація Спеціального доповідача ООН
з питань свободи поглядів і їх вираження,
представника ОБСЄ
з питань свободи засобів масової інформації
та Спеціального доповідача ОАД з питань свободи
вираження поглядів,
ухвалена 21 грудня 2005 року

32. Зростаючу важливість Інтернету як засобу практичного сприяння вільному потокові інформації та ідей було також відзначено у Спільній декларації, оприлюдненій А. Лігабо (A. Ligabo),
М. Харашті (M. Haraszti) та Е. Бертоні (E. Bertoni). Вони наголосили
на потребі чіткого застосування до Інтернету міжнародних гарантій
свободи вираження поглядів. У цьому контексті було зазначено, що
ніхто не може нести відповідальність за інформацію, що міститься
в Інтернеті, автором якої він не є, якщо він або не привласнив цю
інформацію як свою, або не відмовився виконати судовий припис
щодо видалення зазначеної інформації.
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ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 10 КОНВЕНЦІЇ
33. Заявники скаржилися, що їхнє право на свободу вираження поглядів було порушено тим, що суди задовольнили позов Г. Т.
стосовно інформації, яку було опубліковано в номері газети «Правоє
дєло» від 19 вересня 2003 року. Вони заявляли, що втручання не було
здійснено згідно із законом, а також не було необхідним у демократичному суспільстві. Заявники посилалися на статтю 10 Конвенції,
в якій передбачено:
«1. Кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати
інформацію та ідеї без втручання органів державної влади і незалежно від кордонів. Ця стаття не перешкоджає державам вимагати
ліцензування діяльності радіомовних, телевізійних або кінемато
графічних підприємств.
2. Здійснення цих свобод, оскільки воно пов’язане з обов’язками
і відповідальністю, може підлягати таким формальностям, умовам,
обмеженням або санкціям, що встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки,
територіальної цілісності або громадської безпеки, для запобігання
заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я чи моралі, для захисту репутації чи прав інших осіб, для запобігання розголошенню
конфіденційної інформації або для підтримання авторитету і безсторонності суду».
A. Щодо прийнятності

34. Уряд стверджував, що заявники не можуть наполягати на
тому, що вони є потерпілими від порушення статті 10 Конвенції, оскільки втручання в їхнє право на вільне вираження поглядів ґрунтувалося на рішеннях національних судів. Заявники не скаржилися на підставі пункту 1 статті 6 Конвенції, що оскаржуване судове
провадження було несправедливим; у цьому провадженні не було
порушень, а Суд має обмежену юрисдикцію стосовно оцінки фактів
і застосування права національними судами. На цій підставі Уряд
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запропонував Судові оголосити заяву несумісною ratione personae
з положеннями Конвенції.
35. Заявники не погодилися.
36. Суд вважає, що заперечення Уряду тісно пов’язане зі змістом
скарг заявників на підставі статті 10 Конвенції, тому воно має бути
розглянуто разом із суттю справи.
37. Суд також зазначає, що заява не є явно необґрунтованою
у розумінні пункту 3 статті 35 Конвенції. Він також зазначає, що вона
не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже, вона має бути
визнана прийнятною.
b. Щодо суті

1. Доводи сторін
a) Заявники
38. Заявники стверджували, що національному законодавству
стосовно відповідальності преси за поширення відомостей, які принижують честь і гідність особи, бракує ясності та передбачуваності
та що національні суди проігнорували відповідні законодавчі гарантії від покарання за неперевірені твердження, зроблені журналістами. Вони заявили, що суди не взяли до уваги те, що вони не поширювали інформацію щодо Г. Т., що другий заявник не надав свого
дозволу на публікацію матеріалу, що вони достатньою мірою дистанціювалися від публікації та що перед тим, як подати до суду позов про захист честі, гідності і ділової репутації, Г. Т. не використав
можливості звернутися до редакції з вимогою спростувати поширену інформацію.
39. Другий заявник також стверджував, що українське законодавство не передбачає зобов’язання вибачитися як покарання за поширення відомостей, які ганьблять честь і гідність особи.
40. Заявники також стверджували, що вони розповсюдили матеріал, який вже було опубліковано в Інтернеті, з метою сприяти
подальшому обговоренню важливих політичних питань, порушених у ньому. Вони заявляли, що сума відшкодування, яку від них
вимагали сплатити, була занадто великою, враховуючи річний
дохід газети, та покладала на них непропорційний тягар. У цьому
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контексті вони стверджували, що їм довелося припинити видання
газети «Правоє дєло».
b) Уряд
41. Уряд стверджував, що втручання у право заявників на свободу вираження поглядів було законним, оскільки ґрунтувалося
на чітких, доступних і передбачуваних положеннях національного законодавства, а саме — статті 7 Цивільного кодексу 1963 року,
статті 47 Закону України від 2 жовтня 1992 року «Про інформацію»
та статтях 1, 32 та 42 Закону України від 16 листопада 1992 року «Про
друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», застосованих національними судами у їхній справі.
42. Уряд також стверджував, що втручання мало за мету захистити честь, гідність і ділову репутацію приватної особи, чиї права
зазнали шкоди внаслідок публікації. Він доводив, що це була легітимна мета у розумінні пункту 2 статті 10 Конвенції, що не заперечувалося заявниками.
43. Уряд доводив, що публікація містила серйозні твердження
щодо фактів, спрямованих проти відомої публічної особи, яка зробила значний внесок у розвиток спорту в Україні. Заявники не довели ці твердження. Того факту, що вони відтворили матеріал, отриманий з веб-сайту, було недостатньо, щоб звільнити їх від такого
зобов’язання, оскільки правовий статус інформації, отриманої з Інтернету, не визначений у національному законодавстві. Таким чином,
Уряд заявляв, що втручання у зазначеній справі було необхідним.
44. Він також стверджував, що заявники насправді не повинні
були сплатити відшкодування, присуджене позивачу судами, оскільки вони врегулювали це питання на стадії виконання рішення від 7 травня 2004 року. Згідно з доводами Уряду, заявники не
довели, що вони припинили видання своєї газети через зазначене
втручання.
45. Посилаючись на ухвалу Суду щодо прийнятності у справі
«Вітренко та інші проти України» (Vitrenko and Others v. Ukraine), від
16 грудня 2008 року, заява № 23510/02, Уряд заявляв, що судовий
припис вибачитись не суперечив принципам, закріпленим у статті 10 Конвенції.
46. Виходячи з вищенаведеного, Уряд стверджував, що оскаржуване втручання не було непропорційним.
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2. Оцінка Суду
a) Чи було втручання у право на свободу вираження поглядів
47. Суд зауважує, що зазначена публікація містила твердження
щодо фактів, які завдавали шкоди честі, гідності та репутації особи.
Згідно з висновками судів, які розглядали справу, у ній стверджувалося, що публічна особа, президент Української національної федерації таїландського боксу, був членом організованого злочинного
угруповання та «координатором замовних вбивств і фінансистом».
Заявники не довели правдивість цих тверджень, а суди зобов’язали
їх опублікувати спростування та вибачення, а також відшкодувати
зазначеній особі немайнову шкоду, завдану публікацією.
48. Суд вважає, що судові рішення становили втручання у право
заявників на свободу вираження поглядів.
49. Суд повторює, що у виконанні функцій нагляду згідно зі
статтею 10 Конвенції його завдання — розглянути втручання, яке
оскаржується, у світлі справи в цілому та, зокрема, встановити, чи
були причини, наведені національними органами для виправдання такого втручання, «належними та достатніми» (див., серед багатьох інших джерел, рішення у справі «Фрессоз і Руар проти Франції»
(Fressoz and Roire v. France) ([ВП], заява № 29183/95, п. 45, ECHR 1999-I).
Це неминуче призводить до перевірки рішень, ухвалених судами
на національному рівні, незалежно від того, чи подано скарги щодо
дотримання судами процесуальних гарантій відповідно до статті
6 Конвенції. Отже, Суд відхиляє заперечення Уряду стосовно наявності у заявників статусу потерпілих.
50. Тепер Суд розгляне, чи було втручання обґрунтоване на підставі пункту 2 статті 10 Конвенції.
b) Чи було втручання встановлене законом
51. Суд зазначає, що першою та найважливішою вимогою статті 10 Конвенції є те, що будь-яке втручання державного органу у здійснення свободи вираження поглядів повинно бути законним: перше
речення другого пункту, по суті, передбачає, що будь-яке обмеження
вираження поглядів повинно бути «встановлене законом». Для дотримання цієї вимоги, втручання не просто повинно ґрунтуватися
на національному законодавстві — саме законодавство повинно відповідати певним умовам «якості». Зокрема, норма не може вважати-
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ся законом до того часу, поки її не буде сформульовано з достатньою
точністю для того, щоб надати громадянинові можливість регулювати свою поведінку: він повинен бути здатен — за потреби, за відповідної консультації — передбачати тією мірою, що є розумною за
відповідних обставин, наслідки, які може потягнути за собою його
дія (див., наприклад, рішення у справі «Ліндон, Очаковські-Лоран і Жюлі проти Франції» (Lindon, Otchakovsky-Laurens and July v. France) ([ВП],
заяви № 21279/02 та № 36448/02, п. 41, ECHR 2007-XI).
52. Рівень точності значною мірою залежить від змісту норми,
про яку йдеться, сфери її регулювання і кількості та статусу тих, кому вона адресується (див. рішення від 28 березня 1990 року у справі
«Гроппера радіо AG» та інші проти Швейцарії» (Groppera Radio AG and
Others v. Switzerland), п. 68, Серія A, № 173). Поняття передбачуваності
стосується не тільки поведінки, наслідки якої заявник повинен мати
можливість обґрунтовано передбачати, а й «формальностей, умов,
обмежень або санкцій», які можуть поширюватися на таку поведінку, якщо буде встановлено, що вона порушує національне законодавство (див., mutatis mutandis, рішення у справі «Кафкаріс проти Кіпру» (Kafkaris v. Cyprus) [ВП], заява № 21906/04, п. 140, ECHR 2008-...).
53. Повертаючись до обставин цієї справи, Суд зазначає, що доводи заявників стосовно питання законності втручання, по суті,
стосуються двох конкретних питань, зокрема стверджуваної недостатньої чіткості та передбачуваності відповідних законодавчих
положень стосовно конкретних гарантій для журналістів і стверджуваної відсутності законних підстав для зобов’язання вибачатися
у справах про захист честі, гідності та ділової репутації.
i) Заходи, передбачені в українському законодавстві
у справах про захист честі, гідності та ділової репутації
54. Стосовно останнього питання Суд зазначає, що українське
законодавство передбачає, що у справах про захист честі, гідності
та ділової репутації фізичні особи мають право вимагати спростування відомостей, які не відповідають дійсності та принижують їх
честь і гідність, та відшкодування завданої шкоди. Обидва заходи
було застосовано у справі заявників. Проте на додаток до них суди
зобов’язали другого заявника опублікувати у газеті офіційне вибачення. Суд зазначає, що такий захід безпосередньо не передбачено
в національному законодавстві.
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55. Суд уже розглядав подібну ситуацію у справі проти Росії. У тій
справі він готовий був погодитися, що тлумачення національними
судами згідно з відповідним законодавством понять «відкликання»
або «виправлення» як таких, що можуть включати вибачення, не було таким, щоб призвести до незаконності оскаржуваного втручання
у розумінні Конвенції (див. рішення від 18 грудня 2008 року у справі
«Казаков проти Росії» (Kazakov v. Russia), заява № 1758/02, п. 24).
56. Проте на відміну від останньої справи справа, що розглядається, не містить жодного доказу або, щонайменше, переконливого доводу на користь того, що українські суди були схильні до такого
широкого тлумачення законодавчих положень щодо заходів, які застосовуються у справах про захист честі, гідності і ділової репутації, або що таким був загальний підхід національних судів у таких
справах.
57. Суд також зауважує, що, незважаючи на конкретні та доречні скарги другого заявника у цьому відношенні, національні суди не
навели жодного пояснення явному відхиленню від відповідних норм
національного законодавства (див. вищезазначений пункт 17). Доводи Уряду стосовно цього також не прояснили питання.
58. Як вбачається з відповідної національної судової практики, хоча й пізнішої за події, які розглядаються, встановлення зобо
в’язання вибачитися у справах про захист честі, гідності та ділової
репутації може суперечити конституційній гарантії свободи вираження поглядів (див. вище пункти 27–28).
59. За цих обставин Суд доходить висновку, що зобов’язання
судом другого заявника вибачитися не було встановлене законом
і, відповідно, у цьому відношенні було порушення статті 10 Конвенції.
ii) Спеціальні гарантії для журналістів
в українському законодавстві
60. Суд зауважує, що зазначена публікація була дослівним відтворенням матеріалу, завантаженого із загальнодоступної Інтернет-газети. Вона містила посилання на джерело матеріалу та коментарі редакції, в яких вона формально дистанціювалася від змісту
матеріалу.
61. Українське законодавство, зокрема, Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», надає журналі
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стам імунітет від цивільної відповідальності за дослівне відтворення
матеріалу, опублікованого у пресі (див. вищезазначений пункт 25).
Суд звертає увагу на те, що це положення у загальному плані відповідає його підходу до свободи журналістів поширювати висловлювання, зроблені іншими (див., наприклад, рішення від 23 вересня 1994 року у справі «Йерзільд проти Данії» (Jersild v. Denmark), п. 35,
Серія A, № 298, та рішення у справі «Тома проти Люксембургу» (Thoma
v. Luxembourg), заява № 38432/97, п. 62, ECHR 2001-III).
62. Проте відповідно до позиції національних судів такий імунітет журналістів не поширюється на відтворення матеріалу з Інтернет-джерел, які не зареєстровані згідно із Законом України «Про
друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні». У зв’язку
з цим Суд зауважує, що на той час не існувало національних нормативних актів стосовно державної реєстрації Інтернет-видань і що, як
стверджував Уряд, Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» та інші нормативні акти, які регулюють
сферу засобів масової інформації в Україні, не містили будь-яких
положень про статус Інтернет-видань або використання інформації,
отриманої з Інтернету.
63. Необхідно визнати, що Інтернет як інформаційний і комунікаційний інструмент дуже відрізняється від друкованих засобів
масової інформації, особливо у тому, що стосується здатності зберігати та передавати інформацію. Електронна мережа, яка обслуговує мільярди користувачів у всьому світі, не є і потенційно не буде
об’єктом такого ж регулювання та засобів контролю. Ризик завдання
шкоди здійсненню та використанню прав людини і свобод, зокрема
права на повагу до приватного життя, який становлять інформація
з Інтернету та комунікація в ньому, є безумовно вищим, ніж ризик,
який походить від преси. Таким чином, підходи, які регулюють відтворення матеріалу з друкованих засобів масової інформації та Інтернету, можуть відрізнятися. Останній, безперечно, має коригуватися з урахуванням притаманних цій технології рис для того, щоб
забезпечити захист зазначених прав і свобод та сприяння їм.
64. Однак, беручи до уваги роль, яку відіграє Інтернет у контексті професійної діяльності засобів масової інформації (див.
вищезазначені пункти 29–32), та його важливість для загального
здійснення права на свободу вираження поглядів (див. рішення від
10 березня 2009 року у справі «Таймз Ньюспейперз» проти Сполучено-
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го Королівства (№ 1 та № 2)» (Times Newspapers Ltd v. United Kingdom
(no. 1 and no. 2)), заяви №№ 3002/03 та 23676/03, п. 27), Суд вважає, що
відсутність на національному рівні достатньої законодавчої бази,
яка б дозволяла журналістам використовувати отриману з Інтернету інформацію без остраху наразитися на санкції, серйозно перешкоджає пресі відігравати свою роль «сторожового пса суспільства»
(див., mutatis mutandis, рішення від 26 листопада 1991 року у справі
«Обзервер» і «Гардіан» проти Сполученого Королівства» (Observer and
Guardian v. the United Kingdom), п. 59, Серія A, № 216). На думку Суду,
повне виключення такої інформації зі сфери застосування законодавчих гарантій журналістських свобод може саме по собі спричинити неправомірне втручання у свободу преси, гарантовану статтею 10 Конвенції.
65. Суд також зауважує, що згідно з українським законодав
ством журналістів не можна зобов’язати сплатити відшкодування
у справах про захист честі, гідності та ділової репутації, якщо вони
не умисно розповсюдили неправдиву інформацію, діяли добросовісно та перевірили таку інформацію або якщо потерпіла сторона не
використала наявні можливості для врегулювання спору перед тим,
як подати заяву до суду (див. вище пункт 26). Під час провадження
в національних судах заявники чітко наводили на свій захист принцип «умовного імунітету від відповідальності», передбачений відповідним законодавчим положенням. Зокрема, вони доводили, що
не мали злого умислу завдати шкоди честі, гідності та репутації позивача публікацією зазначеного матеріалу та що громадськість була
зацікавлена в отриманні інформації. Крім того, вони стверджували,
що, передруковуючи матеріал, попередньо опублікований в Інтернеті, вони мали намір сприяти обговоренню політичних питань,
які становили значний інтерес для громадськості. Вони також доводили, що позивач не вжив жодних кроків для врегулювання спору
з ними, незважаючи на той факт, що вони запросили будь-яку особу,
що має до цього відношення, надавати до публікації свої коментарі.
Проте суди повністю проігнорували їхні доводи.
66. Таким чином, Суд доходить висновку, що, враховуючи недостатність у національному законодавстві належних гарантій для
журналістів, які використовують інформацію, отриману з Інтернету,
заявники не могли достатньою мірою передбачати наслідки, до яких
могла призвести оскаржувана публікація. Це дає Судові підставу
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вважати, що вимогу щодо законності, закріплену в другому пункті
статті 10 Конвенції, дотримано не було.
67. За цих обставин Суд не вважає за необхідне розглядати решту доводів сторін стосовно цього положення або вивчати пропорційність зазначеного втручання.
68. Відповідно стосовно цього аспекту справи було порушення
статті 10 Конвенції.

II. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
69. У статті 41 Конвенції передбачено:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
A. Доводи першого заявника

70. Перший заявник стверджував, що належною справедливою сатисфакцією у справі стане встановлення порушення статті 10
Конвенції та зазначення загальних заходів, які мають бути вжиті
в Україні для приведення її законодавства та судової практики
у відповідність з «європейськими стандартами свободи вираження
поглядів» стосовно використання «соціально значущої інформації
з Інтернету, достовірність якої є сумнівною».
71. Уряд не надав своїх коментарів щодо цього аспекту справи.
72. Беручи до уваги обставини цієї справи та висновки, яких дійшов Суд згідно зі статтею 10 Конвенції (див. вищезазначені пункти
64–68), він не вважає за необхідне розглядати цю справу на підставі
статті 46 Конвенції з метою зазначення конкретних заходів, які могли б бути вжиті для того, щоб покласти край порушенню, виявленому у справі (див., mutatis mutandis, рішення у справі «Броньовський
проти Польщі» (Broniowski v. Poland) [ВП], заява № 31443/96, п. 194,
ECHR 2004-V). Суд також зазначає, що перший заявник не висуває
вимог щодо стягнення на його користь будь-якої суми справедливої
сатисфакції.

341

Справи, які стосуються права на свободу вираження поглядів
B. Доводи другого заявника

1. Шкода
73. Другий заявник вимагав 7000 євро відшкодування моральної шкоди.
74. Уряд заперечив проти вимоги другого заявника.
75. Суд вважає, що другий заявник зазнав певних страждань
і тривоги внаслідок порушення його права на свободу вираження
поглядів. Здійснюючи оцінку на засадах справедливості, як того вимагає стаття 41 Конвенції, Суд присуджує йому у цьому відношенні
6000 євро.

2. Судові та інші витрати
76. Другий заявник не висував вимог про відшкодування судових витрат. Таким чином, за цією статтею Суд нічого не присуджує.

3. Пеня
77. Суд вважає за належне призначити пеню виходячи з граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої
має бути додано три відсоткових пункти.

На цих підставах Суд одностайно
1. Вирішує долучити до розгляду по суті заперечення Уряду стосовно статусу заявників як потерпілих і відхиляє його.
2. Оголошує заяву прийнятною.
3. Постановляє, що було порушення статті 10 Конвенції у зв’язку
із зобов’язанням, покладеним національними судами на другого заявника, опублікувати офіційне вибачення.
4. Постановляє, що було порушення статті 10 Конвенції у зв’язку
з покаранням заявників за оскаржувану публікацію.
5. Постановляє, що:
а) протягом трьох місяців від дати, коли це рішення набуде статусу остаточного згідно з пунктом 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач має сплатити другому заявникові 6000 (шість
тисяч) євро відшкодування моральної шкоди разом з будьяким податком, що може нараховуватись; ця сума має бути
конвертована в національну валюту держави-відповідача за
курсом на день здійснення платежу;
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b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного розрахунку на зазначену суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме
в період несплати та до якої має бути додано три відсоткових
пункти.
6. Відхиляє решту вимог другого заявника стосовно справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 5 травня
2011 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
К. Вестердік

Д. Шпільманн

секретар

голова
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CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «ДЖАКСИБЕРГЕНОВ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 12343/10)
Рішення
Страсбург
10 лютого 2011 року
ОСТАТОЧНЕ
20 червня 2011 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.
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У справі «Джаксибергенов проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
пані І. Берро-Лефевр,
п. П. Лоренцен, голова,		
пані М. Лазарова-Трайковська,
пані З. Калайджиєва,
пані Г. Юдківська,			
пані А. Нуссбергер,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 11 січня 2011 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Дана справа заснована на заяві (№ 12343/10) проти України,
поданої до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про захист прав
людини і основних свобод (далі — «Конвенція») громадянином Казахстану паном Анваром Жанатовічем Джаксибергеновим (далі —
«заявник») 3 березня 2010 року.
2. Заявника представляв п. А. Бущенко, адвокат, що практикує
в Харкові. Уряд України (далі — «Уряд») представляв його уповноважений, п. Ю. Зайцев, Міністерство юстиції.
3. 3 березня 2010 року Голова П’ятої секції вказав державі-відповідачу, що заявника не слід висилати до Казахстану, поки Суд не
розгляне цю справу (правило 39 Регламенту Суду). У той самий день
Суд визначив пріоритетність заяви (правило 41). Заходи, зазначені
відповідно до правила 39, були скасовані в ході розгляду в Суді.
4. 29 квітня 2010 року Голова П’ятої секції вирішив повідомити
Уряд про дану заяву. Суд також постановив вивчити прийнятність
заяви одночасно з його розглядом по суті (стаття 29 §1).

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник народився в 1974 році і живе в Києві.
6. У період з 1998 по 2002 роки заявник працював з паном Жакіяновим, який перебував в опозиції до уряду Казахстану.
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7. Після 2002 року він працював в компанії, що належала п. Є. Байсакову і п. Ж. Байсаковау, соратникам п. Жакіянова.
8. У 2004 році заявник залишив Казахстан, але продовжував
працювати у пана Е. Байсакова і пана Ж. Байсакова. Його комерційна
діяльність включала співпрацю з «Банком Туран Алем» (далі — «БТА
Банк»), який очолював п. Аблязов, який брав участь в політичній
діяльності на початку 2000-х років і був одним із засновників партії
«Демократичний вибір Казахстану». У 2002 році п. Аблязов був засуджений за корупцію. Багато міжнародних і місцевих спостерігачів
вважали, що суд над ним був політично мотивованим. Після свого
звільнення в 2003 році п. Аблязов заявив, що він присвятить весь
свій час бізнесу і надалі буде утримуватися від активної політичної
діяльності (див. Пункт 25 нижче). У 2005–2009 роках він очолював
найбільший в Казахстані «БТА Банк».
9. У лютому 2009 року «БТА Банк» був націоналізований через його складне фінансове становище. 2 березня 2009 року проти пана Аблязова та інших осіб були порушені кримінальні справи щодо розкрадання грошових коштів організованою групою. 25 грудня 2009 року
дванадцять колишніх співробітників «БТА Банку» були визнані винними і засуджені до тюремного ув’язнення строком від двох до восьми
років за розкрадання грошових коштів в особливо великих розмірах.
10. У той же час влада Казахстану почала переслідування тих,
хто співпрацював з БТА.
11. 25 березня 2009 року Генеральна прокуратура Казахстану
(далі — «ГПК») порушила кримінальну справу проти заявника за
співучасть з керівництвом БТА в незаконному привласненні грошових коштів організованою групою в особливо великих розмірах
(стаття 176 частина 3 пункти «а» та «б» Кримінального кодексу Казахстану, які передбачають максимальне покарання у вигляді десяти років позбавлення волі). У той же день Медеуський районний суд
Алмати ухвалив постанову про арешт заявника. Заявника оголосили
в національний та міжнародний розшук.
12. У листі від 8 липня 2009 року, ГПК попросила своїх україн
ських колег видати заявника.
13. 13 серпня 2009 року Генеральна прокуратура України (далі —
«ГПУ») запросила у ГПК додаткові гарантії того, що в разі екстради
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ції заявника будуть дотримані положення статті 3 Конвенції, заявникові буде забезпечений справедливий судовий розгляд і за необхідності надана належна медична допомога.
14. У листі від 19 серпня 2009 року ГПК гарантувала, що заявник
не буде підданий жорстокому поводженню і його права, гарантовані
Міжнародним пактом про громадянські і політичні права та статтями 2, 3, 5, 6, 7, 13 і 14 Конвенції, будуть дотримані.
15. 15 лютого 2010 року ГПУ, розглянувши запит про екстрадицію заявника на підставі статей 31 і 981 Кримінально-процесуального кодексу, статті 26 Закону «Про правовий статус іноземців та осіб
без громадянства» та статтями 19 і 20 Закону «Про державну прикордонну службу України », ухвалила рішення про тимчасове обмеження права заявника на виїзд з території України. У рішенні не були
вказані жодні терміни.
16. 18 лютого 2010 року заявник отримав лист від ГПУ з повідомленням про рішення від 15 лютого 2010 року.
17. 5 березня 2010 року копію рішення від 15 лютого 2010 року
вручено адвокату заявника.
18. 11 березня 2010 року ГПУ повідомила ГПК про тимчасові
заходи, застосовані Судом, і попросила надати додаткові гарантії,
а саме, надати можливість українським дипломатичним представникам відвідувати заявника в ув’язненні, бути присутніми під час
судового розгляду, а також отримувати інформацію про хід і результати кримінального розгляду.
19. 29 березня 2010 року ГПК запевнила, що співробітникам української дипломатичної місії буде дозволено відвідувати видану
особу, видана особа матиме доступ до цих посадових осіб у будьякий час і їх зустрічі проходитимуть без нагляду. Крім того, посадові
особи зможуть стежити за ходом розгляду і бути присутніми під час
судового розгляду справи по суті, а також будуть проінформовані
про остаточне рішення в даній кримінальній справі.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
a. Конституція України 1996 року

20. Відповідні положення Конституції передбачають:
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Стаття 55
«Права і свободи людини і громадянина захищаються судом.
Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи
бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб...
...Кожен має право після використання всіх національних засобів
юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до
відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів
міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна...»
b. Кримінально-процесуальний кодекс

21. Стаття 31 Кодексу передбачає, що правоохоронні і судові органи повинні співпрацювати зі своїми іноземними колегами в порядку, встановленому українським законодавством і міжнародними
угодами.
Стаття 98-1
Запобіжне обмеження щодо особи, відносно якої порушено кримінальну справу
«У разі, коли кримінальну справу порушено щодо певної особи, прокурор (суддя) вправі прийняти рішення про заборону такій особі виїжджати за межі України до закінчення досудового розслідування чи
судового розгляду, про що виносить мотивовану постанову (ухвалу)».
22. 17 червня 2010 року Законом про внесення змін до Кодексу був
доданий новий розділ, який регулює екстрадицію в Україну і з України. Відповідні статті цього нового розділу передбачають, зокрема,
наступне:

Стаття 463
Екстрадиційний арешт
«У разі звільнення особи з-під варти судом прокурор області або його заступник за погодженням з відповідним центральним органом
виносить постанову про застосування інших необхідних заходів для
запобігання втечі особи та забезпечення у подальшому її видачі.
Такі заходи мають бути достатніми, щоб гарантувати можливість виконання рішення про видачу особи (екстрадицію), і можуть, зокрема,
передбачати ... встановлення обмежень пересування ... встановлен-
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ня обмежень пересування особи здійснюються у порядку, передбаченому статтями 981 ... цього Кодексу, з урахуванням особливостей
цього розділу...»

Стаття 466
Відмова у видачі особи (екстрадиції)
«У видачі особи іноземній державі відмовляється у разі, якщо:
...
5) видача особи (екстрадиція) суперечить зобов’язанням України за
міжнародними договорами України...»

Стаття 467
Рішення за запитом про видачу особи (екстрадицію)
«...У разі прийняття рішення про видачу (екстрадицію) такій особі
вручається його копія. Якщо впродовж семи днів зазначене рішення
не оскаржено до суду, організовується фактична видача цієї особи
компетентним органам іноземної держави».

Стаття 468
Порядок оскарження рішення про видачу особи (екстрадицію)
«Рішення про видачу особи (екстрадицію) може бути оскаржено особою, стосовно якої воно прийняте, її захисником чи законним представником до місцевого суду...
Розгляд скарги здійснюється суддею одноособово протягом десяти
днів з дня її надходження до суду. Судовий розгляд проводиться за
участю прокурора, особи, щодо якої прийнято рішення про видачу, її
захисника чи законного представника, якщо він бере участь у справі.
...
За результатами розгляду суддя приймає вмотивовану постанову,
якою:
1) залишає скаргу без задоволення;
2) задовольняє скаргу і скасовує рішення про видачу (екстрадицію).
...
На постанову судді до апеляційного суду прокурором, який брав
участь у розгляді справи судом першої інстанції, особою, щодо якої
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прийнято рішення, її захисником чи законним представником протягом семи днів з дня винесення постанови може бути подана апеляція. Подання апеляції на постанову судді зупиняє набрання нею
законної сили та її виконання».

c. Кодекс адміністративного судочинства
від 6 липня 2005 року
(набув чинності 1 вересня 2005 року)

23. Відповідні положення Кодексу передбачають:
Стаття 2
Завдання адміністративного судочинства
«1. Завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод
та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері
публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної
влади...
2. До адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень, крім
випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового
провадження...»

Стаття 17
Компетенція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ
«1. Компетенція адміністративних судів поширюється на...:
...
3) спори між суб’єктами владних повноважень...
4) спори за зверненням суб’єкта владних повноважень у випадках,
встановлених законом...
2. Компетенція адміністративних судів не поширюється на публічно-правові справи:
...
2) що належить вирішувати в порядку кримінального судочин
ства...»

350

Джаксибергенов проти України

d. Про правовий статус іноземців
та осіб без громадянства в Україні

24. Відповідні положення Закону передбачають:
Стаття 26
Виїзд з України
«...Виїзд з України іноземцю та особі без громадянства не дозволяється, якщо:
— щодо нього ведеться дізнання чи попереднє слідство або кримінальна справа розглядається судом — до закінчення провадження
у справі;
— його засуджено за вчинення злочину — до відбування покарання
або звільнення від покарання;
— його виїзд суперечить інтересам забезпечення безпеки України —
до припинення обставин, що перешкоджають виїзду.
Виїзд з України іноземця та особи без громадянства може бути відкладено до виконання ним майнових зобов’язань перед фізичними
та юридичними особами в Україні».

III. Відповідні міжнародні документи,
які стосуються ситуації з правами людини в Казахстані
a. Доповіді по країнах
Державного департаменту США про стан прав людини

25. Доповідь по країнах Державного департаменту США про стан
прав людини (далі — «Доповіді») за 2003 рік, опубліковані 25 лютого
2004 року, відзначають відносно Казахстану:
«d. Незаконний арешт, затримання або висилка
...Влітку 2002 року уряд притягнув до суду й засудив двох членів-засновників руху «Демократичний вибір Казахстану» (ДВК) Мухтара
Аблязова, колишнього міністра енергетики, і Галимжана Жакіянова,
колишнього акима (губернатора) Павлодарської області (див. Розділи 1.e. і 3). Вони були заарештовані через багато років після скоєння
злочинів, в яких їх обвинувачили (зловживання владою і корупція),
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але за кілька місяців по тому, як Аблязов і Жакіянов заснували опозиційний політичний рух. Уряд стверджував, що їх переслідування
мало на меті лише покарання корумпованих чиновників. Однак
17 травня Верховний Суд визнав колишнього міністра транспорту і зв’язку Аблая Мирзахметова винним у розкраданні близько
8,2 млн. дол. США (1,15 млрд. тенге) державних коштів. Хоча фінансові масштаби даного злочину були набагато більше, ніж у справах Жакіянова і Аблязова, Мирзахметов був засуджений до 5 років
ув’язнення умовно з відстрочкою на 3 роки...

e. Відмова в справедливому судовому розгляді
...Національні та міжнародні спостерігачі, які були присутні
в 2002 році на судових процесах над представниками політичної
опозиції Галимжаном Жакіяновим і Мухтаром Аблязовим, повідомили, що судовий розгляд і самі судді, особливо в справі Жакіянова, явно схилялися на сторону держави (див. Розділи 1.d. і 3). Судді
викликали в суд тільки свідків звинувачення, і багато хто зі свідків,
в першу чергу державні чиновники, стверджували, даючи свідчення
в суді, що під час слідства їх залякували кримінальним переслідуванням. Багато хто зі свідків також відмовилися в суді від своїх свідчень, даних під час слідства. Судді відхилили більшість клопотань,
поданих захистом.
В кінці року Жакіянов перебував у в’язниці в Костанайської області.
У серпні він звернувся до Президента з проханням про помилування,
однак у жовтні Комітет з помилувань оголосив, що він призупинив
розгляд його помилування в очікуванні завершення розслідування
можливих нових звинувачень у корупції, які, за твердженням Уряду,
щойно спливли. Аблязов був звільнений з в’язниці 13 травня, після
подачі Президенту клопотання про помилування місяцем раніше.
На прес-конференції, проведеній наступного дня після звільнення,
Аблязов заявив, що він присвятить весь свій час бізнесу, і надалі буде
утримуватися від активної політичної діяльності. Перед процесами
над Жакіянова і Аблязовим Президент Назарбаєв заявив, що він подумає над можливістю застосування своїх конституційних повноважень помилування, якщо суди визнають їх винними й вони попросять його про помилування...»

26. Доповідь за 2004 рік, опублікована 28 лютого 2005 року, зазначає щодо Казахстану:
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«d. Незаконний арешт або затримання
...16 серпня колишній губернатор і лідер опозиційної партії «Демо
кратичний вибір Казахстану» (ДВК) Галимжан Жакіянов був переведений у колонію загального режиму, що було першим адміністративним кроком до умовно-дострокового звільнення. У 2002 році
Жакіянов був засуджений за зловживання владою і корупцію разом
з Мухтаром Аблязовим, колишнім міністром енергетики. Вони були
заарештовані через багато років після скоєння злочинів, в яких їх
обвинуватили (зловживання владою і корупція), але за кілька місяців по тому, як Аблязов і Жакіянов заснували опозиційний політичний рух. Стверджується, що влада намагалася переконати Жакіянова
припинити політичну діяльність в обмін на звільнення й погрожувала пред’явити йому нові кримінальні звинувачення...»

27. Доповідь за 2009 рік, опублікована 11 березня 2010 року, говорить щодо Казахстану:
«c. Катування та інші жорстокі, нелюдські або такі,
що принижують гідність види поводження і покарання
Закон забороняє таку практику, проте, представники поліції та пенітенціарних установ регулярно б’ють ув’язнених і піддають їх жорстокому поводженню, часто для отримання зізнань. Правозахисники
стверджують, що юридичне визначення тортур є занадто широким і не відповідає стандартам ООН, і що покарання за цей злочин
є занадто м’яким. Генеральна прокуратура та Уповноважений з прав
людини визнали, що деякі співробітники правоохоронних органів
застосовували тортури та інші незаконні методи слідства. Правозахисники та міжнародні спостерігачі відзначають, що слідчі органи
та прокуратура надають визнанням підсудним провини переважне
значення перед іншими доказами у кримінальній справі. Суди зазвичай ігнорують заяви обвинувачених, що їх визнання були отримані під тортурами або примусом.
Під час свого візиту в країну в травні Манфред Новак, спеціальний
доповідач ООН з питання про тортури та інші жорстокі, нелюдські
або такі, що принижують гідність, види поводження і покарання, оглянув кілька в’язниць та слідчих ізоляторів. За його первісною оцінкою, тортури не надто поширені, хоча традиція безкарності дозволяє
поліції використовувати екстремальні методи, такі як тяжкі побиття
й задушення, з метою отримання зізнань. Поліція рідко розслідує
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скарги на застосування тортур. Новак зазначив, що він відвідав дві
пенітенціарні установи Комітету національної безпеки (КНБ), які
спостерігачі від правозахисних організацій зазвичай згадують як
місця, де регулярно спостерігаються порушення. Остаточна доповідь
Новака до Ради ООН з прав людини був відкладений до кінця року...
...Управління омбудсмена повідомило, що протягом року громадянами було подано 1090 скарг...
...Уряд повідомив про 167 злочинів, пов’язаних з нестатутними
відносинами та зловживанням владою протягом року, проти 146
у 2008 році...

Умови утримання під вартою в тюрмах і СІЗО
Умови тюремного ув’язнення залишаються поганими, і стан пенітенціарних установ не відповідає міжнародним стандартам охорони здоров’я. Неадекватність медичної допомоги, як і раніше,
є проблемою. НУО повідомляють, що близько половини ув’язнених
потребують спеціального лікування, зокрема, в зв’язку з ВІЛ/СНІД,
туберкульозом та іншими інфекційними захворюваннями. Зловживання відбуваються в поліцейських відділах, слідчих ізоляторах
і в’язницях. Уряд ужив заходів для усунення системних недоліків, які
сприяють жорстокому поводженню з ув’язненими, включаючи роботу обласних громадських спостережних комісій і розширення їх
повноважень, навчання тюремного персоналу та проведення семінарів для співробітників правоохоронних органів. До кінця року сім
посадових осіб пенітенціарної системи були притягнуті до відповідальності, порушено 30 розслідувань, пов’язаних з корупцією, в результаті яких були винесені 23 обвинувальні вироки.
НУО та міжнародні спостерігачі повідомляють, що умови утримання в тюрмах і слідчих ізоляторах не покращали протягом року.
Спостерігачі часто вказують на погане поводження з ув’язненими
й затриманими особами й на відсутність професійної підготовки адміністрації в’язниць. У лютому 2008 року Конституційна рада
визнала недійсними законодавчі зміни, ухвалені в 2007 році, які
кваліфікували протести й скалічення ув’язнених як злочин.
Протягом року уряд повідомив про 43 смерті й 59 самогубств затриманих, шість з яких сталися в слідчих ізоляторах, 49 — в тюрмах і чотири — в камерах поліцейських відділків.
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Згідно з останніми статистичними даними від НУО, які проводять
моніторинґ тюрем, у 8298 ізоляторах перебували 50 843 в’язнів і затриманих. Серед ув’язнених були 47 265 чоловіків, 3129 жінок і 449
неповнолітніх. Чоловіки, жінки й неповнолітні утримувались окремо.
Затримані утримувались окремо від засуджених. Немає відомостей,
що політичні в’язні утримувалися окремо від інших ув’язнених.
Як і раніше спостерігаються випадки самоскалічення серед ув’язне
них на знак протесту проти поганих умов утримання і жорстокого
поводження; відомо про 28 випадків, пов’язаних із 86 ув’язненими
протягом року; значну частину становлять випадки групового самоскалічення...
...Активісти громадянського суспільства співпрацюють з радами
громадського контролю міністерства юстиції та міністерства внутрішніх справ, а також робочої групи з питань запобігання катуванням при управлінні омбудсмена, здійснюючи моніторинґ ситуації
в тюрмах і слідчих ізоляторах. Багато хто зі спостерігачів критикує
ради за відсутність незалежності, чітко визначених повноважень
і влади...

e. Відмова в справедливому судовому розгляді
Закон не передбачає незалежну судову владу. Незалежність судової влади обмежується виконавчою владою. Прокурори відіграють
квазісудову роль і мають право призупиняти рішення суду...

Судові процедури
Усі обвинувачені користуються презумпцією невинуватості й захищені від самообмови. Судові слухання були відкритими, за винятком
тих випадків, коли існує небезпека розкриття державної таємниці
або коли це необхідно для захисту приватного чи сімейного життя
громадян. Проте, отримано кілька повідомлень про те, що журналі
сти і спостерігачі не допускалися на відкриті судові слухання.
Відповідно до законодавства, ухваленого в 2006 році, справи, пов’я
зані з убивствами за обтяжуючих обставин, розглядаються судом
присяжних. Спостерігачі відзначають, що процес відбору присяжних проводиться непослідовно і судді, які беруть участь у розгляді
разом із присяжними, зазвичай домінують у процесі. Проте, спостерігачі також відзначили зростання числа виправдувальних вироків. Протягом року проведено 47 судів присяжних за участю 69
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обвинувачених, присяжні засудили 32 обвинувачених і виправдали 14. На кінець року дві справи за участю 16 обвинувачених були
в процесі розгляду в апеляції.
Обвинувачені в кримінальних справах мають право на адвоката, і їм
призначається державний адвокат, якщо вони не можуть дозволити
собі оплатити послуги. Відповідно до кримінально-процесуального
кодексу, обвинуваченого повинен представляти адвокат, якщо обвинувачений є неповнолітнім, терпить на психічні чи фізичні захворювання, не володіє мовою суду, або йому загрожують 10 або більше
років тюремного ув’язнення. На практиці, адвокати брали участь лише в половині всіх кримінальних справ, почасти тому, що уряду бракує коштів для їх оплати. Закон також надає обвинуваченому право
бути присутнім на судовому розгляді його справи, бути вислуханим
у суді та викликати свідків захисту. Обвинувачений має право на оскарження рішення до вищого суду.
Правозахисники повідомляють про численні проблеми в судовій
системі, в тому числі про відсутність доступу до судових процесів,
відсутність доступу до доказів, що є в розпорядженні влади, часті
процесуальні порушення, відсутність презумпції невинуватості, неналежне роз’яснення обвинуваченим їх прав, відхилення клопотань
захисту, а також небажання суддів розслідувати твердження про те,
що визнання були отримані під тортурами або примусом. Проблемою також є відсутність належної правової процедури, особливо
в політично мотивованих процесах, і у випадках, коли є ознаки незаконного політичного або фінансового впливу...

Політичні в’язні
...Місцеві та міжнародні правозахисні НУО стверджують, що вирок,
винесений Євгенію Жовтісу, являв собою політичне переслідування,
яке має на меті змусити замовкнути самих затятих критиків уряду
напередодні висунення країни на пост голови Організації з безпеки
і співпраці в Європі (ОБСЄ) в 2010 році...

Розділ 3
Дотримання політичних прав: право громадян на зміну уряду
...22 травня суд Алмалінського району Алмати визнав голову партії
«Азат» Булата Абілова, члена руху «Шанирак» Асилбека Кажахметова
й опозиціонера Толена Тохтасинова винними в приховуванні міс-
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цеперебування підозрюваного в убивстві. Суд не виніс вирок цим
опозиціонерам, оскільки термін давності у цій справі вийшов. Троє
опозиціонерів оскаржили звинувачення, стверджуючи, що воно було політично мотивованим. 29 липня Алматинський апеляційний
суд відхилив апеляцію...

Розділ 5
Ставлення влади до розслідувань міжнародними
та неурядовими організаціями стверджуваних порушень прав людини
Місцеві та міжнародні правозахисні організації в цілому працювали ефективно, користуючись відносною свободою при розслідуванні
й публікації результатів своїх розслідувань фактів порушень прав
людини, однак влада обмежувала певні види діяльності місцевих
і міжнародних правозахисних НУО. Міжнародні правозахисні групи
повідомили, що уряд продовжує контролювати діяльність НУО, які
займаються делікатними питаннями, і відзначили тиск з боку уряду, включаючи відвідування поліцією та спостереження за офісами
та співробітниками НУО.
Такі організації як «Казахстанське міжнародне бюро з прав людини
(КМБПЛ)», «Алматинський Гельсінський комітет», «Республіканська
мережа незалежних спостерігачів», «Хартія за права людини», «Міжнародна тюремна реформа» та «Аділ Соз» є найактивнішими місцевими правозахисними НУО та іноді стикаються з труднощами під
час реєстрації, придбання офісних приміщень і технічних засобів.
Вони також повідомили, що уряд зробив перевірку їх документів
і наклав різні правові обмеження.
22 вересня невідомі особи напали на керівника громадського об’єд
нання «Талмас» Айнура Курманова неподалік від його будинку. Курманов і представники партії «Азат» стверджують, що напад прямо
пов’язаний з його роботою з профспілками і що за цим нападом
стояла влада. До кінця року поліцейське розслідування ще не було
закінчено.
У цілому, державні органи не перешкоджали міжнародним НУО, які
займаються питаннями прав людини, у відвідуванні країни й зустрічах з місцевими правозахисними групами та державними посадовими особами. Уряд співпрацював з ОБСЄ та її місією. ООН, Міжнародна організація з міграції та Міжнародне товариство Червоного
Півмісяця також вільно працювали в країні.
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Закони про національну безпеку забороняють іноземним громадянам, міжнародним організаціям, НУО та іншим неприбутковим організаціям брати участь у політичній діяльності. Закон передбачає,
що некомерційна організація повинна подати до податкових органів інформацію про своїх засновників, діяльності та закордонних
джерелах фінансування, а також доходи, майно, витрати і співробітників. Міжнародним організаціям забороняється фінансувати незареєстровані структури.
Президентська комісія з прав людини є консультативним і дорадчим
органом, до якого входять представники громадськості, яких призначає президент. Комісія розглядає та розслідує скарги, готує рекомендації, стежить за виконанням міжнародних конвенцій з прав
людини та публікує щорічні звіти про права людини. Комісія не має
юридичних повноважень усувати порушення прав людини або вимагати виконання своїх рекомендацій. 10 вересня Комісія ухвалила
Національний план дій з прав людини в 2009–2012 роках. Провідні НУО з прав людини внесли значний вклад у створення проекту
цього плану. Активісти громадянського суспільства вважають його
передовим, добре підготовленим документом, проте висловлюють
занепокоєння з приводу його реалізації.
Уповноважений з прав людини, якого призначає президент, розслідує скарги громадян на порушення їх прав державними органами,
хоча омбудсмен не уповноважений розслідувати скарги, що стосуються президента, керівників державних відомств, парламенту, уряду, Конституційного ради, генерального прокурора, ЦВК або судів.
Управління омбудсмена має право звертатися до президента, уряду або парламенту для вирішення питань, пов’язаних зі скаргами
громадян, співпрацювати з міжнародними правозахисними організаціями та НУО, зустрічатися з державними посадовими особами з питань порушень прав людини, відвідувати деякі об’єкти,
такі як військові частини й тюрми, а також публікувати результати
досліджень у засобах масової інформації. Омбудсмен також публікує щорічну доповідь про права людини. Протягом року омбудсмен
кілька разів виступав у ЗМІ й публікував доповіді з аналізом розслідуваних ним скарг. Протягом року омбудсмен отримав 1090 скарг
і надав допомогу 119 громадянам. Багато скарг стосувалися рішень
судів, щодо яких омбудсмен не має юрисдикції.

358

Джаксибергенов проти України

Місцеві спостерігачі з прав людини відзначають, що, хоча урядові
органи, що займаються правами людини, виконали певну роботу,
що похвали заробила, особливо стосовно не надто спірних соціальних проблем і питань, пов’язаних з бюрократією на нижчому рівні, управління омбудсмена й комісія з прав людини були обмежені
в своїх можливостях припинити порушення прав людини або покарати винних. Спостерігачі відзначили, що комісія та уповноважений
намагалися не зачіпати основоположних структурних проблем, які
призвели до порушень прав людини».
b. Доповідь від 16 грудня 2009 року
спеціального доповідача ООН з тортур і інших жорстоких,
нелюдських або таких, що принижують гідність
видів поводження чи покарання про місію
в Республіку Казахстан у травні 2009 року

28. Доповідь відзначає:
«Спеціальний доповідач з питання про тортури та інші жорстокі, нелюдські або такі, що принижують гідність видах поводження і покарання Манфред Новак відвідав Казахстан 5–13 травня 2009 року.
Спеціальний доповідач висловлює вдячність уряду за запрошення, яке він інтерпретує як ознаку щирої зацікавленості країни
в об’єктивній оцінці ситуації. Він зазначає, що з моменту здобуття
незалежності в 1991 році Казахстан приєднався до численних міжнародних документів з прав людини, що демонструє його прагнення
до реформування правової системи та політики. У той же час, він зауважив, що були зроблені значні зусилля для підготовки місць утримання під вартою та ув’язнених до його візиту, що суперечить самій
ідеї незалежного оцінювання фактів та неоголошених відвідувань.
Це також об’єктивно ускладнює завдання оцінки умов утримання
під вартою і тортур.
Хоча фізичні умови утримання й харчування у виправних колоніях
в останні роки були приведені у відповідність до міжнародних мінімальних стандартів, одне з ключових вимог міжнародного законодавства з прав людини — те, що метою пенітенціарної системи є реабілітація та реінтеграція, а не покарання окремих злочинів — не
було виконано: обмеження контактів із зовнішнім світом, передбачене законом, суперечить цьому принципу. Ще одним важливим
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питанням, що викликає занепокоєння, є той факт, що ієрархія серед
ув’язнених призводить до дискримінації, а в деяких випадках, до насильства.
Це ж стосується й досудового утримання під вартою. У слідчих ізоляторах Міністерства внутрішніх справ, Комітету національної безпеки та Міністерства юстиції спостерігається поліпшення фізичних
умов утримання й харчування, проте майже повне позбавлення контактів із зовнішнім світом, часто на тривалий період, явно суперечить принципу презумпції невинуватості й робить на підозрюваних
непропорційно важкий психологічний тиск.
Після бесід з державними посадовими особами, суддями, адвокатами та представниками громадянського суспільства, інтерв’ю з жертвами насильства та з особами, позбавленими волі, Спеціальний
доповідач зробив висновок, що застосування тортур і жорстокого
поводження, безумовно, виходить за рамки окремих випадків. Він
отримав безліч достовірних скарг про побиття руками, пластиковими пляшками, наповненими піском, поліцейськими кийками й ногами, задушення поліетиленовими пакетами й протигазами з метою
отримання зізнань від підозрюваних. У ряді випадків ці твердження
були підтверджені судово-медичною експертизою.
Щодо правової основи та гарантій, Спеціальний доповідач вітає той
факт, що тортури тягнуть за собою кримінальну відповідальність,
навіть при тому, що визначення тортур, яке існує, потрібно зробити
повністю відповідним до Конвенції проти тортур, і що ці гарантії передбачені законодавством і, загалом кажучи, офіційно визнані. Однак для того, щоб гарантії були ефективними, представники різних
етапів циклу кримінального правосуддя повинні виконувати свої
обов’язки й застосовувати закони на практиці у випадках застосування катувань, чого на теперешній час не спостерігається.
Зважаючи на вищенаведене, Спеціальний доповідач рекомендує
урядові Казахстану в повній мірі виконувати свої зобов’язання відповідно до міжнародного законодавства з прав людини. Зокрема, він
настійно закликає уряд створити незалежний і ефективний національний превентивний механізм з необхідними людськими та іншими ресурсами, і розглядати його як союзника в спільній роботі
зі з’ясування, що дійсно відбувається в місцях позбавлення волі. Він
також рекомендує організувати пенітенціарну систему таким чином,
щоби вона була дійсно спрямована на реабілітацію та реінтеграцію
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правопорушників. Механізми подання скарг мають бути доступними
та ефективними; має бути створений механізм оперативного та неупередженого розслідування заяв про застосування катувань та жорстокого поводження, незалежний від можливих винних; фактичний
час затримання повинен реєструватися та відповідати міжнародним
стандартам; ізолятори тимчасового тримання повинні бути передані з відання Міністерства внутрішніх справ у відання Міністерства
юстиції; а обов’язок доводити, що визнання не було отримано під
тортурами, повинна бути покладена на прокуратуру».
c. Десять питань про Казахстан і головування в ОБСЄ,
опубліковані Human Rights Watch
25 листопада 2009 року

29. Напередодні головування Казахстану в ОБСЄ, Human Rights
Watch опублікувала даний документ, який, зокрема, говорить:
«1. Чи є Казахстан правильним вибором
обіймати посаду голови ОБСЄ в 2010 році?
Казахстан був вельми спірним варіантом через його погану репутацію щодо відданості принципам прав людини ОБСЄ. З цієї причини
кандидатура Казахстану була відхилена в 2005 і 2006 роках. У 2007 році у відповідь на стурбованість держав-учасників через таку репутацією, тодішній міністр закордонних справ Казахстану Марат Тажин
обіцяв, що уряд проведе деякі реформи до вступу на посаду голови.
До цих реформ належали внесення змін до закону Казахстану про
ЗМІ, реформування Закону про вибори та лібералізація реєстраційних вимог до політичних партій у кінці 2008 року. Казахстан також
погодився включити рекомендації Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) до виборчого законодавства. Нарешті,
Тажин обіцяв, що, бувши головою, Казахстан збереже БДІПЛ та його
чинні повноваження, а також не підтримуватиме будь-які майбутні
спроби послабити цей інститут.
Сьогодні, за місяць до прийняття Казахстаном головування від
Греції, ситуація з правами людини в країні залишається, як і раніше,
тривожною. Уряд ухвалив ряд незначних реформ на початку лютого
2009 року відповідно до обіцянок Тажина, але не впровадив більш
значних реформ, а потім завдав серію ударів по правах людини.
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Після прийняття Казахстаном головування 1 січня, ОБСЄ та громадськість очікуватимуть від нього втілення в життя й подальшого планування завдань ОБСЄ. Поки уряд створив складну ситуацію
в сфері прав людини, яка не відповідає стандартам ОБСЄ і є несумісною з керуванням організацією, заснованою на принципах
прав людини.

2. Чи погіршується або поліпшується ситуація з правами людини в Казахстані?
За останні кілька років уряд Казахстану ужив низку важливих і позитивних заходів, але це не було якоюсь значущою реформою, яка
могла б вирішити проблеми прав людини в країні. Казахстан ратифікував Міжнародний пакт про громадянські і політичні права
(МПГПП) в 2006 році та Факультативний протокол до Конвенції
проти катувань у 2008 році, виступив із заявою про визнання компетенції Комітету ООН проти тортур розглядати скарги окремих
осіб і запропонував Спеціальному доповідачеві з питання про тортури відвідати країну в травні 2009 року. Казахстан ратифікував
Факультативний протокол до МПГПП, який дозволяє окремим особам подавати скарги до Комітету ООН з прав людини. Він також
запровадив деякі обмежені реформи в системі кримінального правосуддя, як-от передача повноважень на видачу ордера на арешт
від прокуратури до суддів.
Але на практиці жодних ознак фундаментальних змін не спостерігається. Правозахисні групи, в тому числі Human Rights Watch,
реєструють продовження погіршення ситуації з правами людини
в країні. Уряд Казахстану ігнорує зусилля правозахисних груп і політичної опозиції, спрямовані на захист прав людини і свобод, гарантованих міжнародними договорами й власною конституцію Казахстану. Наприклад, уряд жодним чином не відреагував на проект
закону про свободу зібрань, представлений до Президентської комісії з прав людини кількома казахськими правозахисними групами
у вересні 2007 року. Він також ігнорує критику або ідеї, які пропонують організації громадянського суспільства в різних робочих групах під час обговорення правових реформ. Уряд ще більше посилив
контроль над незалежними засобами масової інформації та інтернетом, перешкоджає діяльності політичної опозиції (зокрема, відмовляючи в реєстрації великим опозиційним партіям) і проводить
політично мотивовані судові процеси над своїми критиками. Уряд
не проводить жодних значимих реформ, що гарантують права в та-
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ких ключових областях, як свобода слова, свобода зібрань, свобода
релігії, а також доступ до послуг адвоката...

4. Чи можна сказати, що ситуація з правами людини в Казахстані є кращою,
ніж в інших країнах Центральної Азії?
При обговореннях з Human Rights Watch політики й посадові особи
Казахстану часто дають паралелі з діяльністю урядів інших країн
Центральної Азії в сфері прав людини. Тихі й непомітні репресії
в Казахстані не викликають стільки резонансу, як більш драматичні
репресивні заходи урядів у деяких інших країнах регіону. Але було
б справедливо запитати, чому уряд використовує для порівняння
країни з недоброю славою в сфері прав людини, а не країни з доброю
славою, якої слід було б прагнути?
Не можна порівнювати ситуацію з правами людини в Казахстані
з ситуацією в інших державах регіону, оскільки Казахстан готується обіймати посаду голови ОБСЄ, добровільно прийнявши на себе
міжнародні зобов’язання. Забезпечення дотримання універсальних
принципів прав людини є одним з основних стовпів ОБСЄ, і голова
цієї організації зобов’язаний їх дотримуватися...»

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
30. Заявник скаржився, що в разі екстрадиції до Казахстану йому загрожує небезпека піддатися жорстокому поводженню з боку
влади Казахстану. Він послався на статтю 3, яка говорить:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню».
A. Щодо прийнятності

31. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у розумінні статті 35 §3 (а) Конвенції. Крім того, Суд зазначає, що вона не
є неприйнятною з інших підстав. Тому вона повинна бути визнана
прийнятною.
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B. Щодо суті

32. Уряд стверджував, що заявник не обґрунтував свою скаргу
за статтею 3 Конвенції. Він зазначив, що заявник не стверджував, що
коли-небудь брав участь в політичній діяльності, а також не надав
жодних доказів, які підтверджують, що кримінальна справа проти
власника й співробітників «БТА Банку» була політично мотивованою. Уряд вважає, що посилань заявника на доповіді з описом загальної ситуації з правами людини в Казахстані недостатньо, і що
необхідні докази, що заявник особисто зазнає ризику стати жертвою жорстокого поводження в Казахстані. Уряд вважає, що твердження заявника також не підтверджені жодними іншими доказами.
Уряд послалався на справи з практики Суду, в яких такі особисті
обставини були успішно висунуті заявниками на обґрунтування
своїх тверджень (Koktysh v. Ukraine, № 43707/07, §64, 10 грудня 2009,
і Garabayev v. Russia, № 38411/02, §81, ECHR 2007-VII [витяги]), а також
на справи, в яких відсутність обґрунтувань призвело до відхилення
аналогічних скарг (Puzan v. Ukraine, № 51243/08, §34, 18 лютого 2010,
і Bordovskiy v. Russia (dec.), № 49491/99, 11 травня 2004). Вони також
відзначили, що українська влада отримали від своїх казахських колег достатні гарантії того, що заявник не буде підданий поводженню, що суперечить статті 3.
33. Заявник послався на висновки Суду в справі Baysakov and
Others v. Ukraine (№ 54131/08, §51, 18 лютого 2010) щодо ненадійності
запевнень прокуратури Казахстану. Він далі зазначив, що в справі
Kaboulov Суд визнав, що сам факт затримання як підозрюваного
в кримінальному злочині є достатньою підставою, щоби побоюватися серйозного ризику зазнати поводження, що суперечить статті 3
(див. Kaboulov v. Ukraine, № 41015/04, §112, 19 листопада 2009). Він заявив, що Уряд не довів, що ситуація з тих пір значно покращилася.
34. Заявник також стверджував, що, хоча він і не належить до
політичної опозиції, його кримінальне переслідування пов’язане
з політичним переслідуванням пана Аблязова. Він стверджував, що
такі політично мотивовані переслідування часто стосуються не тільки політичних опонентів, а й пов’язаних з ними осіб, і що через це
його можна вважати особою, пов’язаною з політичною опозицією.
35. Суд повторює, що під час визначення, чи загрожує заявнику
реальна небезпека піддатися, в разі висилки, поводженню, заборо-
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неному статтею 3, він буде оцінювати це питання в світлі всіх наданих йому матеріалів, або, за необхідності, матеріалів, отриманих за
власною ініціативою. У таких справах, як ця, Суд повинен розглянути можливі наслідки видачі заявника країні-приймальнику з урахуванням загальної ситуації в цій країні та особистих обставин заявника. Щодо загальної ситуації в конкретній країні, Суд часто надає
велике значення інформації, що міститься в останніх доповідях незалежних міжнародних правозахисних організацій, таких як Міжнародна Амністія, або урядових джерел, в тому числі Державного
департаменту США. У той же час, Суд повторює, що ймовірність жорстокого поводження у зв’язку зі складною ситуацією в країні-приймальнику сама з себе не тягне за собою порушення статті 3, і що, при
наявності в його розпорядженні джерел, що описують загальну ситуацію, конкретні твердження заявника в кожному конкретному випадку вимагають підтвердження іншими доказами (див. Kamyshev v.
Ukraine, № 3990/06, §43, 20 травня 2010, з подальшими посиланнями).
36. Крім того, під час оцінки такого ризику Суд оцінює ситуацію в її розвитку, зважаючи на ознаки поліпшення або погіршення
ситуації з правами людини в цілому або стосовно певної групи або
області, які можуть стосуватися до ситуації заявника (див., mutatis
mutandis, Shamayev and Others v. Georgia and Russia, № 36378/02, §337,
ECHR 2005-III).
37. В обставинах даної справи Суд зазначає, що міжнародні документи демонструють деяке поліпшення ситуації з правами людини останнім часом, зокрема, щодо умов утримання під вартою
(див. пункт 28 вище). Таким чином, Суд повинен переглянути свої
попередні висновки в інших справах щодо екстрадиції до Казахстану, зокрема, у справах Kaboulov (цит. вище, §112), і Baysakov and
Others (цит. вище, §49). Крім того, Суд зазначає, що в міжнародних доповідях, як і раніше, висловлюється серйозна стурбованість
у зв’язку з ситуацією з правами людини в Казахстані, зокрема
у зв’язку з політичними правами і свободами. Однак, немає жодних
ознак того, що ситуація з правами людини в Казахстані в теперішній час є досить серйозною, щоб повністю заборонити видачу в цю
країну (див. Soldatenko v. Ukraine, № 2440/07, §72, 23 жовтня 2008,
і Kamyshev, цит. вище, §44). Посилання на загальні проблеми щодо
дотримання прав людини в тій чи іншій країні, не можуть самі з собе бути підставою для відмови у видачі. У зв’язку з цим Суд зазначає,

365

Справи, які стосуються свободи пересування

що заявник заперечував свою належність до політичної опозиції чи
до будь-якої іншої вразливої групі. Твердження заявника про те, що
будь-який підозрюваний у Казахстані наражається на ризик жорстокого поводження, є занадто загальними та не підтверджені жодними доказами. Крім того, твердження заявника, що його кримінальне
переслідування є частиною політично вмотивованої кампанії проти керівників «БТА Банку», не підтверджені жодними документами
або іншими доказами. Наприклад, Державний департамент США,
який повідомив про політично вмотивоване судове переслідування
пана Аблязова в 2002–2003 роках, не згадав розгляд щодо керівництва «БТА Банку» в своїй недавній доповіді за 2009 рік ані як приклад
політичних репресій, ані іншим чином. Отже, не можна сказати, що
заявник навів будь-які особисті обставини на обґрунтування своїх
побоювань щодо жорстокого поводження.
38. На думку Суду, заявник не зміг обґрунтувати свої твердження, що його екстрадиція до Казахстану буде порушенням статті 3
Конвенції. Таким чином, Суд дійшов висновку, що екстрадиція заявника не буде порушенням статті 3 Конвенції.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ
39. Заявник також скаржився на ризик явної відмови в справедливому судовому розгляді з боку влади Казахстану в разі його
екстрадиції. Він послався на статтю 6 §1 Конвенції, яка, зокрема,
говорить:
Стаття 6 §1
«Кожен має право на справедливий ... розгляд його справи ... судом
... який ... встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти
нього кримінального обвинувачення...»
A. Щодо прийнятності

40. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою в розумінні статті 35 §3 (а) Конвенції. Крім того, Суд зазначає, що вона не
є неприйнятною з інших підстав. Тому вона повинна бути визнана
прийнятною.
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B. Щодо суті

41. Аргументи Уряду за статтею 3 тією ж мірою стосуються й до
цієї скарги.
42. Заявник не надав жодних зауважень у відповідь з цього приводу.
43. Суд зазначає, що в справі Soering (див. Soering v. The United
Kingdom, 7 липня 1989, §113, Серія A, № 161) він ухвалив:
«Право на справедливий судовий розгляд у кримінальному процесі, передбачене статтею 6, займає важливе місце в демократичному суспільстві... Суд не виключає, що можуть виникнути питання
відповідно до статті 6 під час ухвалення рішення про екстрадицію
в умовах, коли втікач стикається або може стикнутися з явною відмовою в справедливому судовому розгляді...»

44. Аналогічно твердженням заявника за статтею 3, ця скарга за
статтею 6 також належить до загальної ситуації з правами людини
в Казахстані і не стосується до будь-яких окремих обставин, які могли б підтвердити побоювання заявника, пов’язані з явною відмовою
у справедливому судовому розгляді.
45. На думку Суду, таким чином, заявник не довів, що його екстрадиція в Казахстан буде порушенням статті 6 Конвенції. Суд дійшов висновку, що екстрадиція заявника не буде порушенням статті 6
Конвенції
III. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ
46. Заявник також скаржився, що він не мав ефективних засобів
правового захисту, щоб оскаржити екстрадицію до Казахстану.
Він послався на статтю 13 Конвенції, яка передбачає:
«Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб правового захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які
здійснювали свої офіційні повноваження».

47. Уряд стверджував, що заявник мав ефективні національні
засоби правового захисту, щоб оскаржити рішення про його екстрадицію в разі ухвали такого рішення. Уряд послався на положення
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нових статей 466, 467 і 468 Кримінально-процесуального кодексу,
запроваджених 17 червня 2010 року (див. пункт 22 вище).
48. У відповідь заявник стверджував, що він не знав, чи ухвалене рішення про його екстрадицію, тому не міг скористатися засобом
правового захисту, на який посилається Уряд.
49. Суд зазначає, що, відповідно до національного законодавства, були засоби правового захисту, ефективні, принаймні, теоретично, які дозволяли заявнику вимагати судового перегляду рішення про його видачу, і суд був компетентний скасувати будь-яке таке
рішення, якщо воно суперечило міжнародним зобов’язанням України в рамках інших документів, включно з цією Конвенцію. З огляду на те, що заявник не використав ці засоби, і справді не міг використовувати їх до ухвалення рішення про його екстрадицію, Суд не
в змозі розглядати питання, чи можна вважати звернення заявника
щодо будь-якого можливого рішення про екстрадицію відповідним
вимогам статей 3, 6 і 13 Конвенції, і, відповідно, Суд не може оцінити ефективність засобів правового захисту, що існують, на практиці
в обставинах даної справи. Звідси випливає, що дана скарга є явно необґрунтованою та має бути відхилена відповідно до статті 35
§§3 (а) і 4 Конвенції.
IV. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 2
ПРОТОКОЛУ 4 до Конвенції
50. Заявник скаржився, що обмеження його права вільно покинути територію України не було засновано на законі. Він послався на
статтю 2 Протоколу № 4, який говорить:
«...2. Кожен є вільним залишати будь-яку країну, включаючи свою
власну.
3. На здійснення цих прав не встановлюються жодні обмеження,
крім тих, що передбачені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної або громадської безпеки, для забезпечення громадського порядку, запобігання злочинам,
для охорони здоров’я або моралі чи з метою захисту прав і свобод
інших осіб...»
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A. Щодо прийнятності

51. Уряд стверджував, що заявник не оскаржив рішення Генеральної прокуратури про обмеження його виїзду з України. Уряд
відзначив, зокрема, що стаття 55 Конституції гарантує кожному право оскаржувати в судах будь-які рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади. Крім того, стаття 2 Кодексу про
адміністративне судочинство дає можливість оскаржити будь-яку
постанову прокурора.
52. Заявник не надав жодних зауважень у відповідь з цього приводу.
53. Суд зазначає, що Уряд посилався на два правових положення:
статтю 55 Конституції та статті 2 Кодексу адміністративної юстиції,
які, на його думку, надавали заявнику ефективні засоби правового
захисту для оскарження будь-яких процедурних дій адміністративних судів. Однак Уряд не надав жодних відомостей про повноваження адміністративних судів при розгляді таких справ і не згадав
жодних рішень, в яких такі дії існували, в той час як Суд раніше вже
стикався з випадками, коли національні суди визнавали, що Кодекс
адміністративного судочинства не передбачає відповідні процедури для оскарження рішення про екстрадицію (див. Soldatenko, згадане вище, §§46 і 49). Ці висновки додатково підтверджуються тим, що,
відповідно до статті 17 Кодексу адміністративне судочинство, адміністративні суди не можуть розглядати справи, що розглядаються
в рамках кримінального судочинства (див. пункт 23 вище), в той час
як рішення про заборону заявнику залишати Україну ухвалене на
підставі відповідних статей Кримінально-процесуального кодексу
(див. пункти 15 і 21 вище).
54. Таким чином, Суд відхиляє ці заперечення Уряду. Крім того,
Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою в розумінні
статті 35 §3 (а) Конвенції. Вона не є неприйнятною з будь-яких інших
ознак. Тому вона повинна бути визнана прийнятною.
B. Щодо суті

55. Суд повторює, що стаття 2 Протоколу № 4 до Конвенції гарантує будь-якій особі право на свободу пересування, в тому числі право
виїжджати з будь-якої країни в будь-яку країну, в’їзд в яку йому доз-

369

Справи, які стосуються свободи пересування

волено. Будь-які заходи, що обмежують це право, повинні відповідати закону, мати одну із законних цілей, зазначених в пункті 3 цього
положення, і дотримуватися справедливого балансу між інтересами
суспільства і правами людини (див. Baumann v. France, № 33592/96, §61,
ECHR 2001-V, і Riener v. Bulgaria, № 46343/99, §109, 23 травня 2006).

1. Чи мало місце втручання
56. Сторони не заперечували той факт, що тимчасова заборона
на виїзд з України являло собою втручання в право заявника, передбачене статтею 2 §2 Протоколу № 4.

2. Чи відповідало обмеження закону
57. Заявник вважав, що обмеження його вільного виїзду з України не було засновано на якомусь законі. Він зазначив, що рішення
Генеральної прокуратури від 15 лютого 2010 було засновано на статті 26 Закону «Про правовий статус іноземців та осіб без громадян
ства» та статті 981 Кримінально-процесуального кодексу, що стосуються осіб, щодо яких проводиться кримінальне розслідування чи
судовий розгляд в Україні. Однак, на думку заявника, ці статті до
нього не стосуються, оскільки в Україні проти нього не було кримінальної справи.
58. Уряд стверджував, що обмеження права заявника на виїзд
з країни відповідало закону, а саме, статті 26 Закону «Про правовий
статус іноземців та осіб без громадянства» та статті 981 Кримінально-процесуального кодексу.
59. Щодо законності цього заходу, Суд нагадує про своє прецедентне право, відповідно до якого вираз «відповідно до закону» не
тільки вимагає, щоб оскаржуваний захід мав підстави в національному законодавстві, але також стосується до якості закону, про який
йдеться, вимагаючи, щоби він був доступний для зацікавленої особи, і його застосування мало передбачувані наслідки (див. Rotaru v.
Romania [GC], № 28341/95, §52, ECHR 2000-V). Для того, щоби закон
відповідав критерію передбачуваності, в ньому повинні бути викладені з достатньою ясністю умови, за яких захід може бути застосований, щоби дозволити зацікавленим особам — у разі необхідності, за
відповідною допомогою — робити які-небудь дії.
60. Суд зазначає, що в ряді справ щодо України він ухвалив, що
в Україні немає спеціальних правових підстав щодо процедури ви-
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дачі, і кримінально-процесуальне законодавство, яке застосовується до підозрюваних у скоєнні кримінальних злочинів в Україні, за
аналогією застосовується до осіб, затриманих з метою екстрадиції
(див., серед іншого, Soldatenko, цит. вище, §§113–114). Хоча в даному випадку до заявника були застосовані менш суворі обмежувальні заходи, рішення, ухвалене національною владою, здається дуже
схожим на рішення, ухвалені в інших справах щодо України у зв’язку
з екстрадицією (див., серед іншого, Svetlorusov v. Ukraine, № 2929/05,
§58, 12 березня 2009). Як зазначив заявник, стаття 26 Закону «Про
правовий статус іноземців та осіб без громадянства» та стаття 981
Кримінально-процесуального кодексу згадують осіб, щодо яких
в Україні ведеться кримінальне розслідування чи судовий розгляд,
і не передбачають обмеження на виїзд з України в процедурі з метою
екстрадиції. Викладених міркувань достатньо, щоби Суд дійшов ви
сновку, що рішення Генеральної прокуратури від 15 лютого 2010 року
про заборону заявнику виїжджати з країни не було засновано на ясних і передбачуваних положеннях українського законодавства, які
передбачають процедуру запровадження таких обмежень у контексті процедури екстрадиції.
61. Суд також зазначає, що 17 червня 2010 року до Кримінальнопроцесуального кодексу були внесені поправки, спрямовані на створення юридичної основи для екстрадиції, однак сторони не стали
коментувати їх зв’язок з цією частиною заяви, і ці законодавчі по
правки не привели ні до яких змін в даному випадку, з огляду на те,
що заявник все ще є суб’єктом заборони на виїзд, ухваленого прокурором до внесення поправок 17 червня 2010 року. У цій справі Суд не
бачить необхідності порушувати й розглядати це питання окремо за
власною ініціативою.
62. Таким чином, Суд вважає, що рішення, яке обмежує право
заявника на виїзд з України не відповідало закону, і вважає, що було
порушення статті 2 Протоколу № 4 до Конвенції.
V. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
63. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або Протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони пе-
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редбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».

64. Заявник не висунув жодних вимог щодо компенсації. Відповідно, Суд вважає, що немає необхідності присуджувати йому
будь-яку суму в зв’язку з цим.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує скарги за статтями 3 і 6 Конвенції та статті 2 Протоколу 4 до Конвенції прийнятними, а решту заяви неприйнятною;
2. Постановляє, що екстрадиція заявника в Казахстан не буде
порушенням статті 3 Конвенції;
3. Постановляє, що екстрадиція заявника в Казахстан не буде
порушенням статті 6 Конвенції;
4. Постановляє, що мало місце порушення статті 2 Протоколу 4
до Конвенції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 10 лютого
2011 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
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Справи, які стосуються права на оскарження
у кримінальних справах

CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
O F EU R O P E

COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
п’ята СЕКЦІЯ
СПРАВА «ЛУЧАНІНОВА ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 16347/02)
Рішення
Страсбург
9 червня 2011 року
ОСТАТОЧНЕ
9 вересня 2011 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.
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У справі «Лучанінова проти України»
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. Д. Шпільманн, голова, пані Е. Фура-Сандстрем,
п. Б. М. Зупанчіч,		
пані І. Берро-Лефевр,
пані Е. Пауер-Форд,
пані Г. Юдківська,
пані А. Нуссбергер,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 10 травня 2011 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу було розпочато за заявою (№ 16347/02), яку 19 вересня 2000 року подала до Суду проти України на підставі статті 34
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі —
Конвенція) громадянка України пані Ольга Миколаївна Лучанінова
(далі — заявниця).
2. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений — п. Ю. Зайцев з Міністерства юстиції.
3. 27 травня 2007 року Суд визнав заяву частково неприйнятною
та вирішив повідомити Уряд про скарги за пунктом 1 статті 6 Конвенції окремо та у поєднанні з підпунктами «b» і «c» пункту 3 статті
6 Конвенції стосовно стверджуваної несправедливості провадження щодо заявниці, а також її скарги за статтею 2 Протоколу № 7 до
Конвенції щодо відсутності процедури оскарження, які були подані
15 лютого 2001 року. Суд також вирішив розглядати одночасно питання щодо суті та прийнятності заяви (пункт 1 статті 29).

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
4. Заявниця, 1947 року народження, проживає у м. Тростянці.
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A. Провадження щодо заявниці

5. 8 вересня 2000 року працівник охорони колишнього роботодавця заявниці, приватного підприємства, склав протокол, в якому
зазначив, що в ході робочого дня 7 вересня 2000 року заявниця вкрала тридцять п’ять трафаретів на загальну суму 0,42 грн. Ці трафарети були знайдені у заявниці, коли вона виходила з приміщення
підприємства. Заявниця ознайомилася з протоколом та пояснила
керівництву підприємства, що вона не мала наміру використовувати трафарети, а збиралася викинути їх.
6. У той же день протокол було направлено до Тростянецького
районного суду з клопотанням про притягнення заявниці до адміністративної відповідальності відповідно до частини 1 статті 51
Кодексу України про адміністративні правопорушення.
7. У невизначену дату заявниця подала до суду клопотання про
надання їй безоплатної юридичної допомоги.
8. Між 10 вересня та 1 листопада 2000 року заявниця не могла
з’явитися до суду, оскільки вона проходила медичні обстеження
та лікувалася в стаціонарі декількох медичних закладів, про що заявниця повідомила суд.
9. Між 3 та 22 листопада 2000 року шестирічний онук заявниці
проходив спеціалізоване лікування в Охтирському міському шкірно-венерологічному диспансері, громадський доступ до якого був
обмежений. Заявниця залишалася з ним у диспансері з огляду на
його малолітство.
10. 6 листопада 2000 року суддя Тростянецького районного суду,
у провадженні якого перебувала справа заявниці, завітав до диспансеру та повідомив заявницю про те, що він збирається провести судове засідання у палаті, в якій вона перебувала зі своїм онуком. Усіх
інших пацієнтів було запрошено звільнити приміщення. Заявниця
заперечувала проти проведення судового засідання у палаті диспансеру. Вона також вимагала відводу судді. Її заперечення та клопотання про відвід судді були відхилені; вона відмовилася від участі у засіданні, але залишилася у палаті. Засідання проводилося у присутності
адвоката, призначеного суддею захищати заявницю. Було також заслухано чотирьох свідків — усі вони були працівниками підприєм
ства. Іншим особам заходити до кімнати було заборонено.
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11. У той самий день суд визнав заявницю винною у вчиненні
дрібної крадіжки та наклав на неї стягнення у вигляді штрафу в розмірі 51 грн . У своїй постанові суд пояснив, що судове засідання
було проведене у приміщенні диспансеру у зв’язку з неодноразовою неявкою заявниці до суду.
12. Заявниця подавала у різні органи, включаючи прокуратуру
та суди, клопотання про скасування постанови в порядку нагляду,
заявляючи, між іншим, що провадження у Тростянецькому районному суді не було відкритим та що вона не мала можливості скористатися своїм правом на захист або надання доказів та іншими
процесуальними правами. За твердженнями заявниці, їй не було заздалегідь повідомлено про судове засідання, та вона не давала згоди
на представництво її інтересів призначеним судом захисником, оскільки останній, як стверджувалося, представляв інтереси підприємства в іншому провадженні, стороною якого вона була.
13. 3 квітня 2001 року заступник прокурора Сумської області
подав до Сумського обласного суду протест про перегляд справи заявниці у порядку нагляду. Прокурор стверджував, що Тростянецький районний суд неправильно оцінив докази у справі та застосував національне законодавство. Прокурор також стверджував, що
внаслідок того, що судове засідання було проведено у приміщенні
диспансеру, заявниця не мала можливості скористатися своїми процесуальними правами.
14. 9 квітня 2001 року Голова Сумського обласного суду залишив
протест без задоволення. Стосовно того факту, що Тростянецький
суд провів судове засідання в приміщенні диспансеру, Голова Сумського обласного суду встановив, що процесуальні права заявниці
не були порушені, оскільки в засіданні її інтереси представляв адвокат, і вона не повідомила суд про будь-який намір надати докази
або допитати свідків.
15. 18 червня 2001 року Голова Верховного Суду переглянув
справу та, посилаючись на статті 293 та 294 Кодексу України про адміністративні правопорушення 1984 року, частково змінив постанову
суду від 6 листопада 2000 року. Залишаючи без змін визнання судом
першої інстанції заявниці винною у вчиненні правопорушення, в якому вона обвинувачувалась, Голова дійшов висновку, що:
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«...суд недостатньо врахував вимоги статей 33 та 34 КУпАП, а саме
мізерність вартості вкраденого..., вік правопорушника, фактичну
відсутність шкоди, заподіяної підприємству, а також те, що Лучанінова О. М. вперше притягується до адміністративної відповідальності.
За таких обставин та у зв’язку з малозначністю правопорушення
вважаю за необхідне не піддавати Лучанінову О. М. штрафу, а обмежитись усним зауваженням...»

16. Ані Сумський обласний суд, ані Верховний Суд України не
проводили судових засідань. Їхні рішення ґрунтувалися на вивченні
матеріалів справи та не містили посилань на доводи заявниці, наведені нею в її клопотаннях про скасування постанови в порядку нагляду.
B. Звільнення заявниці з посади
та наступне судове провадження

17. 11 січня 2001 року заявницю було звільнено з посади вагаряпакувальника на підставі вчинення крадіжки майна підприємства.
18. Заявниця звернулася до суду з позовом про поновлення її на
роботі та сплату компенсації. Суди загальної юрисдикції відмовили
в задоволенні її вимог як необґрунтованих, посилаючись на постанову від 6 листопада 2000 року, якою заявницю було визнано винною у вчиненні крадіжки майна підприємства. Остаточне рішення
у цьому провадженні було прийняте Верховним Судом 25 лютого
2003 року.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
A. Відповідні положення Кодексу про адміністративні
правопорушення 1984 року в редакції на час подій

19. Відповідно до статті 9 Кодексу про адміністративні правопорушення, адміністративним правопорушенням визнається протиправна, винна дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський
порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну від-
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повідальність. Адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені цим Кодексом, настає, якщо ці порушення за своїм
характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної
відповідальності.
20. Стаття 17 передбачала, що особа, яка діяла в стані крайньої необхідності, необхідної оборони або яка не могла розуміти та контролювати свої дії, не підлягає адміністративній відповідальності.
21. Відповідно до статті 22 при малозначності вчиненого адміністративного правопорушення порушник може бути звільнений
від адміністративної відповідальності і отримати усне зауваження.
У такому випадку повинна бути винесена постанова про закриття
справи (стаття 284).
22. Стаття 23 визначала адміністративне стягнення як міру
відповідальності, яка застосовується з метою виховання особи, що
вчинила адміністративне правопорушення, в дусі додержання законів, поваги до правил співжиття, а також запобігання вчиненню
нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими
особами.
23. Відповідно до статті 24 адміністративні стягнення, inter alia,
включають: письмове попередження, штраф, виправні роботи або
адміністративний арешт.
24. Стаття 33 передбачала, що при накладенні стягнення повинні враховуватися характер вчиненого правопорушення, особа
порушника, його або її майновий стан, обставини, що пом’якшують
або обтяжують відповідальність.
25. Стаття 34 перелічувала обставини, що пом’якшують відповідальність за адміністративне правопорушення, серед яких:
щире розкаяння винного, добровільне відшкодування збитків або
усунення шкоди, заподіяної правопорушенням, а також у випадку
вчинення правопорушення неповнолітнім. Перелік не був вичерпним, а орган, який вирішував справу про адміністративне правопорушення, міг визнати пом’якшуючими й інші обставини, не зазначені в законі.
26. Частина 1 статті 38 передбачає, що адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні — два місяці з дня його виявлення.
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27. Частина 1 статті 51 Кодексу передбачала наступні стягнення за дрібне розкрадання (на суму до 51 грн ) державного або колективного майна (включаючи майно приватних підприємств):
накладення штрафу від трьох до десяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від
одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів
заробітку.
28. Відповідно до статті 249 справи про адміністративне правопорушення мали розглядатись у відкритому судовому засіданні.
З метою підвищення виховної і запобіжної ролі провадження такі
справи могли розглядатися безпосередньо в трудових колективах,
за місцем роботи, навчання або проживання порушника.
29. Згідно з частиною 2 статті 268 при розгляді справ про адміністративні правопорушення, включаючи адміністративні правопорушення, передбачені статтею 51, присутність особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, була обов’язковою.
У разі ухилення від явки на виклик суду, така особа могла бути піддана приводу міліцією.
30. Згідно з частиною 1 статті 276 справи про адміністративне правопорушення зазвичай мали розглядатися за місцем його
вчинення.
31. Відповідно до статті 287 Кодексу постанова суду першої інстанції про накладення адміністративного стягнення була остаточною і оскарженню не підлягала, за винятком випадків, передбачених законом.
32. Відповідно до статті 294 постанова суду у справах про адмі
ністративні правопорушення могла бути переглянута суддею, який
її ухвалив, за протестом прокурора, а також головою вищестоящого
суду з власної ініціативи. Повноваження судді (або голови суду) щодо перегляду справ визначались частиною 1 статті 293 і включали
право на: (1) залишення постанови без зміни; (2) скасування постанови і передання справи на новий розгляд; (3) скасування постанови
і закриття справи; та (4) зміну заходу стягнення в межах, передбачених законом. В останньому випадку більш суворе стягнення не могло бути накладено.
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B. Зміни, внесені до Кодексу України про адміністративні
правопорушення 1984 року 24 вересня 2008 року

33. 24 вересня 2008 року Парламент України вніс до Кодексу
зміни, якими було запроваджено процедуру оскарження у справах
про адміністративні правопорушення. Зокрема, згідно зі зміненими статтями 287 та 294 Кодексу сторони провадження у справі про
адміністративне правопорушення мають право оскаржувати судові
постанови у своїх справах протягом десяти днів з дати їх ухвалення.
Така скарга може бути подана до суду першої інстанції, який ухвалив оскаржувану постанову. Протягом трьох днів суд повинен передати скаргу або скарги разом зі справою на розгляд апеляційного
суду, який здійснює перегляд справи протягом двадцяти днів з дня
надходження справи до суду. Справи розглядаються апеляційним
судом у відкритому засіданні. Суддя має право залишити апеляційну скаргу без задоволення, скасувати постанову та закрити провадження у справі, прийняти нову постанову або змінити постанову.
Постанова суду є остаточною й оскарженню не підлягає.

ПРАВО
І. СТВЕРДЖУВАНІ НЕСПРАВЕДЛИВІСТЬ СУДУ
ТА ВІДСУТНІСТЬ ПРОЦЕДУРИ ОСКАРЖЕННЯ
34. Заявниця скаржилася на результат провадження щодо неї,
стверджуючи, що воно було несправедливим. Зокрема, вона стверджувала, що провадження не було відкритим, що їй не було надано
адекватних часу та можливості для підготовки свого захисту, що вона не мала змоги забезпечити явку та допит свідків зі своєї сторони,
оскільки її заздалегідь не було повідомлено про засідання, яке мало
відбутися 6 листопада 2000 року, та що вона не мала можливості отримати консультацію юриста. Вона стверджувала, що призначений
судом захисник не був захисником за її вибором. У цьому відношенні заявниця послалася на пункт 1 та підпункти «b», «c» і «d» пункту 3
статті 6 Конвенції.
35. Заявниця також скаржилася за статтею 13 Конвенції щодо
відсутності на національному рівні ефективних засобів юридично-
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го захисту щодо її скарг на несправедливість суду. Зокрема, вона
скаржилася на те, що її доводи про несправедливість провадження
у Тростянецькому суді та стверджувану незаконність його постанови від 6 листопада 2000 року не були розглянуті судами вищих
інстанцій.
36. Пункт 1 та підпункти «b», «c» і «d» пункту 3 статті 6 Конвенції, а також стаття 13 Конвенції у відповідних частинах передбачають наступне:
Стаття 6
«1. Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його
справи ... судом, ..., який ... встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення. Судове
рішення проголошується публічно, але преса і публіка можуть бути
не допущені в зал засідань протягом усього судового розгляду або
його частини в інтересах моралі, громадського порядку чи національної безпеки в демократичному суспільстві, якщо того вимагають інтереси неповнолітніх або захист приватного життя сторін,
або — тією мірою, що визнана судом суворо необхідною, — коли за
особливих обставин публічність розгляду може зашкодити інтересам правосуддя.
3. Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має щонайменше такі права:
...
b) мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту;
c) захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу
захисника, вибраного на власний розсуд, або — за браком достатніх коштів для оплати юридичної допомоги захисника — одержувати таку допомогу безоплатно, коли цього вимагають інтереси
правосуддя;
d) допитувати свідків обвинувачення або вимагати, щоб їх допитали, а також вимагати виклику й допиту свідків захисту на тих самих умовах, що й свідків обвинувачення...»

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

37. Перед тим, як перейти до вивчення скарг заявниці, Суд зазначає, що стаття 13 Конвенції як така не гарантує право на оскарження або право на перегляд другою інстанцією (див., mutatis mutandis,
рішення від 8 квітня 2008 року у справі «Нурхан Ільмаз проти Туреччини (№ 2)», (Nurhan Yіlmaz v. Turkey (№ 2)), заява № 16741/04, п. 21,
та рішення у справі «Гурепка проти України» (Gurepka v. Ukraine), заява № 61406/00, п. 51, від 6 вересня 2005 року). Проте, якби для цілей
Конвенції оскаржуване провадження можна було кваліфікувати як
«кримінальне», скарга заявниці щодо відсутності оскарження могла б
бути розглянута за статтею 2 Протоколу № 7 до Конвенції, яка перед
бачає таке:
«1. Кожен, кого суд визнав винним у вчиненні кримінального правопорушення, має право на перегляд судом вищої інстанції факту ви
знання його винним або винесеного йому вироку. Здійснення цього права, включаючи підстави, на яких воно може бути здійснене,
регулюється законом.
2. Із цього права можуть поширюватися винятки для передбачених
законом незначних правопорушень або коли відповідну особу судив
у першій інстанції найвищий суд, або коли її було визнано винною
і засуджено після оскарження виправдувального вироку».
A. Щодо прийнятності

1. Заперечення Уряду щодо прийнятності ratione materiae
38. Уряд зазначив, що провадження у справі заявниці було адміністративним, та що національне законодавство проводило чітку
межу між кримінальним та адміністративним правопорушенням.
Уряд стверджував, що стаття 6 Конвенції не застосовна у цій справі,
оскільки провадження щодо заявниці не стосувалось визначення
«кримінального обвинувачення» щодо неї.
39. Суд зауважує, що заявницю було визнано винною у вчиненні
дрібної крадіжки. Відповідно до частини 1 статті 51 Кодексу України про адміністративні правопорушення за таке правопорушення
передбачалось стягнення у вигляді штрафу або виправних робіт.
З огляду на загальний характер законодавчого положення, яке по-
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рушила заявниця, а також профілактичну та каральну мету стягнень, передбачених цим положенням, Суд вважає, що провадження,
про яке йдеться, є кримінальним для цілей застосування Конвенції
(див. рішення у справах «Езтюрк проти Німеччини» (Ozturk v. Germany),
від 21 лютого 1984 року, пп. 52–54, Серія A, № 73; «Лауко проти Словаччини» (Lauko v. Slovakia), 2 вересня 1998 року, пп. 56–59, Reports
of Judgments and Decisions 1998-VI; та ухвалу щодо прийнятності
у справі «Рибка проти України» (Rybka v. Ukraine), заява № 10544/03,
від 17 листопада 2009 року). Той факт, що стягнення, застосоване до
заявниці Тростянецьким районним судом,— штраф — було згодом
замінено на зауваження, не може позбавити правопорушення, про
яке йдеться, притаманного йому кримінального характеру.
40. Відповідно Суд доходить висновку, що стаття 6 Конвенції
є застосовною у цій справі та відхиляє заперечення Уряду у цьому
відношенні.

2. Заперечення Уряду щодо статусу жертви заявниці
41. Уряд стверджував, що заявниця не могла більше претендувати на статус жертви порушення Конвенції у зв’язку з провадженням
щодо неї, оскільки за остаточним рішенням у справі від 18 червня
2001 року Голова Верховного Суду звільнив її від адміністративної
відповідальності за правопорушення, у вчиненні якого вона була
обвинувачена.
42. Суд повторює, що, як правило, особа не може претендувати
на статус жертви порушення її права на справедливий суд за статтею 6 Конвенції, яке, на її думку, мало місце протягом провадження,
якщо за результатами такого провадження її було виправдано або
справа була закрита (див., наприклад, ухвалу від 4 вересня 2003 року
у справі «Османов і Хуссейнов проти Болгарії» (Osmanov and Husseinov v.
Bulgaria), заяви № 54178/00 та № 59901/00).
43. Проте, у цій справі заявницю не було виправдано, а справу
щодо неї не було офіційно закрито (на противагу зазначеній вище
ухвалі у справі «Рибка проти України» (Rybka v. Ukraine). Зокрема,
постанова суду від 6 листопада 2000 року, якою заявниця визнавалася винною у вчиненні адміністративного правопорушення, не
була скасована. Вона була змінена тільки у частині, що стосувалася
накладення стягнення, а визнання заявниці винною було залишено без змін. Хоча Голова Верховного Суду вирішив винести заува-
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ження — санкцію, що передбачена статтею 22 Кодексу України про
адміністративні правопорушення для незначних адміністративних
правопорушень — його постанова від 18 червня 2001 року ґрунтувалася на положеннях статті 34 Кодексу та стосувалася обставин,
що пом’якшують відповідальність за адміністративне правопорушення, але не звільняла правопорушника від неї. Звідси випливає,
що у справі заявниці Голова Верховного Суду використав своє право
на пом’якшення стягнення у розумінні підпункту 4 частини 1 статті 293 Кодексу, а не право на скасування засудження відповідно до
підпункту 3 зазначеного положення. Отже, Суд доходить висновку,
що важко погодитися з Урядом щодо того, що заявниця була звільнена від адміністративної відповідальності.
44. У будь-якому випадку, Суд зазначає, що постанова Голови Верховного Суду була прийнята в рамках процедури перегляду
справи в порядку нагляду, ініційованої прокурором, та не містила будь-якого аналізу здійснення провадження у Тростянецькому
районному суді або скарг заявниці у цьому відношенні. Отже, по
станова від 18 червня 2001 року не може розглядатися як визнання — за формою або по суті — стверджуваного порушення Конвенції (див., mutatis mutandis, рішення у справі «Константинеску проти
Румунії» (Constantinescu v. Romania), заява № 28871/95, пп. 38–43,
ECHR 2000-VIII).
45. Відповідно Суд відхиляє заперечення Уряду щодо статусу
жертви заявниці.

3. Чи зазнала заявниця суттєвої шкоди
46. З огляду на обставини цієї справи, Суд доходить висновку
про доцільність вивчення питання щодо того, чи відповідають скарги заявниці новому критерію прийнятності, доданому до статті 35
Конвенції згідно з Протоколом № 14. Зокрема, підпункт «b» пункту 3
статті 35 Конвенції передбачає таке:
«3. Суд оголошує неприйнятною будь-яку індивідуальну заяву, подану згідно зі статтею 34, якщо він вважає:
...
b) що заявник не зазнав суттєвої шкоди, якщо тільки повага до прав
людини, гарантованих Конвенцією і протоколами до неї, не вимагає розгляду заяви по суті, а також за умови, що на цій підставі
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не може бути відхилена жодна справа, яку національний суд не
розглянув належним чином.»

Відповідно Суд перш за все повинен встановити, чи дійсно заявниця зазнала «суттєвої шкоди», що уможливить розгляд її скарг
по суті.
47. У цьому контексті Суд повторює, що новий критерій прийнятності виходить з ідеї про те, що для того, щоб уможливити розгляд міжнародним судом порушення права — яким би реальним
воно не було з суто юридичної точки зору — воно повинно досягнути мінімального рівня. Оцінка цього мінімального рівня природно є відносною та залежить від усіх обставин справи. Тяжкість
стверджуваного порушення повинна оцінюватися з урахуванням як
суб’єктивного сприйняття заявника, так і того, наскільки предмет
спору є важливим для заявника у цій конкретній справі (див. ухвалу щодо прийнятності у справі «Корольов проти Росії» (Korolev v.
Russia), заява № 25551/05, ECHR 2010-...).
48. Суд зазначає, що формальним результатом провадження у цій
справі стало визнання заявниці винною у вчиненні дрібної крадіжки
та застосування до неї стягнення у вигляді зауваження. Суд не має
сумнівів щодо того, що визнання заявниці винною у правопорушенні, навіть незважаючи на те, що до неї не було застосовано стягнення,
дійсно мало негативний вплив на її особисте становище. Однак, для
визначення суттєвості результату визнання заявниці винною для
цілей застосування підпункту «b» пункту 3 статті 35 Конвенції Суд
повинен також оцінити будь-які інші, здебільшого об’єктивні, наслідки такого визнання для заявниці.
49. У цьому зв’язку Суд зазначає, що результат провадження,
яке, за словами заявниці, було незаконним та несправедливим,
мав особливо негативні наслідки для її професійної діяльності.
Зокрема, визнання заявниці винною стало підставою для її звільнення з роботи. Загальні суди, які розглядали її наступну позовну заяву про поновлення на роботі, залишили її без задоволення
на підставі висновків, зроблених у контексті провадження щодо
заявниці.
50. Отже, Суд доходить висновку, що за цих обставин заявниця
зазнала суттєвої шкоди внаслідок стверджуваних порушень Конвенції.
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4. Висновок щодо прийнятності скарг заявниці
51. Суд доходить висновку, що скарги заявниці за пунктом 1
статті 6 Конвенції, окремо та у поєднанні з положеннями підпунктів «b» і «c» пункту 3 статті 6 Конвенції, стосовно стверджуваної несправедливості провадження щодо неї, а також її скарга за статтею 2
Протоколу № 7 до Конвенції щодо відсутності процедури оскарження не є явно необґрунтованими у розумінні підпункту «а» пункту 3
статті 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вони не є неприйнятними з будь-яких інших підстав. Отже, вони повинні бути визнані
прийнятними.
52. Однак Суд зазначає, що заявниця не обґрунтувала свою
скаргу за підпунктом «d» пункту 3 статті 6 Конвенції. Зокрема, заявниця не довела, що протягом провадження вона клопотала перед
національним судом про виклик будь-якого свідка зі своєї сторони.
Крім того, у справі немає жодного свідчення того, що будучи присутньою на засіданні 6 листопада 2000 року заявниця була позбавлена
можливості допитувати свідків обвинувачення. Отже, відповідно до
підпункту «а» пункту 3 та пункту 4 статті 35 Конвенції Суд відхиляє
цю скаргу як явно необґрунтовану.
B. Щодо суті

1. Стверджувана несправедливість провадження
53. Повертаючись до скарг заявниці щодо несправедливості
провадження, визнаних прийнятними, Суд зазначає, що вони стосуються декількох принципових питань, а саме того, що розгляд її
справи не був публічним, та що гарантій, визначених підпунктами «b» і «c» пункту 3 статті 6 Конвенції, не було дотримано.
54. Суд також зазначає, що стосовно цієї частини справи Уряд не
надав своїх коментарів по суті.
a. Публічний розгляд
55. Що стосується скарги заявниці про те, що розгляд її справи
не був публічним, Суд повторює, що проведення публічних судових засідань є основоположним принципом, закріпленим у пункті 1 статті 6 Конвенції (див. рішення у справі «Ріпан проти Австрії»
(Riepan v. Austria), заява № 35115/97, п. 27, ECHR 2000-XII). Проте, пра-
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во на публічний судовий розгляд підлягає обмеженням, викладеним
у другому реченні пункту 1 статті 6 Конвенції.
56. Суд зазначає, що хоча доступ громадськості до судового розгляду, про який йдеться, формально не був обмежений, обставини,
за яких він відбувся, були очевидною перешкодою його публічності.
По-перше, розгляд відбувся у диспансері з обмеженим доступом. Подруге, суд не дозволив іншим особам, окрім учасників провадження, залишитися в палаті, де відбувався розгляд, або входити до неї.
По-третє, з матеріалів справи не вбачається існування загальнодоступної інформації про дату та місце засідання.
57. Враховуючи пояснення, надане Тростянецьким районним
судом в його постанові від 6 листопада 2000 року, вбачається, що розгляд справи був здійснений у приміщенні диспансеру для того, щоб
забезпечити судовий розгляд справи заявниці, чия присутність за
законодавством України була обов’язковою, у двомісячний термін,
встановлений Кодексом України про адміністративні порушення
(див. вище пункт 26). Проте, Суд зазначає, що національне законодавство передбачає, що особу, яка притягається до відповідальності
за вчинення адміністративного правопорушення, може бути піддано примусовому приводу в суд міліцією (див. вище пункт 29).
58. Хоча вибір найбільш доцільного способу врегулювання ситуацій, коли особа, яка притягається до відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, не з’являється до суду, належить саме національним судам, Суд вважає, що заходи, до яких
у цій справі вдався суд, які обмежили право заявниці на публічний
розгляд її справи, не були «суворо необхідні» у розумінні пункту 1
статті 6 Конвенції.
59. Відповідно в цій справі мало місце порушення зазначеного
положення у зв’язку з відсутністю публічного розгляду справи заявниці.
b. Підпункти «b» і «c» пункту 3 статті 6 Конвенції
60. Щодо скарг заявниці про порушення підпунктів «b» і «c»
пункту 3 статті 6 Конвенції Суд зазначає, що вимоги цих положень
слід розглядати як конкретний аспект права на справедливий судовий розгляд, гарантованого пунктом 1 статті 6 Конвенції. Таким
чином, Суд розглядатиме відповідні скарги за обома цими пунктами статті 6 Конвенції, взятими у поєднанні (див., серед багатьох
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інших прикладів, рішення від 21 жовтня 2010 року у справі «Корнєв
та Карпенко проти України» (Kornev and Karpenko v. Ukraine), заява
№ 17444/04, п. 63).
61. У цьому контексті Суд повторює, що стаття 6 Конвенції у цілому гарантує обвинуваченому право на ефективну участь у кримінальному провадженні (див. рішення у справі «Роу і Девіс проти Сполученого Королівства» (Rowe and Davis v. the United Kingdom) [ВП], заява
№ 28901/95, п. 60, ECHR 2000-II).
62. Зокрема, обвинувачений повинен мати можливість організувати свій захист належним чином і без обмежень можливості
надання суду, який розглядає справу, всіх відповідних аргументів
захисту і таким чином вплинути на результат провадження. Крім
того, можливості, доступні кожному, хто обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, мають включати ознайомлення
з матеріалами справи, на яких ґрунтуються обвинувачення (див.,
наприклад, вищезазначене рішення у справі «Корнєв і Карпенко проти України» (Kornev and Karpenko v. Ukraine), п. 66).
63. Для здійснення обвинуваченим свого права на захист йому зазвичай повинно бути забезпечено можливість отримати ефективну допомогу захисника з самого початку провадження (див. рішення у справах «Сальдуз проти Туреччини» (Salduz v. Turkey) [ВП], заява № 36391/02,
п. 52, від 27 листопада 2008 року, та «Яременко проти України» (Yaremenko
v. Ukraine), заява № 32092/02, пп. 90–91, від 12 червня 2008 року). За необхідності захисник повинен призначатися офіційно. Просте призначення національними органами захисника не гарантує ефективну правову допомогу (див. рішення від 19 грудня 1989 року у справі «Камазінскі
проти Австрії» (Kamasinski v. Austria), п. 65, Серія A, № 168).
64. Повертаючись до обставин справи заявниці, Суд зазначає,
що вона не була складною ані з точки зору права, ані з точки зору
фактів. Вона стосувалася крадіжки невеликої кількості трафаретів,
які належали роботодавцю заявниці. Обвинувачення щодо заявниці
ґрунтувалися на протоколі працівника охорони підприємства та на
свідченнях колег заявниці. Заявниця не заперечувала, що хотіла винести ці трафарети з місця роботи.
65. Суд також зазначає, що заявниця дізналася про обвинувачення, висунуті щодо неї, коли протокол від її роботодавця був поданий до суду першої інстанції — приблизно за два місяці до того, як
відбувся судовий розгляд, про який йде мова.
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66. Тим не менш, навіть якщо припустити, що заявниця знала про
встановлений законом двомісячний строк розгляду справи та могла
підготувати свої контраргументи, Суд зазначає, що її завчасно не
повідомили про судовий розгляд, щоб вона могла підготуватися для
участі в ньому. Більш того, вона клопотала про надання безоплатної
юридичної допомоги, і національний суд надав її, призначивши захисника для її захисту. Але до судового розгляду 6 листопада 2000 року
заявницю не повідомили про це, і, таким чином, вона не могла скористатись юридичною допомогою для підготовки свого захисту.
67. Отже, Суд доходить висновку, що в цій справі мало місце порушення пункту 1 статті 6 Конвенції у поєднанні з підпунктами «b» і «c»
пункту 3 статті 6 Конвенції у зв’язку з ненаданням заявниці можливості організувати свій захист та отримати ефективну юридичну
допомогу.

2. Стверджувана відсутність процедури
оскарження засудження заявниці
68. Заявниця скаржилася, що у неї не було можливості оскаржити постанову від 6 листопада 2000 року, якою її було визнано винною
у вчиненні адміністративного правопорушення.
69. Уряд стверджував, що заявницю було звільнено від адміністративної відповідальності, а тому питання за статтею 2 Протоколу № 7 до Конвенції не постає.
70. Суд зазначає, що законодавство України не передбачало для
заявниці можливості оскарження її засудження (див. згадане вище
рішення у справі «Гурепка проти України» (Gurepka v. Ukraine), пп. 60–
62). Хоча згодом її справу було переглянуто Головою Верховного
Суду, Суд зазначає, що заявниця як формально, так і фактично була
виключена з цього провадження (див. вище пункти 16 та 44). Отже,
вона не може вважатися такою, що мала право на оскарження засудження, як це гарантується статтею 2 Протоколу № 7.
71. Тим не менш, Суд зазначає, що це право не є абсолютним
і з нього можуть бути винятки, зокрема, щодо незначних правопорушень.
72. Хоча Уряд не надав своїх коментарів щодо цього аспекту
справи, Суд не може проігнорувати той факт, що правопорушення,
у вчиненні якого заявниця була визнана винною, стосувалось дрібної
крадіжки, в якості покарання за що позбавлення волі не передбача-
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лось. Отже, Суд доходить висновку, що правопорушення було незначним і на нього поширювались винятки, встановлені другим абзацом
статті 2 Протоколу № 7 до Конвенції (див. для порівняння рішення
у справі «Зайцевс проти Латвії» (Zaicevs v. Latvia), заява № 65022/01, пп. 55
та 56, ECHR 2007-IX (витяги), та «Гурепка проти України (№ 2)» (Gurepka
v. Ukraine (no. 2), заява № 38789/04, п. 33, від 8 квітня 2010 року).
73. Відповідно в цій справі не було порушення статті 2 Протоколу № 7 до Конвенції.
II. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
74. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
A. Шкода

75. Заявниця вимагала 3000 євро (EUR) відшкодування моральної шкоди.
76. Уряд стверджував, що немає підстав присуджувати заявниці
справедливу сатисфакцію.
77. Суд вважає, що заявниця зазнала певних страждань та тривоги з приводу порушень її права на справедливий суд. Здійснюючи
оцінку на засадах справедливості, як того вимагає стаття 41 Конвенції, Суд присуджує заявниці 3000 євро, які вона вимагала.
B. Судові витрати

78. Заявниця не заявила жодних вимог щодо компенсації судових витрат. Відповідно Суд вважає, що немає підстав присуджувати
будь-яке відшкодування.
C. Пеня

79. Суд вважає належним призначити пеню виходячи з розміру
граничної позичкової ставки Європейського центрального банку,
до якої має бути додано три відсоткових пункти.
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На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує прийнятними скарги заявниці за пунктом 1 статті 6
окремо та у поєднанні зі скаргами за підпунктами «b» і «c» пункту 3
статті 6 Конвенції щодо стверджуваної несправедливості провадження щодо неї та її скаргу за статтею 2 Протоколу № 7 до Конвенції
щодо відсутності оскарження, а скаргу за підпунктом «d» пункту 3
статті 6 Конвенції — неприйнятною.
2. Постановляє, що мало місце порушення пункту 1 статті 6 Конвенції у зв’язку з відсутністю публічного судового розгляду справи
заявниці.
3. Постановляє, що мало місце порушення пункту 1 статті 6 Конвенції у поєднанні з підпунктами «b» і «c» пункту 3 статті 6 Конвенції
у зв’язку з тим, що заявниці не було надано можливості підготувати
свій захист та ефективно скористатись допомогою захисника.
4. Постановляє, що не було порушення статті 2 Протоколу № 7
до Конвенції.
5. Постановляє, що:
a) упродовж трьох місяців від дня, коли це рішення набуде статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач має виплатити заявниці 3000 (три
тисячі) євро разом з будь-яким податком, який може нараховуватись; ця сума має бути конвертована в національну
валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення
платежу;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до остаточного розрахунку на цю суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки
Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 9 червня
2011 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
К. Вестердік

Д. Шпільманн

секретар

голова

391

№

Назва рішення /
ухвали

Короткий зміст
встановленого
порушення

Дата
прийняття

Дата набуття
статусу
остаточного

Перелік рішень щодо України,
прийнятих Європейським судом з прав людини
у 2011 р.

1

2

3

4

5

1

Соколовський
28660/04

Порушення пункту 1 стат13.01.11
ті 6 Конвенції

2

Михалкова та інші
10919/05

Порушення статті 2 Кон13.01.11 13.04.11
венції

3

Чуйкіна
28924/04

Порушення пункту 1 стат13.01.11 13.04.11
ті 6 Конвенції

4

Павлів
35176/08

Порушення пункту 1 стат20.01.11
ті 6 Конвенції

5

Андренко
50138/07

Порушення пункту 1 стат20.01.11
ті 6 Конвенції

6

Котяй
33645/07

Порушення пункту 1 стат20.01.11
ті 6 Конвенції

7

Руснаков
7575/05

Порушення пункту 1 стат20.01.11
ті 6 Конвенції

8

Мусієнко
26976/06

Порушення пункту 1 стат20.01.11
ті 6 Конвенції



книзі.
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1
9

2

3

4

5

Семенюк
9476/06

Порушення пункту 1 стат- 20.01.11
ті 6 Конвенції

10 Кадук
21798/05

Порушення пункту 1 стат- 20.01.11
ті 6 та статті 13 Конвенції

11 Василів
8008/05

Порушення пункту 1 стат- 20.01.11
ті 6 та статті 13 Конвенції

12 Прокопенко
5522/04

Порушення пункту 1 20.01.11
статті 6 та пункту 3
статті 5 Конвенції

13 Болдирєв
27889/03

Порушення пункту 3 20.01.11
статті 5 та пункту 1
статті 6 Конвенції

14 Бортнік
39582/04

Порушення
підпунк- 27.01.11 27.04.11
ту (с) пункту 3 статті 6
Конвенції

15 Куценко (№ 2)
2414/06

Порушення пункту 1 стат- 03.02.11
ті 6 Конвенції

16 Душка
29175/04

Порушення статті 3

03.02.11 03.05.11

17 Стебницький і Кофорт Порушення пункту 1 стат- 03.02.11 03.05.11
10687/02
ті 6 та порушення статті 1
Першого протоколу
18 Марченко
24857/07

Порушення пункту 1 стат- 10.02.11
ті 6 Конвенції

19 Кисельова
8944/07

Порушення пункту 1 стат- 10.02.11
ті 6 Конвенції

20 Рудич
48874/06

Порушення пункту 1 стат- 10.02.11
ті 6 Конвенції

21 Серявін та інші
4909/04

Порушення статті 1 Пер- 10.02.10 10.05.11
шого протоколу до Конвенції
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1

2

3

4

5

22 Плєшков
37789/05

Порушення пункту
статті 5 Конвенції

23 Дубецька та інші
30499/03

Порушення статті 8 Кон- 10.02.11 10.05.11
венції

24 Джаксибергенов
12343/10

Порушення за стат- 10.02.11 20.06.11
тями 3 і 6 Конвенції
та статтею 2 Протоколу 4 до Конвенції

25 Клименко
15935/06

Порушення пункту 1 стат- 17.02.11
ті 6 Конвенції

26 Ревунец
5144/06

Порушення пункту 1 стат- 17.02.11
ті 6 Конвенції

27 Харченко
40107/02

Порушення за статтею 3, 10.02.11 10.05.11
пунктом 1 (с) статті 5
та статтею 4

28 Воловік
17446/06

Порушення пункту 1 стат- 24.02.11
ті 6 Конвенції

29 Авраменко
24685/07

Порушення пункту 1 стат- 03.03.11
ті 6 Конвенції

30 Шептицька
та Шептицький
23747/05

Порушення пункту 1 стат- 03.03.11
ті 6 Конвенції

31 Колеснікова
7536/05

Порушення пункту 1 стат- 20.10.11
ті 6 Конвенції

32 Прасов
27685/04

Порушення пункту 1 стат- 03.03.11
ті 6 Конвенції

33 Меркулова
21454/04

Порушення
процесу- 03.03.11 03.06.11
ального аспекту статті 2 Конвенції

34 Жуковський
31240/03

Порушення пункту 1 03.03.11 15.09.11
і підпункту «d» пункту 3
статті 6 Конвенції
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4 10.02.11 10.05.11

1

2

3

4

5

35 Сук
10972/05

Порушення статті 1 пер- 10.03.11 10.06.11
шого протоколу до Конвенції

36 Буров
14704/03

Порушення за пунк- 17.03.11
том 3 статті 5 та пунктом 1 статті 6 Конвенції

37 Бочаров
21037/05

Порушення статті 3 Кон- 17.03.11 17.06.11
венції

38 Новак
60846/10

Порушення за стат- 31.03.11 15.09.11
тями 3 та 5 Конвенції
та статтею 1 Протоколу
№7

39 Сірик
6428/07

Порушення
Конвенції

40 Калюжна
16443/07

Порушення пункту 1 стат- 07.04.11
ті 6 Конвенції

41 Караванський
13375/06

Порушення пункту 1 стат- 14.04.11
ті 6 Конвенції

42 Железнова (№ 2)
6717/07

Порушення пункту 1 стат- 21.04.11
ті 6 та статті 13 Конвенції

43 Железнова
6713/07

Порушення пункту 1 стат- 21.04.11
ті 6 та статті 13 Конвенції

44 Вікулова
12355/06

Порушення пункту 1 стат- 21.04.11
ті 6 Конвенції

45 Асмолов
15045/05

Порушення пункту 1 стат- 21.04.11
ті 6 Конвенції

статті

10 31.03.11 30.06.11

46 Нечипорук і Йонкало Порушення за статтею 3, 21.04.11 21.07.11
42310/04
пунктами 1, 2, 3, 5 статті 5, пунктом 4 статті 5,
пунктом 1 статті 6 та
підпунктом «с» пункту 3
статті 6 Конвенції

395

1

2

3

4

5

47 Федорова
1853/08

Порушення пункту 1 стат- 12.05.11
ті 6 Конвенції

48 Ліпісвіцька
11944/05

Порушення пункту 1 стат- 12.05.11
ті 6 та статті 13 Конвенції

49 Редакція газети
«Правоє дєло»
та Штекельі
33014/05

Порушення
Конвенції

50 Дорошенко
1328/04

Порушення пункту 1 стат- 26.05.11 26.08.11
ті 6 та статті 13 Конвенції

51 Маруценко
24959/06

Порушення пункту 1 стат- 31.05.11
ті 6 та статті 13 Конвенції

52 Желтяков
4994/04

Порушення за пунктом 1 09.06.11 09.09.11
статті 6, за пунктом 1 статті 6 та статтею 1 Першого
протоколу Конвенції

53 Лучанінова
16347/02

Порушення за пунктом 1 09.06.11 09.09.11
статті 6, за підпунктами
«b» і «c» пункту 3 статті 6
та за статтею 2 Протоколу № 7 Конвенції

54 Матушевський
та Матушевська
59461/08

Порушення за статтями 2 23.06.11 23.09.11
і 3 Конвенції (смерть під
час перебування під вартою в міліції внаслідок
жорстокого поводження)

55 Серков
39766/05

Порушення статті 1 Про- 07.07.11
токолу 1

56 Федоров і Федорова
39229/03

Порушення за стаття- 07.07.11 07.10.11
ми 3, 6 пункт 1 та за
статтею 8 Конвенції
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статті

10 05.05.11 05.08.11

07.10.11

1

2

3

4

5

57 Гримковська
38182/03

Порушення статті 8 Кон- 21.07.11 21.10.11
венції (Право на повагу
до приватного і сімейного життя)

58 Коробов
39598/03

Порушення статей 3, 13 21.07.11 21.10.11
та за пунктом 1 статті 6
Конвенції

59 Ошурко
33108/05

Порушення за статтями 3, 08.09.11 08.12.11
5 та 13 Конвенції

60 Качурка
4737/06

Порушення статті 2 Кон- 15.09.11 15.12.11
венції

61 Паскал
24652/04

Порушення пунктів 1, 3 15.09.11 15.12.11
статті 5 та пункту 1 статті 6 Конвенції

62 Іззетов
23136/04

Порушення статті 3, пунк 15.09.11 15.12.11
ту 1 (с) статті 5, пункту 3
статті 5 та пункту 1 статті 6 Конвенції

63 Соболев
55326/07

Порушення пункту 1 стат- 22.09.11
ті 6 Конвенції

64 Омеляненко
36758/08

Порушення пункту 1 стат- 22.09.11
ті 6 Конвенції

65 Волчкова
17059/07

Порушення пункту 1 стат- 22.09.11
ті 6 Конвенції

66 Шаповалов
18508/07

Порушення пункту 1 стат- 22.09.11
ті 6 Конвенції

67 Скороходов
47305/06

Порушення пункту 1 стат- 29.09.11
ті 6 Конвенції
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68 Третьяков
16698/05

Порушення пункту 1 (с) 29.09.11 29.12.11
статті 5, пункту 3 статті 5, пункту 4 статті 5
та пункту 1 статті 6 Конвенції

69 Жужа
595/08

Порушення пункту 1 стат- 06.10.11
ті 6 Конвенції

70 Пономаренко
1071/08

Порушення пункту 1 стат- 06.10.11
ті 6 Конвенції

71 Кирилюк
32241/07

Порушення пункту 1 стат- 06.10.11
ті 6 Конвенції

72 Щуров
5050/07

Порушення пункту 1 стат- 06.10.11
ті 6 Конвенції

73 Старигін
10347/07

Порушення пункту 1 стат- 13.10.11
ті 6 Конвенції

74 Махонько
20856/05

Порушення статті 6 Кон- 13.10.11
венції

75 Мустафаєв
36433/05

Порушення статті 3 13.10.11 13.01.12
та порушення підпункту «с» пункту 1 статті 5

76 Мірошниченко
19805/08

Порушення пункту 3 стат- 20.10.11
ті 5 Конвенції (тривалість
досудового тримання під
вартою)

77 Колєсніков
697/07

Порушення пункту 3 20.10.11
статті 5 та пункту 1
статті 6 Конвенції (тривалість тримання заявника під вартою та тривалість кримінального
провадження)
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78 Рисовський
29979/04

Порушення пункту 1 20.10.11 20.01.12
статті 6 Конвенції та порушення статті 13 Конвенції

79 Антонов
28096/04

Порушення статті 2 Кон- 03.11.11 03.02.12
венції

80 Балицький
12793/03

Порушення статті 6 пунк 03.11.11 03.02.12
ти 1 та 3 (c) Конвенції

81 Ларіонов
30741/08

Порушення пункту 1 стат- 10.11.11
ті 6 Конвенції

82 Сверчков та Сверкова
55865/07

Порушення пункту 1 стат- 10.11.11
ті 6 Конвенції

83 Каюда
31467/06

Порушення пункту 1 стат- 10.11.11
ті 6 Конвенції

84 Мокаллал
19246/10

Порушення пункту 1 10.11.11 10.02.12
(тримання під вартою)
статті 5 Конвенції

85 Паламарчук
17842/08

Порушення пункту 1 стат- 24.11.11
ті 6 Конвенції

86 Черниш
53443/07

Порушення пункту 1 стат- 24.11.11
ті 6 Конвенції

87 Цигоній
19213/04

Порушення статті 3 24.11.11 24.02.12
(умови тримання під
вартою), та пунктів 1, 3,
4 статті 5

88 Загородній
27004/06

Порушення пунктів 1 та 24.11.11 24.02.12
3 статті 6 Конвенції

89 ТОВ «Базальт-Імпекс»
39051/07

Порушення пункту 1 стат- 01.12.11 01.03.12
ті 6 Конвенції
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90 Андрієвська
34036/06

Порушення пункту 1 стат- 01.12.11 01.03.12
ті 6 Конвенції

91 Коваленко
61404/08

Порушення пункту 1 стат- 08.12.11
ті 6 Конвенції

92 Петров та інші
44654/06, 32525/08,
35537/08

Порушення пункту 1 стат- 08.12.11
ті 6 Конвенції

93 Шульгін
29912/05

Порушення пункту 5 08.12.11 08.03.12
статті
5
(незаконне
ув’язнення)

94 Орлов
5842/05

Порушення пункту 1 стат- 15.12.11
ті 6 Конвенції

95 Олейникова
11930/09

Порушення пункту 1 (c) 20.12.11
статті 5

96 Сурдина
5547/07

Порушення пункту 1 стат- 20.12.11
ті 6 Конвенції, та порушення статті 13

97 Буряк
32764/06

Порушення пункту 1 стат- 20.12.11
ті 6 Конвенції

98 Любарт-Сангушко
25851/06

Порушення пункту 1 стат- 20.12.11
ті 6 Конвенції

99 Олейникова
38765/05

Порушення статті 2 Кон- 15.12.11 15.03.12
венції в її процесуальному аспекті

100 Кондратьєв
5203/09

Підпункт «с» статті 3, 15.12.11 15.03.12
пункт 1 статті 5 (незаконне тримання під вартою)
та пункт 3 статті 5 (щодо
тривалості тримання під
вартою) Конвенції
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101 Веніосов
30634/05

Стаття 3 Конвенції;
15.12.11 15.03.12
підпункт «c» пункту 1
статті 5 Конвенції

102 Маснєва
5952/07

Порушення процесуаль- 20.12.11 20.03.12
ного аспекту статті 2
Конвенції

103 Максименко
39488/07

Порушення
підпунк- 20.12.11 20.03.12
ту «с» пункту 3 статті 6
Конвенції

104 Тесленко
55528/08

Стаття 3 Конвенції

20.12.11 20.03.12
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